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  ديباچه
ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  موسسه پژوهش و برنامه

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  -1هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت

نفعان در سطح خرد  ش عالي به ذيانتقال و اشاعه دانش آموز-2حوزه آموزش عالي 
هاي آموزش عالي قرار داده است. در  پژوهي و تحليل سياست سياست - 3و كالن 

اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، موسسه تدوين گزارشهاي تخصصي كه 
رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرحهاي پژوهشي به كار 

  گرفته است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  شامل گزارشمجموعه حاضر 

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره 1397
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي نظير:  ها طيف وسيعي از چالشها و دغدغه گزارش

رسي، منابع ريزي آموزشي و د مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
مالي و انساني، بين المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين 

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و موثر در  گزارش

آموزش عالي كشورمان در سطح خرد  ريزي جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب نظران آموزش عالي به 
مشاركت در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را 

  در خصوص هر يك از گزارشها به اين موسسه ارسال نمايند.
  

  رضا منيعي
  شي موسسهمعاون پژوه
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  چكيده
هاي انساني متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمينه جذب، هدايت و ربيت سرمايهت

ترين راهبردهاي ترسيم شده در شكوفايي نخبگان و استعدادهاي برتر يكي از مهم
- نوشتار حاضر تالش دارد تا نگاهي بر تعاريف و شيوه .است كشوراسناد باالدستي 

ي ديگر كشورها و هاي شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر در ايران و برخ
  هاي جهان بيندازد.هدانشگا

-هاي گوناگوني از دانشجويان استعداد برتر به عمل ميكشورهاي مختلف حمايت
ها شامل برنامه مسير تسريع، ثبت نام دوگانه، گرنت استعداد، آورند. برخي از فرصت

دانشجويان استعداد ها، و برنامه بورس تحصيلي تابستاني است. عالوه بر اين برنامه
عنوان دستياران آموزشي و معلمان خصوصي براي ديگر دانشجويان توانند بهبرتر مي
-هاي اول تحصيالت دانشگاهي بكار گرفته شوند. در ايران، يكي از مشخصدر سال

گيرد، تسهيل ادامه تحصيل هايي كه از استعدادهاي برتر صورت ميترين حمايت
شود يمشاهده مهاي مرتبط با استعدادهاي برتر نامهر آييناين افراد است. ليكن، د

هاي گذشته نسبت به سال پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان تيظرف
. اين در حالي است كه تعداد متقاضيان آموزش عالي نسبت به استداشته  افزايش

ايران در ها در هاي گذشته روند كاهشي دارد. در نظر گرفتن تعداد دانشگاهسال
كنار افزايش ظرفيت پذيرش تحت عنوان استعدادهاي برتر عمالً به معني اين است 

شوند و اين امر، كه دانشجويان بيشتري تحت عنوان استعدادهاي برتر شناخته مي
  استعدادهاي برتر و نخبگان را در پي خواهد داشت.   يارزشكردن بار م خطر ك

ه معيارهاي شناسايي دانشجويان استعداد شود اينست كسوال ديگري كه مطرح مي
برتر و نخبه تا چه ميزان داراي كفايت الزم هستند؟ با بررسي معيارهاي شناسايي 

شود كه دانشجوي استعداد برتر در كشورهاي مورد مطالعه و ايران، پيشنهاد مي
تري براي شناسايي دانشجويان استعداد برتر و گيرانهمعيارهاي چندگانه و سخت

تر و هدفمندتري هاي جديبه در نظر گرفته شود و به همان ميزان نيز، حمايتنخ
هاي ارزشمند صورت گيرد تا مهاجرت نخبگان كاهش يابد و شاهد از اين سرمايه

گيري در مورد توسعه روزافزون جامعه باشيم. الزم به ذكر است كه بازبيني و تصميم
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هاي حمايت از آنان نيازمند و شيوهمعيارهاي شناسايي دانشجويان استعداد برتر 
انجام مطالعات ميداني گسترده و پشتيبان است تا بهترين تصميم اتخاذ شود و 
اكتفا كردن به تجارب ساير كشورها در اين زمينه بسنده نيست. البته ذكر اين نكته 

هاي ها و پشتيبانيشايان اهميت است كه هم اكنون بنياد ملي نخبگان حمايت
آورد. لذا، عنوي ارزشمندي از نخبگان و استعدادهاي برتر به عمل ميمادي و م

عنوان بخشي از اسناد پشتيبان، با انجام مطالعات عميق و شود تا بهپيشنهاد مي
هاي حمايت از استعدادهاي گسترده، ميزان رضايت دانشجويان در خصوص شيوه

  برتر و انتظارات ايشان نيز مورد بررسي قرار گيرد.
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  مقدمه
 تالش همه هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مستلزمدستيابي به آرمان

تربيت . و لذا، جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي و اقتصادي است
هاي انساني متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمينه جذب، هدايت و سرمايه

ترين راهبردهاي ترسيم شده در يكي از مهم شكوفايي نخبگان و استعدادهاي برتر،
 كشور و نقشه جامع علمي 1404اسناد باالدستي كشور مانند سند چشم انداز 

 ايران كشوري است، 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  سند چشمدر  .است
 توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت

و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط  اسالمي
كه از  هايي خواهد داشت انداز ويژگي جامعه ايراني در افق اين چشم بين الملل.

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر  جمله:
جامع علمي كشور نيز  نقشهدر  است. وليد ملياجتماعي در ت  منابع انساني و سرمايه

هاي بنيادين نقشه جامع در بخش مباني و ارزشبه اين مهم پرداخته شده است. 
عدالت «ها چنين بيان شده است: ترين ارزش، از جمله مهم(فصل اول) علمي كشور

خصوص مستضعفان در حوزه علم محوري، پرورش استعدادها و دستيابي همگان به
در بخش وضع مطلوب  ».فناوري، و تقويت خالقيت، نوآوري و خطرپذيري در علمو 

، يكي از مواردي كه در اهداف كالن نظام علم و فناوري (فصل دوم) علم و فناوري
استقرار جامعه دانش بنيان، عدالت محور و برخوردار «كشور بيان شده، چنين است: 

در  ».احراز مرجعيت علمي در جهان هاي شايسته و فرهيخته و نخبه براياز انسان
-، در اهداف اولويت(فصل سوم) هاي علم و فناوري كشوربخش مربوط به اولويت

هاي ها، يكي از رويكردهاي پشتيباني از اولويتبندي و رويكرد پشتيباني از اولويت
هدايت نظام آموزش براي تامين و جذب «علم و فناوري چنين بيان شده است: 

در فصل راهبردها و  ».هاي اولويت داره و متخصص مورد نياز در حوزهنخب نيروهاي
اقدامات ملي براي توسعه علم و فناوري در كشور (فصل چهارم)، در اقدامات ملي 

هاي معنوي و تشويق اعتباري و تقويت انگيزه«چنين آمده است:  2راهبرد كالن 
هاي معلمي، استادي، پژوهشي و مادي براي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه
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چنين آمده است:  6در همين فصل، در اقدامات ملي راهبرد كالن ». فناوري
هاي علوم انساني و معارف اسالمي در نظام آموزش و پرورش و تقويت جايگاه رشته«

ها از طريق ارتقاي كيفي محتوا و دهي نخبگان به سمت تحصيل در اين حوزهجهت
تقويت «همچنين، در اقدامات ملي همين راهبرد آمده است:  .»هاي آموزشيشيوه

منظور ارتقاي نظام آموزش عالي نظام راتبه (بورس) تحصيلي دانشجويان مستعد به
چنين آمده است:  8در همين فصل، در راهبردهاي ملي راهبرد كالن  ».كشور

علمي، اعضاي هيئت  استفاده از حداكثر ظرفيت و تجارب نخبگان، دانشمندان،«
 بازنشسته دولتي و غيردولتي و خصوصي در آموزش و مديران و متخصصان شاغل و

طراحي سازوكار همكاري پاره «و در اقدامات ملي اين راهبرد آمده است: » پژوهش
 اعضاي هيئت علمي، مديران و متخصصان شاغل و وقت نخبگان، دانشمندان،

  ».پژوهشي بازنشسته دولتي و غيردولتي در مؤسسات آموزشي و
اند كه در پيشرفت جامعه هاي يك جامعهنخبگان و استعدادهاي درخشان سرمايه

اهميت بسيار دارد و الزم  آنان تاثير بسيار دارند و لذا، توجه به حفظ و نگهداشت
در سند گذاري صورت گيرد. ريزي و سرمايهاست تا براي حفظ و پرورش آنان برنامه

هاي )، در فصل راهبردهاي كالن و اقدام1391( راهبردي كشور در امور نخبگان
هاي ملي ملي، به پنج راهبرد كالن كه خود متشكل از راهبردهاي ملي و اقدام

) استقرار نظام 1است، اشاره شده است. راهبردهاي كالن اين سند عبارتند از: (
) توانمندسازي اجتماعات نخبگاني در 2شناسايي و هدايت اجتماعات نخبگاني، (

) زمينه سازي براي اثرگذاري افراد و گروه 3ايراني، ( -چارچوب گفتمان اسالمي
) 5) ارتقاي نظام سياستگذاري و مديريت امور نخبگان، (4هاي نخبه در جامعه، (

رساني مرتبط با نظام نخبگاني. هاي فرهنگي، پژوهشي و اطالعتوسعه زيرساخت
، به صورت زير است: راهبرد شوددر اين سند مشاهده ميبرخي از موارد مهم كه 

به استقرار نظام شناسايي و هدايت اجتماعات نخبگاني اشاره كرده است و  1كالن 
بازنگري و بازتعريف «چنين بيان شده است:  1در اولين اقدام ملي راهبرد ملي 

ضوابط و مقررات مربوط به فرايندهاي شناسايي، جذب و پشتيباني از اجتماع 
راهبرد ملي ». هاي مسئول با تاكيد بر رصد فعاليت نخبگانياهنخبگاني در دستگ

- همين راهبرد كالن، به هدايت صاحبان استعدادهاي برتر با استفاده از توانمندي
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هاي ملي اين راهبرد آمده غير دولتي اشاره كرده و در اقدامهاي بخش دولتي و 
وش مربي محور، استقرار نظام شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر با ر«است 
اي و نامحسوس، با تاكيد همزمان بر سه وجه آموزشي، تربيتي و پژوهشي. در مرحله
حمايت از «) چنين بيان شده است: 2(راهبرد كالن  1هاي ملي راهبرد ملي اقدام

و مراكز علمي حوزوي براي افزايش پذيرش استعدادهاي ها ها، پژوهشگاهدانشگاه
اي آموزشي، پژوهشي و رفاهي؛ و نظارت مستمر به منظور استاندارده برتر با رعايت

و گسترش  يسامانده«و نيز، » كشور دري ليتكم التيحفظ و ارتقاي كيفيت تحص
هاي مستقيم و غير مستقيم مادي به اجتماع نخبگاني در قالب بورس، پشتيباني

هاي هاي دولتي، بخش خصوصي و نهادو پژوهانه از سوي سازمان مقطعي هايجايزه
 ».اي و اثرگذاري آنانپيشرفت مرحله پايش (منطبق با وقف و خيريه عمومي)
و نخبه در  برترآموزان و دانشجويان استعداد مساله شناسايي و پرورش دانشامروزه، 

شناسايي و رشد استعدادهاي ريزي براي بسياري از كشورها مطرح است و برنامه
ها با معرفي دانشجويان داراي مورد توجه است. در كشور ما نيز دانشگاه برتر

هايي مانند خوارزمي، شرط معدل، رتبه معيارهايي مانند برگزيده شدن در جشنواره
برتر و المپياد، به عنوان استعداد درخشان درصدد تشويق و نگهداري اين افراد به 

ها و موسسات آموزش عالي و دانشگاهبا توجه به رسالت شكل پويا و فعال هستند. 
است تا  الزم عالي، آموزش نظام عنوان يكي از اركانبا عنايت به محوريت دانشجو به

د ارزشمن هايسرمايه اين حمايت ازشناسايي دانشجويان استعداد برتر و نخبه و 
هاي براين اساس، نوشتار حاضر با بررسي تعاريف و شيوه .ويژه قرار گيرد مورد توجه

هاي جهان و با هشناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر در برخي كشورها و دانشگا
در اي را دريچهنمايد تا ، تالش ميمرتبط هاي داخلينامهآيينبرخي نگاهي بر 

  راستاي بهبود حمايت از دانشجويان استعداد برتر و نخبه بگشايد. 
  

  برتر تعريف و شناسايي دانشجوي استعداد
و ارايه راهكارهاي كارآمد و اثربخش براي پرورش  برترشناخت استعدادهاي 

هاي مهم در راستاي استقالل علمي هر كشوري است. هاي آنان از گامتوانايي
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 ن،يبنابراو  رشد مولد جامعه است برايدروازه اشتغال و مشاركت  يآموزش دانشگاه
 نه تنها جامعه مولد كي جاديا يبرا برتر ان استعدادجويو پرورش دانش ييشناسا

دانشجوي استعداد برتر توانايي بااليي براي  است. يضرور ، بلكهاهميت بسيار دارد
شوند و پردازش اطالعات، شناسايي مساله وحل مساله دارند. آنها متوجه شكاف مي

حل هايي را از طريق پرسش، براي رسيدن به راهطور خالقانه ايدهبه سرعت و به
 برترشناسايي افراد داراي استعداد ). 1985دهند (استرنبرگ، ارايه مينوآورانه 

 مساله . داليل زيادي در مورد اينمسايل مورد اختالف بوده است هميشه از جمله
هاي جديد بر استعداد است. مدل وجود دارد كه ناشي از عقيده مطلق يا نسبي بودن

 مسايلي مانند زمينه قبلي فرد و وضعيتدارند و آن را با  نسبي بودن استعداد تأكيد
  ).2007باسكا، -(وان تاسل داننددوران تحصيل مرتبط مي

، استعداد كودكان و جوانان استعداد م. 1988مصوبه كنگره ايالت متحده در سال 
كودكان و جواناني كه شواهدي از توانايي باال در "را چنين تعريف كرده است: برتر 
هاي هاي فكري، خالقيت، هنري، يا رهبري و يا در زمينهتهايي مانند مهارزمينه

طور معمول توسط مدرسه ههايي كه بعلمي خاص دارند و نيازمند خدمات و فعاليت
م.  1991 سال . در"هايي را پرورش دهندشود، هستند تا چنين تواناييارايه نمي

تواند در همه بودن مي استعداد برتراين تعريف بازبيني شد تا بيانگر اين باشد كه 
(پيرتو،  شودها اتفاق بيفتد و لزوماً در نمرات آزمون ديده نميها و فرهنگگروه

چهار مجموعه ويژگي داراي بيان كرده كه افراد سرآمد حداقل  رنزولي). 1999
: ها عبارتند از. اين ويژگيكه با يكديگر ارتباط متقابل دارند هستنداساسي 

التزام جدي به انجام كار، سطح عالي خالقيت و سازمان استعدادهاي عمومي، 
آموزش  ونيسيكم سيرئ ،مارلند ).1391مستحكم شخصيت (مميزي و همكاران، 

 ي، كسانبرتر استعدادافراد ": چنين بيان كرده است يدر گزارش ،كايآمر برتراستعداد 
 ،لذا .باشنديعملكرد باال م تيقابل شان دارايهاي برجستهييهستند كه به علت توانا

را به  نشانيدارند تا بتوانند د زيمتما و خدمات يهاي آموزشبه برنامه ازيافراد ن نيا
  ).1392؛ به نقل از محمدي و همكاران، 1972، مارلند( "خود و جامعه ادا كنند.

- براي شناسايي و احراز استعداد برتر بودن، معيارهاي مختلفي در نظر گرفته مي
در انگلستان، معيارهايي مانند وضعيت تحصيلي، نگرش نسبت عنوان مثال، شود. به
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هاي هاي غير درسي، عاليق، شخصيت، انگيزش و تواناييبه رشته تحصيلي، فعاليت
مانوس، (مك شودكالمي و ارتباطي براي ورود به دانشكده پزشكي در نظر گرفته مي

) صورت گرفت، معيارهاي 2005مكاران (اي كه توسط براون و هدر مطالعه). 1998
هاي مداوم، شناسايي استعداد برتر عبارت بودند از: اظهارات فردي، ارزيابي

در نيوزلند  اي در دانشگاهيمطالعهاي. معيارهاي چندگانه شناسايي، و عوامل زمينه
و از ديد اعضاي هيات علمي و دانشجويان به موضوع دانشجوي  صورت گرفت

از ديد اعضاي ). 2014ديويس، -استعداد برتر بودن پرداخته شد (گارت و روبي
در دوره "دانشجويي است كه  استعداد برترهيات علمي و دانشجويان، دانشجوي 

و هاي آموزش كند و با جديت در فعاليتكسب مي A+s و  Asآموزشي نمره 
. مفهوم ديگر اين بود كه استعداد ذاتي است. هرچند كه "شوديادگيري درگير مي

هم دانشجويان و هم استادان به اين موضوع اشاره كردند كه كسب نمرات خوب 
- دانشجويان معتقد بودند كه به دليل نمرهبرخي نشان دهنده استعداد فرد است. 

كنند، به عنوان دانشجويان يهايي كه در امتحانات و از تكاليف محوله كسب م
شوند. هر چند، دانشجويان بيان كردند كه عوامل ديگري استعداد برتر شناخته مي

تواند مهم باشد. برخي استادان بيان نمودند كه دانشجويان نيز بطور بالقوه مي
هايي كه استعداد برتر را از طريق مشاهده و توجه به تعامالت دانشجويي، پرسش

كنند. دانشجوياني كه در اين كنند، و مهارت تفكر سطح باال شناسايي ميمطرح مي
توانند از طريق مشاركت در كالس مطالعه شركت كرده بودند نيز آگاه بودند كه مي
مورد  بيشتر از ديگر دانشجويان ،درس، بويژه از طريق تمايل به پرسش و پاسخ

-عنوان فردي كه استراتژيبه استعداد برتربطور كلي، دانشجوي توجه واقع شوند. 
كند، هاي يادگيري و مطالعه موثر دارد و مفاهيم را به سرعت و آساني درك مي

هاي توانايي استعداد برترتعريف شده است. پاسخگويان بيان نمودند كه دانشجويان 
قادرند تا در دو رشته تحصيلي متفاوت  استعداد برترمتعددي دارند. دانشجويان 

هاي مختلف مانند موسيقي، ورزش، و موضوعات فرهنگي و در زمينهتحصيل كنند 
كه در اين مطالعه بدست آمد،  استعداد برترهاي دانشجويان استعداد دارند. ويژگي

لذت بردن از چالش،  ،يكنجكاو ،عبارتند از: سماجت و پافشاري براي يادگيري
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 يبرا اقيو اشت ي،ميخودتنظ يريادگياز كار سخت،  تيرضا ،يريادگيعشق به 
ي كه توسط افراد بسيار بيان شده اين است كه دانشجويان ياهي. ويژگيريادگي

توانند به حل مساله بپردازند، و نوآور متفكران خالق هستند، مي استعداد برتر
تمايل دارند تا  استعداد برترباشند. بسياري از استادان بيان نمودند كه دانشجويان 

ها و مزايايي شوند و مورد توجه قرار گيرند و لذا، از فرصتبراي استادان شناخته 
هاي مانند بورس تحصيلي تابستاني و شغل تابستاني استفاده كنند و يا در طرح

پژوهشي استادان همكاري كنند. برخي استادان و دانشجويان شركت كننده در 
معرفي كردند.  1عنوان دانشجوي چنداستعدادرا به استعداد برترپژوهش، دانشجوي 

و  برتر يهاييتواناشود كه دانشجوي چنداستعداد به عنوان دانشجويي تعريف مي
 دارند. يعلم يهااز حوزه رونيمختلف درون و ب يهانهيدر زم يشخص يهايژگيو

هاي هاي برجسته افراد، ابتكارات شخصي، و تواناييپاسخگويان همچنين، مهارت
ستعداد در دانشجويان مقطع كارشناسي بيان هاي اعنوان شاخصهرهبري را ب

  كردند.
هاي موثر براي شناسايي استعدادهاي برتر، )، رويه2011زعم ديويس و همكاران (به

-هاي استانداردي كه بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهشامل استفاده از آزمون
براي شناسايي بهتر و موفقيت آميز  ،)2000هان و ماروين (از نظر  اند، است.

استعدادهاي برتر بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد: (الف) تعريف واضح و شفاف 
از نمره، (پ) استفاده از معيارهاي صرف از استعداد برتر، (ب) اجتناب از استفاده 

ش، هاي مختلف هوچندگانه، (ج) استفاده از ابزارهاي مختلف براي ارزيابي حيطه
به اشكال مختلف بروز كند، (ه) تكرار  دتوان(د) توجه به اين موضوع كه استعداد مي

  ها جهت شناسايي ديگر فراگيران با استعداد برتر.ارزيابي
)، نخبه و صاحب استعداد برتر به 1391در سند راهبردي كشور در امور نخبگان (

شود كه ق ميالمد اطآ: به فردي برجسته و كارنخبهصورت زير تعريف شده است: 
هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب  در خلق و گسترش علم، فنّاوري،

هاي وي بر پاية فعاليت ،و همچنين هاي اسامي اثرگذاري بارز داشته باشدارزش

                                                            
1 multi-talented 
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سو؛ و خبرگي، تخصص و  هاي ذاتي از يكهوش، خالقيت، انگيزه و توانمندي
پيشرفت و اعتاي  ديگر، موجب سرعت بخشيدن بههاي اكتسابي از سوي توانمندي

-شود كه با توجه به ويژگيق ميالبه فردي اط برتر: صاحب استعداد كشور شود.
هاي الزم را داراست ولي هنوز زمينه ينخبگ ةامكان رسيدن به مرحل هاي ذاتي خود

  .بروز استعدادهاي ويژة او فراهم نشده است و براي شناسايي كامل
 589نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب جلسه آيين 4مطابق با ماده 

شرايط احراز استعدادهاي برتر و  ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 1385 /6 /14مورخ 
  به صورت زير است.  نخبگي

  برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني  -1 -4
آموزي با تاييد المللي دانشمعتبر جهاني و بينالف) نفرات اول تا سوم المپيادهاي 

  وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه؛
آموزي با ب) راه يافتگان مرحله نهايي المپيادهاي معتبر جهاني بين المللي دانش

  تاييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر؛
جويي با تاييد وزارتين علوم ج) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين المللي دانش

  و بهداشت به عنوان نخبه؛
د) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي كشور با معرفي وزارتين 

  علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر؛
ه) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت 

  استعداد برتر. آموزش و پرورش به عنوان
  برگزيدگان از ميان آزمون هاي سراسري  -2 -4

هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي از الف) برگزيدگان از ميان رتبه
هاي نفر اول براي رشته 50هاي رياضي و فيزيك، نفر اول براي رشته 100ميان 

هاي اول براي رشته نفر 20هاي علوم انساني و نفر اول براي رشته 50لوم تجربي، ع
  عنوان استعداد برتر.هنر به
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  مخترعان و مكتشفان  -3 -4
هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل الف) برگزيدگان مسابقات و جشنواره

المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره علوم پزشكي جشنواره بين
  عنوان استعداد برتر؛بنياد به رازي با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تاييد

ب) برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در 
عنوان استعداد برتر مراجع ذي صالح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد به

  (بنياد تعيين كننده مراجع ذي صالح است).
وزارتين علوم و بهداشت و در موارد بقات علمي با تاييد مسا و هاجشنواره  -تبصره

  خاص با تاييد بنياد معتبر شناخته مي شود.
  دانش آموختگان  -4 -4

هاي دانشگاهي (كارشناسي و برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته
وزارتين علوم «هاي علميه (سطح يك و باالتر) با معرفي باالتر) داخل كشور و حوزه

  به عنوان استعداد برتر.» ريت حوزه علميه قم و خراسانمدي«و » و بهداشت
  هاي مسابقات علوم قرآنيبرترين  -5 -4

المللي با تاييد برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان استعداد برتر.

  بقه با بنياد است.مسا اعتبار تشخيص  -تبصره
  هاي برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورشخصيت  -6 -4

ي مؤسسات معتبر الف) برگزيدگان از ميان محققان ايراني كه براساس معيارها
المللي و داخلي به لحاظ تعداد ارجاعات به مقاالت آنها و يا ساير اطالعات علمي بين

- ي و بين المللي قرارگرفتهعنوان پژوهشگران و دانشمندان ملّهاي مرتبط بهشاخص
  عنوان نخبه؛اند، با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به

ب) برگزيدگان از ميان افرادي كه براي حل مشكالت ملّي اقتصادي، اجتماعي و 
يج اند و اين راهكارها تجربه شده و نتافرهنگي كشور راهكارهاي مناسبي ارايه كرده

عنوان استعداد رسيده باشد، با انتخاب بنياد به ربطحاصل از آن به تاييد مراجع ذي
  برتر؛
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هاي علمي اعم از ها و گروهج) برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته
علوم انساني و معارف اسالمي، علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي و هنر، 

المللي مربوطه، و بيننظريه يا تئوري جديد ارايه كرده و از سوي مراجع معتبر ملّي 
عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد تاثيرگذار شناخته شده باشد به

  است)؛
د) برگزيدگان از ميان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان مقاالت، واعظان و 
شاعران كه آثار فاخر ايشان داراي نقش مهم و تاثير ويژه در توسعه مرزهاي دانش و 

عنوان استعداد برتر يا تربيتي و اخالقي در حوزه مربوط بوده است، بهفناوري 
  (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است).

  آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و هنري  -7 -4
هاي موسيقي، برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه

معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر  نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي،
  عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است).و انتخاب بنياد به

  اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري  -8 -4
الف) برگزيدگان از ميان اعضاي هيات علمي كه در مراتب دانشگاهي كار ممتاز و 

  اند به عنوان استعداد برتر؛هشاخصي را انجام داد
ب) برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابط 

  وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر؛
ج) برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري براساس ضوابط وزارتين علوم و 

  عنوان استعداد برتر.بهداشت به
  و محققين علوم حوزويمدرسين   -9 -4

نمايند، هاي علميه كشور كه تدريس ميالف) برگزيدگان از ميان مدرسين حوزه
  عنوان استعداد برتر؛براساس ضوابط شوراي عالي حوزه علميه قم به

ب) برگزيدگان از ميان محققين برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علميه قم 
  عنوان استعداد برتر.به



 شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه در كشورهاي دنيا و ايران  12

 گزينش مرجع است، نشده ذكر مرجع »برگزيدگان« براي كه مواردي در  -1تبصره 
  .است بنياد

افرادي را » استعدادهاي برتر«عنوان تواند از ميان برگزيدگان بهبنياد مي  -2تبصره 
  معرفي نمايد.» نخبه«عنوان به

بندي از آنچه بيان گرديد، هر نظام شناسايي استعداد درخشان و در جمع بطوركلي
كند، استوار است. مبناي يك مدل مفهومي كه استعداد درخشان را تعريف مي بر

 توان از طريق يك معيار مورد شناسايي و انتخاب قرار داداستعدادهاي برتر را نمي
ترين معيارها جهت ) و لذا، شايسته و بايسته است كه مناسب2009(گودهو، 

  .شناسايي دانشجويان استعداد برتر بكار گرفته شود
 

   استعداد برترحمايت از دانشجويان 
 ي درانشگاهدگيرد. در صورت مي استعداد برترهاي گوناگوني از دانشجويان حمايت

از طريق نمرات  استعداد برترهاي آشكار شناسايي دانشجويان نيوزلند، يكي از روش
استعداد ها بطور خاص، شناسايي دانشجويان . در يكي از دانشكدهاست كسب شده

موزان سال آخر دوره متوسطه آگيرد. دانشقبل از ورود به دانشگاه صورت مي برتر
ين ، براساس نمرات دبيرستان درخواست كنند. ا2مسير تسريع توانند براي برنامهمي

سازد تا در سال دوم تحصيالت را قادر مي استعداد برتروزان آمدانش ،برنامه
ساله كارشناسي را طي سه نتيجه، دوره چهاردانشگاهي به تحصيل بپردازند و در 

رود كه دانشجويان در طول سه سال سال تحصيلي به اتمام برسانند. انتظار مي
را حفظ كنند و بسياري از دانشجويان  "3استانداردهاي درجه يك"تحصيلي خود 

سانند. وزارت آموزش ردوره ارشد را در چهارمين سال تحصيلي خود به اتمام مي
-هاي برنامهعنوان بخشي از مجموعه گزينه)، ثبت نام دوگانه را به2012د (نيوزلن

ريزي آموزشي ارتقا داده است، اما هنوز قانوني كه اين امر را رسمي كند، وجود 
است كه اين  استعداد برترشكلي از حمايت از دانشجويان ثبت نام دوگانه ندارد. 

دهد كه فراتر از برنامه درسي قرار مي استعداد برترفرصت را در اختيار دانشجويان 
                                                            
2 accelerated pathway 
3 first class honors 
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در دانشگاه مورد . بپردازند به تحصيلچند حوزه يا حد انتظار سن خود در يك 
توانند هر نيمسال تحصيلي آموزن برتر در سال آخر دوره متوسطه ميمطالعه، دانش

ها را بگذرانند قادر آموزاني كه دورهدر يك دوره دانشگاهي ثبت نام كنند. دانش
هايي كه از از ديگر حمايتدر سال دوم تحصيلي ثبت كنند.  خواهند بود تا مستقيماً

مخفف رياضيات، تسريع، و است ( 4ماكس برنامهآيد، استعدادهاي برتر به عمل مي
در استعداد برتر، براي دانشجويان رياضيات تسريع شده  فرصت يادگيريگسترش). 

سازد تا اولين سال تحصيلي دانشگاهي را در سال آخر دوره متوسطه، آنها را قادر مي
نند. در اين دانشگاه، هاي ثبت نامي دوگانه يا همزمان بگذرايكي از گزينه

در سال دوم تحصيالت  ستعداد برتردانشجويان برجسته از ميان دانشجويان ا
شوند. اين برنامه، يك ابتكار شناسايي مي 5افتخاري دانشگاهي براي برنامه

ت كه براي جذب دانشجويان مقطع كارشناسي به دوره تحصيالت دانشگاهي اس
شامل دوره آموزشي ارشد و انجام پايان نامه  ،تكميلي طراحي شده است. اين برنامه

باشد. دانشجويان در يك سال بصورت تمام وقت و يا دو سال بصورت پاره وقت مي
اين است كه استعداد برتر در بدنه دانشجويي مشخص و شاخص هستند و نتيجه 

 هاي تحصيالت تكميلي تقريبا صد در صد است. نرخ ادامه تحصيل آنان در برنامه
شود فراهم مي استعداد برترهايي كه براي دانشجويان بطوركلي، برخي از فرصت

عالوه بر اين مسير تسريع، برنامه افتخاري، و برنامه ماكس است.  شامل برنامه
عنوان دستياران آموزشي و معلمان هوانند بتمي برتراستعداد ها، دانشجويان برنامه

هاي اول تحصيالت دانشگاهي بكار گرفته خصوصي براي ديگر دانشجويان در سال
گيرد ارايه هايي كه از دانشجويان استعداد برتر صورت مياز ديگر حمايت شوند.

نامه بورس . براست رنامه بورس تحصيلي تابستانيبستاني و نيز، بدوره كارآموزي تا
سازد تا با يك استاد در يك را قادر مي استعداد برترتحصيلي تابستاني، دانشجويان 

شود. پروژه پژوهشي طي فصل تابستان همكاري كند و به آنها كمك مالي داده مي

                                                            
4 MAX program 
5 Honors program 
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اين برنامه بطور خاص براي تشويق دانشجويان به ادامه تحصيل در دوره تحصيالت 
  تكميلي طراحي شده است.

در اياالت متحده، قوانين شود. ثبت نام دوگانه در اياالت متحده نيز ارايه مي فرصت
 استعداد برترآموزان متوسطه و كرد كه دانشدولتي اين موضوع را تضمين مي

شند كه اين امر اي تحصيالت دانشگاهي داشته باهتري به دورهدسترسي سريع
ثبت نام ). 1999كارتي، (مك هاي ثبت نام دوگانه شده استموجب افزايش فرصت

روي داد تا دانشجويان  1980و  1970هاي دههدوگانه به صورت غيرمتمركز در 
تر بين مقطع متوسطه و دانشگاه را به چالش بكشاند و به گذر راحت استعداد برتر
-). به2012(كلوفشتاين و ليولي،  را ارتقا دهدافراد اي آمادگي حرفه كمك كند و
، را مثال زد. اين كالج كالج ايالتي پولكتوان اي از ثبت نام دوگانه، ميعنوان نمونه

برنامه ثبت نام دوگانه فرصت در اين كالج،   .تاسيس شده است 1964در سال 
-كند. اين برنامه به دانشفراهم مي استعداد برترآموزان براي دانش بخشييعسرت

دانشگاهي را، در زماني كه در دهد كه دروس آموزان دبيرستاني اين امكان را مي
دريافت كنند كه  كرديت ،اندمدرسه هستند، بگذرانند و براي دروسي كه گذرانده

 شود.هم براي ديپلم متوسطه و نيز، الزامات مدرك دانشگاهي حساب مي
- گيرد، حمايتهايي كه از دانشجويان استعداد برتر صورت مييكي ديگر از حمايت

توان مي دانشگاه هنر آمستردامها را در گونه حمايتاينهاي مالي است. نمونه 
براي دانشجويان  "6گرنت استعداد" ، گرنتي تحت عنوانمشاهده كرد. اين دانشگاه

خارج از منطقه اقتصادي اروپا طراحي كرده است. دانشجويان با  استعداد برتر
پوشش بخشي از توانند براي گرنت تحصيلي در راستاي هاي استثنايي ميشايستگي

دولت،  رياخ يهااستيبا توجه به سهاي تحصيلي خود درخواست نمايند. هزينه
- تيبا مل انيدانشجو تحصيلي يهانهيهزهلند  يها و موسسات آموزش عالدانشگاه

هاي آموزش عالي، از جمله در نتيجه، موسسه دهند.يرا پوشش نم يياروپا ريغ يها
هاي ويژه با و داراي شايستگي استعداد برتردانشگاه هنر آمستردام براي دانشجويان 

عالوه بر اين، در دانشكده  هايي را در نظر گرفته است.مليت غيراروپايي چنين گرنت

                                                            
6 Talent Grant 
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به دانشجويان برتر غيراروپايي از مكزيك، هنر دانشگاه گرونينگن، نيز گرنت استعداد 
روسيه، چين، برزيل، كره يا اندونزي كه براي دوره كارشناسي ارشد در دانشكده 

است. اين گرنت، يك بورس تحصيلي داده هنر درخواست داده باشند، تخصيص 
 دهد.را پوشش ميدانشجويان است كه بخشي از هزينه ثبت نام ساليانه 

را از استعدادهاي برتر و نخبه در كشورهاي جهان ي حمايتي هابرخي از سياست
  :مشاهده كرد زير در جدولتوان مي
 

تسريع مجاز   ييشناسا سميمكان  فيتعر  كشور
  منبع  است؟

  استراليا

و  يمفهوم چند بعد
از استعداد:  ايپو

-نهيعملكرد باال در زم
 ،يعاطف ،يفكر يها

و  يو هنر ياجتماع
 برتر ورزش؛ استعداد

است كه  پردازشهايي
 انيحاصل تعامل م

 ييافراد، توانا استعداد
آنها در شكل دادن به 

 ريتوسعه خود و تأث
 .پرورش است

عملكرد از طريق 
و نمرات و  فردي

باال  هنمركسب  اي
روان  يهادر آزمون
 .يسنج

 بله
آموزان دانش

مجاز  رستانيدب
 گذراندنبه 

 يهادوره
-يدانشگاه م
 .باشند

كميسيون 
 )،2006اروپا (
)، 2014ريش (

ويرينگر 
)2013(  

 

 انگلستان
  

منظور از استعداد 
برتر، فراگيراني 

هستند كه توانايي 
 اي كيدر  ليتحص

چند موضوع، مانند 
 ،يسيانگلزبان 

 ايو  هنرهاي نمايشي
  دارند. يتكنولوژ

 استعدادمنظور از 
فراگيراني ، برتر

توانايي هستند كه 
موفقيت و برتري در 

هاي عملي مهارت
 ،يمانند ورزش، رهبر

الزام دولت به 
استفاده از 

 ييشناسا ياستراتژ
بر درصد  يمبتن
 قيتشو يبرا

استفاده از 
 يكم يهاسنجش

بر آزمون  يمبتن
- گروه جاديا يبرا
 استعداد برتر يها

  
كوشي و 

تورس - پينترتو
)2013(  
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تسريع مجاز   ييشناسا سميمكان  فيتعر  كشور
  منبع  است؟

 اي يعملكرد هنر
 يكاربرد يهامهارت

 .دارند

 لمانآ
  

 يفرد برا ليپتانس
 برجستههاي تيموفق

 اتي. خصوصو ويژه
 ريغ يتيشخص

 زه،يانگ (مثل يشناخت
كار) و به نگرش 
هر دو  يطيعوامل مح

به  يابيدست يبرا
 .هستندمهم  تيموفق

  

 بله
نام در ثبت 
 يهادوره

دانشگاه؛ 
 ؛پذيرش زودتر
-گذراندن دوره

هاي دانشگاه 
حين تحصيل 
 در دبيرستان

فيشر و مولر 
)2014(  

 
 

 كره
  

و  يشناخت استعداد
استعداد در  نيهمچن
ورزش، هنر،  ،يقيموس

 .رهيزبان، شعر و غ

معلم،  نامه هيتوص
 ،ييتوانا يهاآزمون
 ييتوانا يهاتست

حل مسئله خالق 
و  اتياضيدر ر

ها و علوم، مصاحبه
 يهاشيآزما

 .يعلم
 

 بله
 در ژهيو پذيرش
 يها برادانشگاه

 زهيبرندگان جا
 نيب يعلم
 اديو المپ يالملل
 .ياضير

  )2007هان (
  

 

 هلند
 

عنوان به استعداد
كه  يعيطب ييتوانا
 ابد؛يتوسعه  ديبا

استعداد  نيتوسعه ا
 طيمح كيبه  يبستگ
  دارد. يتيو حما يقو

 يدارا آموزدانشهر 
- ياستعداد است و م

هاي در حوزه تواند
و برتر برجسته  خاص،

 .باشد

 بله 
 

بوير و دي
همكاران 

)2013(  
 
 

 سنگاپور
 

 قياز طر برتراستعداد 
 - چهار منبع اطالعات 
 ،يگزارش روانشناخت

در برتر ده درصد 
واجد  ،امتحانات

 يبرا طيشرا

 بله
دهنده شتاب
- دانش :موضوع

آرنس -ايباتا
)2012 ،(

نيهارت و تئو 
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تسريع مجاز   ييشناسا سميمكان  فيتعر  كشور
  منبع  است؟

نمرات آزمون 
نمونه كار و  شرفت،يپ

 يهانامه هيتوص
 تشخيص دادهمعلمان 
 .شوديم

-آزمون شركت در
 تكميلي يها

 .هستند

 كير دآموز 
، موضوع خاص

 سطح كيدر 
نسبت به  باالتر

ساير دانش 
قرار  آموزان

  .رديگيم
آموزان دانش

مجاز  رستانيدب
 گذراندنبه 

 يهادوره
-يدانشگاه م
  .باشند
 

)2013(  
 

 سوئيس
 

 آموزشگران واكثر 
 يآموزش ئتيه

را  استعداد برتر
 "هوش چندگانه"
 يهاييدانند: توانايم

 ،يهنر ،يقيموس
و  يو اجتماع يورزش
 يهاييتوانا نيهمچن
  يافته.ارتقا  يعلم

 

سبك تفكر و 
يادگيري و نيز، 

آموزان انگيزه دانش
و خودپنداره 

معيارهاي انتخاب 
  است.

معموال  يغربالگر
در كالس سوم و 
توسط كارشناسان 

انجام  طيواجد شرا
 .شوديم

 بله
آموزان دانش

مجاز  رستانيدب
 گذراندنبه 

 يهادوره
-يدانشگاه م
  .باشند

 يفشرده ساز
 ي.برنامه درس

اوپليگر - مولر
)2014( 

  
، جذب و حمايت شناسايي بنياد ملي نخبگان مرجع رسمي و قانوني جهتدر ايران، 

مد ظله (كه با حمايت خاص مقام معظم رهبري  مادي و معنوي از نخبگان است
شده است  و به مركزي تبديلشوراي عالي انقالب فرهنگي تأسيس  توسط )العالي

پشتيباني از نخبگان در راستاي  كه اولويت اول آن، جذب، حفظ، بكارگيري و
حمايت و  و پيشبرد توسعه فرهنگي و علمي كشور است. ارتقاي توليد علم، فناوري

است. هاي مادي و معنوي هجنب پشتيباني از نخبگان و استعدادهاي برتر داراي
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اد از نخبگان شامل: اعطاي جوايز تحصيلي به دانشجويان هاي بنيبرخي از حمايت
نخبه و استعداد برتر، اعطاي پژوهانه، اعطاي بورس داخل شهيد احدي، اولويت 

ها و مراكز آموزش عالي نخبگان در بررسي صالحيت علمي جهت جذب در دانشگاه
هاي ، اعطاي وام مسكن، اعطاي وديعه مسكن، و حمايت از پايان نامهكشور

 هاي مرتبط با امور نخبگانكارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در زمينه پژوهش
  است.

 
  هاي استعداد درخشاننامهآييننگاهي بر 

صورت اجمالي ههاي مربوط به استعدادهاي درخشان بدر ادامه برخي از آيين نامه
  شود:بيان مي
  نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان آيين

 419هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه سياست در اجراي
قانون  2بخش ج از ماده  5شوراي عالي انقالب فرهنگي و بند  22/2/77مورخ 

اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 
حمايت از ريزي براي شناسايي و مجلس شوراي اسالمي مبني بر برنامه 18/5/83

-هاي راهبردي كشور در حوزهاستعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت
ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 18هاي مختلف علوم و نيز در اجراي ماده 
هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و جمهوري اسالمي ايران مبني بر حمايت
يل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي، آيين نوآوران علمي و فناوري و به منظور تسه

در دوره كارشناسي ارشد (تاريخ  درخشان يبدون آزمون استعدادها رشيپذنامه 
) تدوين 16/12/93و اصالحيه در تاريخ  18/4/93) و دوره دكتري (تاريخ 5/5/93

  شد.
 درخشان يبدون آزمون استعدادها رشيذنامه پبرخي موارد قابل توجه كه در آيين

  صورت زير است:وره كارشناسي ارشد بيان شده، بهدر د
دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از ظرفيت دوره روزانه كارشناسي  -1ماده 

ارشد خود در هر رشته محل را به دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته (مجموع 
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زير  روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون و با رعايت شرايط
  اختصاص دهد:

واحد درسي به لحاظ  110نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل  6. پس از 1-1
  ميانگين كل جزو ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد.

  آموخته شود.. حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصلي دانش2-1
ي و صرفاً براي يكبار آموختگ. پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش3-1

  پذير است.امكان
هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص گروه آموزشي و تاييد . پذيرش در رشته4-1

  شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.
  . احراز شرايط اختصاصي دانشگاه.5-1

: دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش نيمسال تحصيلي 1تبصره 
شوند و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با ميانگين كل هشت دانش آموخته 

نيمسال دانشجويان هم رشته و غير هم ورودي خود جزو ده درصد برتر باشند، به 
صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد همان سال 

  پذيرش كند.
ن ماده، به دليل انصراف : چنانچه ده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اي2تبصره 

يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط استفاده نكردند يا ظرفيت ده درصد دوره 
اي تكميل نشد، در اينصورت دانشگاه مجاز به جايگزيني كارشناسي ارشد رشته

صرفاً ده درصد برتر بعدي همان دانشگاه، با اولويت رتبه متقاضيان در آن رشته 
  باشد.مي

هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي ه اختيار دارد برگزيدگان رتبهدانشگا -2ماده 
هاي مرتبط به تشخيص دانشجويي را براي ورود به همان رشته يا رشته -علمي

-ريزي آموزشي وزارت، با ارايه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد، بهشوراي عالي برنامه
  ند.صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون پذيرش ك

نامه، تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده براساس اين آيين -3ماده 
  مجاز نيست.
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كاربردي و  -غيرانتفاعي، علمي-دانشگاه پيام نور، آزاد اسالمي، غيردولتي -4ماده 
هاي بين المللي (خودگردان) مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش پرديس

  ستند.استعداد درخشان ني
در دوره دكتري، برخي از  درخشان يبدون آزمون استعدادها رشيذدر آيين نامه پ

  موارد قابل توجه به صورت زير است:
دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش  – 1اصالح ماده 

پژوهش دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل -با آزمون شيوه آموزشي
تحصيل را از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل و مورد تاييد وزارت 

  به صورت مازاد بر ظرفيت، با رعايت شرايط زير پذيرش كند:
  . بيش از دو سال از تاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد.1-1
امتياز از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق  70. كسب حداقل 2-1

  جداول ارزشيابي.
(بدون احتساب  17در دوره كارشناسي و ميانگين  16. داشتن ميانگين كل 3-1

انگين همتراز شده هريك از دوره نمره پايان نامه) در دوره كارشناسي ارشد (يا مي
  هاي مذكور طبق دستورالعمل مصورب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه).

يا معادل آن در ساير آزمونها)  MCHEاز آزمون زبان ( 50. كسب حداقل نمره 4-1
  قبل از آزمون جامع دكتري (مطابق با آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت).

داوطلبان در هريك از رديف هاي جداول ارزشيابي، طبق . نحوه امتياز دهي به 5-1
دستورالعمل مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه خواهد بود كه الزم است 

 قبل از ثبت نام متقاضيان، از طريق فراخوان دانشگاه به اطالع همگان برسد.
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شان آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخ"در راستاي تسهيل در اجراي 
و  18/4/93) و دكتري (تاريخ 5/5/93در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد (تاريخ 

)، مصوبات جلسه شوراي هدايت استعدادهاي 16/12/93اصالحيه در تاريخ 
  بدين صورت بيان شد: 96اسفند  12درخشان تايخ 

سقف ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد به شرح زير افزايش  -1
  يافت: 

درصد ظرفيت پذيرش با  40دانشگاه هاي سطح يك و دو: حداكثر به اندازه  -1-1
  آزمون

  درصد ظرفيت پذيرش با آزمون 30دانشگاه هاي سطح سه: حداكثر به اندازه  -2-1
  درصد ظرفيت پذيرش با آزمون. 20ساير دانشگاه ها: حداكثر به اندازه  -3-1
پذيرفته شدگان بدون آزمون خود را هاي سطح يك موظفند يك سوم از دانشگاه -2

  ها پذيرش نمايند.از متقاضيان ساير دانشگاه
نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي آيين 1ماده  -3

  كارشناسي ارشد به شرح زير اصالح مي شود:
نيمسال تحصيلي و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي  6: پس از 1-1بند 

به لحاظ ميانگين كل، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم درسي، 
  ورودي خود باشد.

: دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش نيمسال تحصيلي 1تبصره 
آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با ميانگين كل هشت دانش

ود جزو پانزده درصد برتر باشند، نيمسال دانشجويان هم رشته و غير هم ورودي خ
به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد همان سال 

  پذيرش كند.
: چنانچه پانزده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اين ماده، به دليل 2تبصره 

 انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط استفاده نكردند و ظرفيت پذيرش بدون
اي (متناسب با سطح دانشگاه) تكميل نشد، در آزمون دوره كارشناسي ارشد رشته
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اينصورت دانشگاه مجاز به جايگزيني صرفاً ده درصد برتر بعدي همان دانشگاه، با 
  اولويت رتبه متقاضيان در آن رشته مي باشد.

 نامهآيين 1ها و نحوه محاسبه امتيازات جدول شماره اختيار تعيين شاخص -4
 40پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري (تا سقف 

 شود.هاي سطح يك و دو تفويض ميامتياز) به دانشگاه
  

هاي كارشناسي نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهآيين
  (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد

تصويب شوراي هدايت استعدادهاي به  25/4/1393اين آيين نامه در تاريخ 
نامه ارايه آيين«درخشان در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين 

(ابالغيه مورخ » هاي تحصيلي باالترتسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره
  ) شد. 2/3/91

  نامه عبارتند از:برخي موارد قابل توجه در اين آيين
ن علمي حائز شرايط زير در صورت شركت در آزمون سراسري برگزيدگا - 1ماده 

درصد نمره آخرين پذيرفته  90ورود به دوره باالتر و كسب حد نضاب علمي حداقل 
شده در هر كد محل تحصيل، توسط سازمان سنجش به صورت مازاد بر ظرفيت به 

  شوند.ها معرفي مييكي از دانشگاه
  ناپيوسته)دوره كارشناسي (پيوسته و  -الف

آموزي (موضوع . دارندگان نشان طال، نقره و برنز كشوري المپيادهاي دانش1
  ربط،مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي) با معرفي مراجع ذي

. دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارداني با معرفي سازمان امور دانشجويان 2
  براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته،

آموزي يا هاي دانشاول تا سوم نهايي جشنواره جوان خوارزمي در دورههاي . رتبه3
درصد در دستاورد حائز رتبه، براي ورود به  50كارداني به شرط مشاركت حداقل 

  دوره تحصيلي بالفاصله بعدي (كارشناسي پيوسته و ناپيوسته)،



 23  شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه در كشورهاي دنيا و ايران

 
 

دانشجويان هم آموخته رتبه اول دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) از ميان . دانش4
رشته و هم ورودي كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده براي ورود به 

  دوره كارشناسي ناپيوسته.
  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  -ب
 –. برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي 1

  دانشجويي،
  كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان،. دانشجويان نمونه كشوري در دوره 2
. رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره خواررزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا 3

درصد در  50و فارابي در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل 
  دستاورد حائز رتبه،

بين دانشجويان هم رشته و  . دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته در4
  آموخته شده است،هم ورودي كه طي هشت نيمسال دانش

آموخته رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و . دانش5
  آموخته شده است.هم ورودي كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانش

قريب اضافي) درصد (با ت 10سازمان سنجش موظف است حداكثر معادل  -2ماده 
در هر كد محل تحصيل دوره باالتر را براساس اولويت نمره و انتخاب رشته 

  نامه اختصاص دهد.متقاضيان به حائزين شرايط اين آيين
  

درخشان در دو رشتة  آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ استعدادهاي
  ارشناسيكتحصيلي در مقطع 

به تصويب شوراي هدايت استعداد درخشان  25/9/1383نامه در تاريخ اين آيين
 2وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا شد. در ماده 

  آيين نامه، چنين آمده است: 
دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه حداقل دو  - 2ماده 

سال تحصيلي خود را با حداقل ميانگين كل هفده نيمسال و حداكثر چهار نيم
هاي زير باشند، مجازند عالوه بر رشته تحصيلي گذرانده و داراي يكي از ويژگي
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هاي كشور به تحصيل هاي كارشناسي دانشگاهرشته طور همزمان در يكي ازهخود، ب
  ادامه دهند.

كارشناسي و  پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در مقطع –الف 
كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها، به تاييد سازمان سنجش آموزش 

انحراف معيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آزمايشي  5/2كشور، 
  ربط بيشتر باشد،ذي
آموزي، به تاييد دارندگان نشان طالي كشوري از المپيادهاي علمي دانش –ب 

  پرورش، وزارت آموزش و
هاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري به تاييد برگزيدگان رتبه اول جشنواره –ج 

  ها،دبيرخانه هريك از جشنواره
هاي استعداد دانشجوياني كه بنا به دستورالعمل مصوب دانشگاه داراي ويژگي -د

  درخشان هستند.
 

  بنديجمع
طبيعي، در كنار منابعكشورهايي به رشد و توسعه واقعي دست خواهند يافت كه 

دانش و تكنولوژي، از نيروي انساني با دانش باال، متخصص، ماهر و توانمند نيز 
اگر منظور از تحصيالت دانشگاهي اين باشد كه افراد ماهر و برخوردار باشند. 

متخصص براي پيشبرد اهداف جامعه و توسعه پرورش يابند، در اينصورت بايد در 
و براي  بودهمند يل كنند كه از استعداد و توان كافي بهرهها افرادي تحصدانشگاه

و لذا، لقب دادن و جدا نمودن افرادي تحت عنوان  هستندآينده جامعه مفيد 
از سوي ديگر، چنانچه استعداد برتر از ديگر دانشجويان كار چندان مناسبي نيست. 

، پژوهشي و ريزي آموزشيو نخبه در كشور شناسايي و برنامه برتراستعدادهاي 
اثر مثبت مناسبي براي آنها ارايه شود، در موفقيت و پيشرفت جامعه  حمايتي

مشاهده  برترهاي مرتبط با استعدادهاي نامهدر آيينهمانطور كه خواهد داشت. 
هاي نسبت به سال درخشانپذيرش بدون آزمون استعدادهاي  تيشود ظرفيم

  . استداشته  گذشته افزايش
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آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان "تسهيل در اجراي در راستاي 
و  18/4/93) و دكتري (تاريخ 5/5/93در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد (تاريخ 

)، مصوبات جلسه شوراي هدايت استعدادهاي 16/12/93اصالحيه در تاريخ 
  بدين صورت بيان شد: 96اسفند  12درخشان تايخ 

سقف ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد به شرح زير افزايش  -1
  يافت: 

درصد ظرفيت پذيرش با  40دانشگاه هاي سطح يك و دو: حداكثر به اندازه  -1-1
  آزمون

  درصد ظرفيت پذيرش با آزمون 30دانشگاه هاي سطح سه: حداكثر به اندازه  -2-1
  درصد ظرفيت پذيرش با آزمون. 20اندازه ساير دانشگاه ها: حداكثر به  -3-1

هاي گذشته روند اين در حالي است كه تعداد متقاضيان آموزش عالي نسبت به سال
كاهشي دارد. كاهش تعداد متقاضيان و افزايش ظرفيت پذيرش تحت عنوان 

عمالً به معني اين است كه دانشجويان بيشتري تحت عنوان  برتراستعدادهاي 
 يارزشكردن بار م كخطر شوند و اين امر، شناخته مي برتراستعدادهاي 
اي كه در اينجا مطرح ميمساله. برتر و نخبگان را در پي خواهد داشتاستعدادهاي 

و نخبه  برترهايي كه براي شناسايي دانشجويان استعداد شود اينست كه شاخص
ورودي دانشگاه و هاي معدل و نمره و رتبه برتر در آزمون از قبيلشود؛ استفاده مي

عنوان پشتوانه علمي هستند؟ به كفايت الزم و ديگر معيارها تا چه ميزان داراي
ها و هاي مختلف و حتي دانشكدهدهي در دانشگاهمالك نمرهاز آنجا كه مثال، 
در نتيجه، آيا دو دانشجو كه در يك رشته ؛ هاي آموزشي مختلف يكسان نيستگروه

اند، را كسب كرده 17كنند و هر دو معدل تحصيل ميهاي مختلف و در دانشگاه
هاي آموزشي توان يكسان در نظر گرفت؟ و يا حتي دو دانشجو كه در گروهمي

مختلف در يك دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و معدل يكساني دارند، با 
تري براي هاي خاصمعيارها و شاخصاست كه از  يكديگر برابرند؟ لذا، بايسته

- چنانچه نمره و رتبه بهاستفاده نمود.  استعداد برترانتخاب دانشجويان شناسايي و 
معيارهاي  الزم است تاشود، عنوان يك معيار براي برتر بودن درنظر گرفته مي
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را تعريف  استعداد برترهاي فردي و صالحيت و توانايي افراد ديگري از جمله ويژگي
خاطر معدل اين كه دانشجويي بهلحاظ نمود. ها نمود و آن را نيز در كنار شاخص

واسطه چند درصد برتر بدون آزمون در مقطع بعد عنوان استعداد برتر بگيرد و به
تحصيل نمايد، اين ريسك را ايجاد خواهد كه سطح توقع دانشجو باال رفته و 

 وجود آورد و چه بسا كه فرد پسانتظارات زيادي را در دانشجو و خانواده ايشان به
همانطور كه نتايج خاصي داشته باشد.  اتاز نظر شغلي نيز انتظارآموختگي از دانش

توان مي تريگيرانهسختمطالعه در ديگر كشورها نشان داد، از معيارهاي متنوع و 
تا افرادي كه واقعاً برتر هستند؛ براي احراز استعداد برتر و نخبگي استفاده نمود 

است تا دانشجويان داراي  ، بايستهعبارت ديگربگيرند. بهعنوان استعداد برتر را 
بندي مصنوعي نبوده و دانشجويان عادي استعداد ويژه و نخبه باشند تا اين تقسيم

 واقعي نگيرند و ارزش استعدادهاي ويژه و نخبگان برترلقب دانشجوي استعداد 
و عدم ارايه  استعداد برترعنوان دانشجوي حفظ شود. چرا كه انتخاب افراد به

اين  تسهيالت مناسب به وي، صرفاً نارضايتي بيشتر دانشجويان را منجر خواهد شد.
-ارايه تسهيالت و خدمات ويژه براي دانشجوياني كه به در حالي است كه چنانچه

از افراد  توانمي صورت پذيرد؛ واقع داراي استعداد برتر بوده و سرآمد هستند،
دانشجويان نخبه و استعداد برتر . كردحمايت  بخشيزهو انگ به نحو مطلوبشايسته 

 جامعه و خود براي بتوانند تا متمايز دارند خدمات و آموزشي هايبرنامه به نياز

استعداد هاي متمايز يادگيري و آموزشي براي دانشجويان رايه فرصتاباشند.  كارامد
در زمان  دانشگاهي فراهم نمودن امكان به پايان رساندن تحصيالتمانند  برتر

بخش و حمايتي از اين گروه هاي انگيزشاز روش اندانشجوي تر نسبت به ديگركوتاه
مورد غفلت واقع  يدر آموزش عال معموالً استعداد برتر انيدانشجودانشجويان است. 

 دارند، استعداد برتر آموزانبه جذب دانش يشتريب ليها تمادانشگاه چراكه شوند.يم
استعداد  انيدانشجو يخاص برا يتيو حما يآموزش يهابرنامه تماهي به معموالً اما

 استعداد برتررسد كه بسياري از دانشجويان بنظر مي شود.ينم يتوجه چندان برتر
توان به دانشجويان را مياين گروه كنند. عدم موفقيت موفقيت چنداني كسب نمي

مولتزن كنند، نسبت داد. در تبيين اين مساله، نااميدي كه دانشجويان تجربه مي
رسد كه اين ديدگاه وجود دارد كه در مدرسه مهم بنظر مي«) بيان نموده 2008(
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آموزان تفاوت است كه بين برنامه درسي با توجه به سطوح مختلف توانايي دانش
 . وي فقدان»مناسب است "براي همه مدل يك"قايل شويم، اما در دانشگاه رويكرد 

عنوان عامل مهمي كه سبب عدم هاي يادگيري متمايز در آموزش عالي را بهفرصت
است. براين  كردهبيان  ،شودمي استعداد برترموفقيت و نارضايتي داننشجويان 

هاي متمايز يادگيري براي هاي آموزشي ويژه و فرصتاساس، توسعه برنامه
بت براي يادگيري و ادامه عنوان يك كاتاليزور مثبه استعداد برتردانشجويان 

  تحصيالت دانشجويان مطرح است.
يكي از مواردي كه در سند راهبردي كشور در امور نخبگان بدان اشاره شده است، 

- وساز جاديو ا يطراح): 3، راهبرد كالن 1(راهبرد ملي 2اقدام ملي «عبارتست از: 
 يندهاينخبگان در فراتر از بيشتر و وسيع ةاستفاد يبرا يزشيو انگ يقانون يكارها
ها و ساير نهادهاي ها، پژوهشگاهفرهنگي و مديريتي دانشگاه آموزشي، علمي،
سازي براي اثرگذاري افراد نخبه بر همين اساس و با توجه به اهميت زمينه .»كشور

، و نخبه داشت استعداد برترتوان از دانشجويان هايي كه ميبرخي حمايتدر جامعه، 
 استعداد برترفراهم نمودن فرصت دستياري آموزشي و پژوهشي است. دانشجويان 

هاي اين قابليت را خواهند داشت كه در كنار استادان خود و با توجه به ويژگي
رشته و حوزه آموزشي، به تدريس بخشي از مطالب درسي و يا حل مساله بپردازند 

توان كمك كنند. از اين دانشجويان ميو نيز، در امور مربوط به آزمايشگاه دانشگاه 
ها سفارش شده و اعضاي هيات علمي در حال هايي كه به دانشگاهدر انجام پروژه

هاي ها و قابليتانجام آن هستند، استفاده نمود كه عالوه بر اين كه مهارت
اي نيز به اين يابد، كمك هزينهرشد بيشتري مي استعداد برتردانشجويان 

ها و داخت شود و همچنين، ارتباط بين دانشجويان با ديگر سازماندانشجويان پر
گونه افراد بتوانند در مراكز مرتبط جذب و بخش صنعت نيز برقرار شود و اين

- كمك مشغول بكار شوند و از توان علمي آنها در جهت پيشرفت كشور بهره گرفت.
و نخبه  برترهاي حمايتي از دانشجويان استعداد هاي مالي تحصيلي از ديگر روش

مطالعه صورت گرفته  كند. دركمك ميتعالي بيش از پيش دانشجويان  بهاست كه 
-حمايتدر برخي كشورهاي ديگر نيز اين نوع حمايت مشاهده شد. در كشور ما نيز 
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 گيرد، اما بايسته است تاهايي مانند اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي صورت مي
هدفمندتري صورت گيرد و به صورت  و اعطاي تسهيالت هااين نوع حمايت

هاي در حوزهكاربردي و  يپژوهش يهاپروژه هيا اراببتوانند  برترجويان استعداد دانش
شود كه اين امر، سبب مي .ار شوندبرخوردمناسب  يمال تياز حما دار كشوراولويت

فعاليت و حل مسايل كشور بيشتر شده انگيزه استعدادهاي برتر و نخبگان در جهت 
؛ چرا كه مهاجرت نخبگان و استعدادهاي برتر به و كمتر شاهد فرار مغزها باشيم

شود و خسارات بسياري بر جامعه وارد هاي انساني منجر ميفقدان عظيم سرمايه
  آورد. مي

(راهبرد  3اقدام ملي «راهبردي كشور در امور نخبگان چنين آمده است: در سند 
ايجاد مركز توانمندسازي برگزيدگان دانشجويي زير نظر ): 4، راهبرد كالن 1ملي

-درمان و آموزش پزشكي به ؛ و بهداشت،وزارتين علوم، تحقيقات و فنّاوريوزير در 
هاي هاستعدادهاي برتر در زمينان صاحب هاي دانشجويتفعالي ةمنظور توسع

با توجه به اين كه دوران  .»هاي كالن بنياد ملي نخبگانتاساس سياس بر مختلف،
در جامعه است و در عين  برترآموزش عالي مرحله مهمي از شكوفايي استعدادهاي 

حال، احتمال جذب استعدادها به خارج از كشور است، الزم است كه در جهت جلب 
اي در خصوص مطالعهريزي جدي صورت گيرد. استعدادها و نگهداشت آنها برنامه

داليل احساس نگراني در دانشجويان نخبه صورت گرفت (طالبي سياوشي و نوري 
ي از آن بود كه نگراني دانشجويان نخبه از چندين ) و نتايج حاك1392خواجوي، 
نبودن شرايط به فعل  دليل فراهم نگراني بهآيد كه عبارتند از: وجود ميعامل به

و نگراني  ،انتظار نگراني دربارة دستيابي به شأن اجتماعي مورد ،هارساندن توانمندي
ي و تخصص دانشجويان . لذا، چنانچه از توانايدليل نبود امكانات آموزشي مطلوب به

استعداد برتر و نخبه بخوبي استفاده نشود، آنها احساس سرخوردگي خواهند كرد. 
هاي دانشجويان استعداد توانمندسازي و ارتقاي هرچه بيشتر فعاليت اين امر لزوم

و نخبه از  استعداد برتردانشجويان  شايسته است تا .شودرا يادآور ميو نخبه  برتر
و حمايت و ارايه خدمات به اين مورد شناسايي قرار بگيرند نيز بدو ورود به دانشگاه 

ذكر اين نكته شايان اهميت  دانشجويان بصورت منسجم و هدفمندتر انجام گيرد.
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هاي مادي و معنوي است كه هم اكنون بنياد ملي نخبگان حمايت ها و پشتيباني
  آورد.استعدادهاي برتر به عمل ميارزشمندي از نخبگان و 
تري براي شناسايي گيرانهشود كه معيارهاي متنوع و سختدر نهايت، پيشنهاد مي

-دانشجويان استعداد برتر و نخبه در نظر گرفته شود و به همان ميزان نيز، حمايت
صورت گيرد تا شاهد  ي ارزشمندهاتر و هدفمندتري نيز از اين سرمايههاي جدي

البته، اين نكته شايان ذكر است كه بازبيني و  توسعه روزافزون جامعه باشيم.
هاي گيري در مورد معيارهاي شناسايي دانشجويان استعداد برتر و شيوهتصميم

حمايت از آنان نيازمند انجام مطالعات ميداني گسترده و پشتيبان است تا بهترين 
ا كردن به تجارب ساير كشورها در اين زمينه بسنده و اكتف تصميم اتخاذ شود

عنوان بخشي از اسناد پشتيبان، با انجام مطالعات شود تا به. لذا، پيشنهاد مينيست
هاي حمايت از عميق و گسترده، ميزان رضايت دانشجويان در خصوص شيوه

  مورد بررسي قرار گيرد.نيز استعدادهاي برتر و انتظارات ايشان 
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