
 

 

 سواالت رایج دانشجویان در خصوص استعداد درخشان

 

 ده نمایند؟مون به مقطع  کارشناسی ارشد استفاچه کسانی می توانند از تسهیالت بدون آز .1

سخ:  شته )ماده پا سی هر ر شنا شجویان رتبه اول مقطع کار شجویان  2دان صیل دان سهیل ادامه تح آیین نامه ت

 استعداد درخشان به مقاطع باالتر (

دانشجججویان تا چند سججال می توانند از سججهمیه خود وه  ورود با آزمون به مقطع کارشججناسججی ارشججد  .2

 استفاده کنند ؟

تا دو سال بعد از فارغ التحصیلی ، سال اول فارغ التحصیلی و در صورت عدم استفاده از این سهمیه فقط پاسخ: 

 در آزمون به دانشجو تعلق می گیرد. سال بعد می توانند استفاده نمایند. حداکثر یکبار سهمیه شرک 

آیا دانشجججویان کارشججناسججی می توانند به صججورت هم مان بعد از فارغ التحصججیلی وه  ورود به مقاطع  .3

 کارشناسی ارشد از هر دو سهمیه بدون آزمون و با آزمون استفاده نمایند؟

سخ:  صورتپا ستفاده نماید و در  سهمیه ا سال اول می تواند از هر دو  قبولی در هر دو روش ، انتخاب با  فقط در 

 با آزمون در سال بعد نمی باشد.خود دانشجو می باشد ولی در صورت عدم قبولی ، مجاز به استفاده از سهمیه 

برای رشته هایی که نیاز به دو سال کار بالینی دارند واودین شرایط چه زمانی می توانند از سهمیه خود  .4

 نمایند؟ وه  ورود به مقطع باالتر استفاده

سخ:  شرک  پا شود  سلبقه کار بالینی آنها برگ ار می  سال  سب دو  صله بعد از ک می توانند در آزمونی که بالفا

 نمایند.

 برتر در چه صورت می توانند از تسهیالت ادامه تحصیل استفاده نمایند؟ %1دانشجویان  .5

التحصججیالن هر رشججته با ورودی مشججتر  نی  برتر فارغ  %11در صججورتی که هنمام فارغ التحصججیلی و   پاسججخ: 

 باشند.

 

 



 

 به چه کسی اتالق می شود؟ %1آیتر سربازی دانشجوی  .6

 دانشجو باشد( 5در آن سال تحصیلی ) در صورتیکه در ورودی خود حداقل  11کسب معدل حداقل پاسخ: 

 نداشته باشد. 16بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 

 استعداد درخشان به چه صورت اس ؟نحوه عضوی  در  .1

 و فرآیند عضوی  استعداد درخشان به آدرس مراوعه به آیین نامه تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی پاسخ: 

 https://edc.larums.ac.ir/ قسم  استعداد درخشان/فرآیندها/ فراین عضوی  در استعداد درخشان از 

 باشند؟برتر شامل چه کسانی می  %1دانشجویان  .8

  ساب ترم اخر حداقل سب معدل کل بدون احت صیالن هر دوره  11ک شروط بر اینکه تعداد فارغ التح )م

 نفر باشند( 5حداقل 

  نداشته باشند. 16بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 

چنانچه دانشجوی استعداد درخشان به دلیل نداشتن شرایط از زمره مشمولین آیین نامه خارج شود ، آیا  .9

 وه  عضوی  ثب  نام نماید؟میتواند دوباره 

 بله در صورت کسب افتخار ودید بعدی می تواند ثب  نام نماید.پاسخ: 

لفات آزمونها می تواند وه  دانشجججویان دارای حکر محکومی  قطعی از کمیته انضججبلطی یا هیتات تخ .11

 عضوی  در استعداد درخشان اقدام نمایند؟

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع باالتر ( 4خیر) بر اساس ماده پاسخ: 

 مقصد استفاده نمایند؟مبدا یا آیا دانشجویان مهمان یا انتقالی می توانند از تسهیالت دانشماه  .11

این دانشجویان نمی توانند از تسهیالت این آیین نامه در دانشماه مقصد استفاده نمایند ولی در صورتیکه پاسخ: 

واحد های خود را با دانشجججویان هر رشججته و هر ورودی خود در دانشججماه مبدا گهارانده باشججند می  %81حداقل 

 توانند از تسهیالت این آیین نامه استفاده نمایند.

 

 



 

شجویان .12 صیلی آنها به تعویق می افتد ، می توانند از آیا دان ی که به دلیل بیماری یا زایمان زمان فارغ التح

 تسهیالت استعداد درخشان استفاده نمایند؟

سخ:  شجویانی که به دلیل بیماری پا سال و به دلیل زایمان  1دان صیلی به تعویق  2نیم سال زمان فارغ التح نیم

از تحصجججیل مال  عمل بوده و رتبه وی با گروهی که هر زمان فارغ ، در این صجججورت نیمسجججال فرا   بیفتد 

 التحصیل می شوند محاسبه و مقایسه می گردد.

 آیین نامه تسهیالت آموزشی( 4)تبصره 

 نحوه عضوی  دانشجویان پژوهشمر برگ یده در استعداد درخشان به چه صورت اس ؟ .13

 تسهیالت آموزشیوعه به بند   آیین نامه امرپاسخ: 

ستفاده آیا  .14 شته  یر همنام با مقطع قبلی خود ا صیل خود وه  ر سهمیه ادامه تح شجو می تواند از  دان

 نماید؟

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل 2-9مراوعه به بند پاسخ: 

 

 


