
شروع فرآیند

ثبت نام در سامانه جامع آنلیی مررک 
رشد استعداد درخشان

"ک"توسط دانشجوی متقاضی بند 

بررسی اطلعات دانشجو 

توسط رارشناس استعداد درخشان

پذیرفتی دانشجو در سامانه و 
درخواست تکمیل فرم از دانشجو

توسط رارشناس استعداد درخشان

فرم و آپلود آن در سامانه تکمیل

"ک"توسط دانشجوی متقاضی بند 

آیا دانشجو واجد شرایط 
است؟ 

خیر

رد دانشجو در سامانه

توسط رارشناس استعداد درخشان
بله

دانلود فرم و امتیازدهی

توسط رارشناس استعداد درخشان

تهیه ی استعلم آموزشی و انضباطی

توسط رارشناس استعداد درخشان

درخواست تحویل پرونده ی پژوهشی 
دانشجو به مررک رشد استعداد 

درخشان

توسط رارشناس استعداد درخشان

آیا امتیاز دانشجو به حد نصاب 
می رسد؟

بله

خیر

در مورد ارسال یا عدم ارسال و 
پذیرش ریسک عدم پذیرفته شدن در 

وزارت با دانشجو مشورت می شود
توسط رارشناس استعداد درخشان

آیا شرایط آموزشی و انضباطی 
را دارد؟  "ک"بند 

خیر

رد دانشجو 

توسط رارشناس استعداد درخشان

انجام مکاتبات با وزارتخانه جهت  
معرفی دانشجو به عنوان پژوهشگر برتر

توسط رارشناس استعداد درخشان

بله

ارسال پرونده ی فیکیکی دانشجو به معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارتخانه همراه با  استعلم 

ها، فرم امتیاز دهی و نامه معرفی نامه 

توسط واحد استعداد درخشان دانشگاه

دریافت رسید از وزارتخانه پس از تحویل 
مدارک

توسط نامه رسان  واحد استعداد درخشان

بررسی مدارک و امتیاز دهی مجدد به پرونده 
ی دانشجوی متقاضی

توسط رارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارتخانه

اعلم جواب به واحد استعداد درخشان طی 
با معاونت پژوهشی دانشگاه و  مکاتبات اداری 
ارجاع آن به واحد استعداد درخشان دانشگاه 

توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه

خیرآیا دانشجو پذیرفته شده است؟

بله

ارائه ی گواهی فوق به دانشجو و الصاق تاییدیه 
ی مررک رشد استعداد درخشان مبنی بر اینکه 

است "ک"دانشجو مشمول بند 

توسط واحد استعداد درخشان دانشگاه

پایان فرآیند

اطلع دهی به دانشجو مبنی بر عدم 
پذیرش

رارشناس استعداد درخشان

به قسمت 
 "الف"

مراجعه شود

الف

آیا پرونده ارسال شود؟ 

بله

خیر

به قسمت 
 "ب"

مراجعه شود

جب
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به قسمت 
مراجعه  "ج"

شود
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