
  

هاي اضافی براي دانشجویان داراي استعداد درخشان در  گذراندن درسامکان نامه  یینآ " دستورالعمل
   شوراي هدایت استعداد درخشان  28/11/83  مصوب مورخ "دوره کارشناسی ارشد 

  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

درخشان در نظام آموزش عالی کشور و تقویت توان و بنیه علمی آنان و نیز در جهت استفاده صحیح و  به منظور شکوفایی استعدادهاي: مقدمه 
ریزي توسعه پایدار و تحقق  اي علمی شاخص در راستاي برنامهه و تربیت چهره نخبگان در راستاي اعتالي علمی کشور هاي علمی مناسب از ظرفیت
هاي اضافی براي  گذراندن درس امکان نامه آیین 6اجراي ماده  و نیز در، هاي هدایت و حمایت استعدادهاي درخشان دانشگاه بخشیدن به سیاست

قات و فناوري، وم، تحقیشوراي هدایت استعداد درخشان وزارت عل 28/11/83در دوره کارشناسی ارشد مصوب دانشجویان استعداد درخشان
  .د شومی  ابالغزیر  دستورالعمل

  دانشجویان واجد شرایط  .فصل اول

  : یکی از شرایط زیر هستند واجدو ، دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه  دستورالعملدانشجویان مشمول این . 1ماده 

ی رتبه اولی از گواه ارائهاند ، با  ی پذیرفته شدهئآموختگان رتبه اول دوره کارشناسی که در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبا دانش .الف
  دانشگاه متبوع آنها در دوره کارشناسی

  )رتبه اول تا سوم ( برگزیدگان آزمون سراسري کارشناسی ارشد با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور . ب

  برگزیدگان رتبه اول تا سوم المپیادهاي علمی دانشجویی در مرحله کشوري با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور .ج

  دانشجویان نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري. د

  نامه دبیرخانه جشنواره یا رازي با معرفیبرگزیدگان حائز رتبه اول مرحله کشوري جشنواره خوارزمی . ه

هاي معتبر علمی ملی یا بین المللی با تایید معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و  ارشد رتبه اول مسابقات و جشنوارهدانشجویان کارشناسی . و
  فناروي

  .اند  دانشجویان استعداد درخشان قرارگرفتههاي علمی در ردیف  دانشگاه با محوریت فعالیت بر اساس دستورالعمل دانشجویانی که .ز

  وه گذراندن واحدهاي درسی اضافی تعداد و نح. فصل دوم

        اب و همزمان با سایر خهاي دیگر را انت هاي رشته از درسواحد  12حداکثر تا توانند بعد از پایان نیمسال اول ،  دانشجویان مشمول می .2ماده 
  . نیز بگذرانند ا ر ها آن درسي رشته خود، ها درس

  .هاي متوالی یا متناوب اخذ نماید  صورت یک جا و یا در نیمساله واحد را ب 12تواند  دانشجو می .1تبصره 

  .اولویت انتخاب درس با دروس مکمل رشته تحصیلی و موجود در دانشگاه است  .2تبصره 

  



  
  

ها ، نسبت به افزایش ظرفیت کالس مورد نظر اقدام  ، در صورت تکمیل حد نصاب کالسید به منظور اجراي این دستورالعمل ها با دانشکده. 3تبصره 
  . کنند

ها بالمانع  واحد درسی مورد تقاضا در سایر دانشگاهیا ارائه نشدن رشته ها در صورت موجود نبودن  دروس اضافی در سایر دانشگاه نگذراند. 4تبصره 
  . است 

اي انتخاب کند که به بروز هر گونه تداخل امتحانی و یا تداخل ساعات درسی منجر نشود، در   اضافی را به گونهدانشجو باید واحدهاي . 5تبصره 
  .صورت هر گونه تداخل، مسئولیت آن با دانشکده  و دانشگاه نخواهد بود 

  .گردد  تعداد واحدهاي دروس اضافی در حد نصاب انتخاب واحد نیمسالی منظور نمی. 6تبصره 

  .هاي اضافی را به پایان برساند  درس) دفاع از پایان نامه ( دانشجو موظف است همزمان با پایان دوره کارشناسی ارشد  .3ماده 

  . است 12حد نصاب نمره واحدهاي درسی اضافی .4ماده 

  . شود  هاي اضافی در میانگین کل دوره محاسبه نمی دانشجو در درسنمرات . 5ماده 

به دلیل گذراندن  تمدید سنواتبا  واخذ دروس اضافی نباید منجر به تطویل دوره کارشناسی ارشد و تمدید سنوات تحصیلی دانشجو شود  .6ماده 
  .شود نمیواحدهاي اضافی موافقت 

   اعطا  در دروس مذکور را به دانشجو نامه قبولی گواهی، 4و با رعایت ماده  ، واحد 12تا سقف  س اضافیودر دانشگاه بعد از گذراندن .7ماده 
   . نماید می

  .واحدهاي درسی اضافی از دانشجوي استعداد درخشان مجاز نیست  دریافت شهریه به دلیل اخذ .8ماده 

  

  ایند اجرا فر .فصل سوم

همراه با مدارك الزم، ، فرم تقاضانامه پیوست را تکمیل و ) ماه قبل از شروع انتخاب واحد نیمسالیک ( دانشجو باید قبل از شروع هر نیمسال  .9ماده 
  .به اداره آموزش دانشکده ارائه نماید 

محترم  کسب نظر کتبی مدیر ریافت واحد اضافی ، و بااداره آموزش پس از بررسی مدارك دانشجو و اطمینان از مجاز بودن دانشجو به د .10ماده 
را به دفتر استعدادهاي درخشان مراتب  و در صورت موافقت، مطرح ي تحصیالت تکمیلی دانشکده را در شورا موضوع گروه آموزشی ذیربط،

  . می نماید  دانشگاه اعالم

اجرا براي مراتب  ،و تایید مدیر تحصیالت تکمیلی و معاون آموزشی دانشگاهدفتر استعدادهاي درخشان پس از بررسی مدارك  دانشجو در   .11ماده 
  . می شود به دانشکده ابالغ

  

  



  

  
  

به دفتر  مربوطهمدارك  همراه با موافقت مدیر گروه رشته  دبای ،عدم امکان اخذ واحدهاي اضافی در دانشگاه عالمه طباطبایی در صورت. 12ماده 
در آن دانشجو مجاز به اخذ واحدهاي اضافی ،موافقت دانشگاه مقصد پس از .شود  معرفی ها به سایر دانشگاه دانشجو تاارسال استعدادهاي درخشان 

  . باشد  دانشگاه می

آن دانشگاه و با رعایت حد نصاب ذکر  فقط بعد از ارائه ریزنمرات رسمی از ها، صدور گواهی مبنی بر اخذ واحدهاي اضافی در سایر دانشگاه -تبصره
  .، میسر خواهد بود 4در ماده  شده

شگاه باید براي اخذ واحد هاي درسی اضافی ، بدون احتساب در انتخاب واحد و میانگین نیمسالی و میانگین کل مرکز فناوري اطالعات دان.   13ماده 
  .دوره ، تمهیدات الزم را بیندیشد 

  .با معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود  ، در این دستورالعملفسیر کلیه موارد ا بهام ت .14ماده 

  

  

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح و موافقت  23/12/93 تبصره در جلسه مورخ 7ماده و  41 بر این دستورالعمل مشتمل
  .استو از تاریخ تصویب الزم االجرا  گردیده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  محل الصاق 

  دانشجوعکس 

  بنام خدا

 رسی اضافی براي دانشجویاناخذ واحد هاي درخواست د برگه ي
   استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد

نـــام .........................یملکـــد.................................شناســـنامه شـــماره بـــه......................... خـــانم/ینجانـــب آقـــايا
شـبانه بـه شـماره    /روزانـه ....................گـرایش ............ رشـته ..........مقطع............دانشجوي ترم..............متولد....................پدر

هـاي اضـافی بـراي     با اطالع از آیین نامه امکـان گذرانـدن درس  ...............................دانشکده.................................دانشجویی
آن ، متقاضـی اخـذ درس   دسـتورالعمل   و  28/11/83دانشجویان اسـتعداد درخشـان در دوره کارشناسـی ارشـد مـورخ      

در ....................................... مقطـع  .................................... از مجموعـه دروس رشـته   ..................... با تعداد واحد ....................... 
  .ضمناً مدارك زیر را ضمیمه کرده ام . مبه عنوان واحد اضافی هست......... ......................دانشگاه/دانشکده 

 تصویر آخرین کارنامه تحصیلی )1
 نامه اخذ واحد اضافی تصویر مدارکی دال بر احراز یکی از شرایط آیین )2
  (CV)مشخصات تفصیلی  )3

 : تاریخ و امضاء                                                                                  :                      و شماره تلفن تماس نشانی 

ب تکمیل گردد
توسط داوطل

 

  :نظر استاد مشاور یا مدیر گروه آموزشی رشته تحصیلی دانشجوي ممتاز

  

 تاریخ و امضا:                                 نام و نام خانوادگی                                                                                                       

نظر 
 

مدیر گروه 
آموزشی رشته 

 
ذیربط

  

 ....................واحد درسی از رشته  .............................. معادل......................................... درخواست نامبرده براي اخذ درس 
شوراي تحصیالت تکمیلی .................................... عنوان واحد درسی اضافی در جلسه مورخ  به.................................... مقطع 

 .)صورت جلسه ضمیمه است(قرار نگرفت  □/ قرار گرفت  مطرح و مورد موافقت .................................. دانشکده 

  تاریخ و امضا:                  معاون آموزشی یا رییس دانشکده خانوادگی نام و نام                                                                       

نظر شوراي 
ت تکمیلی 

تحصیال
دانشکده  مبدأ

  

 ....................واحد درسی از رشته  .............................. معادل......................................... درخواست نامبرده براي اخذ درس 
شوراي تحصیالت تکمیلی .................................... عنوان واحد درسی اضافی در جلسه مورخ  به.................................... مقطع 

 .)صورت جلسه ضمیمه است(قرار نگرفت  □/ قرار گرفت  مطرح و مورد موافقت .................................. دانشکده 

  :معاون آموزشی یا رییس دانشکده  خانوادگی نام و نام                                                                                           

  :امضاء تاریخ و                                                                                                                        

ت 
نظر شوراي تحصیال

تکمیلی
  

دانشکده یا 
دانشگاه مقصد

  

گرایش ....................................... ارشد رشته شناسی کار دوره دانشجوي ...................................................خانم/آقاي تقاضاي
  .مربوط مورد تایید  است و دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت و انطباق آن با آیین نامه.......................................

  نام خانوادگی معاون آموزشی دانشگاه و نام.                                    درخشان استعدادهاي مدیر خانوادگی نام و نام

 مهر و امضاء                             تاریخ                                                   مهر و امضاء تاریخ                               

نظر
 

دفتر استعدادهاي 
درخشان
 

دانشگاه
  

 .به منظور صدور گواهی مربوط به اخذ واحد هاي اضافی ، این برگه باید در پرونده دانشجو ضبط گردد


