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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  نامه هاآئین :     چهارم  بخش         ٢٢٥ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا      رهپویان دانشگاه                                      )          د

  
  
  
  
  

  :مقدمه 
آئین نامه شوراي هدایت استعدادهاي درخشان  وزارت بهداشت ، درمان و  2ماده  1در اجراي بند  

آموزش پزشکی و به منظور برقراري تسهیالت ویژه آموزشی و پژوهشی براي دانشجویان داراي 
استعداد درخشان و شکوفایی استعدادهاي بالقوه آنان با محوریت ارزش هاي واالي اسالمی ، 

  .این آئین نامه به شرح ذیل تدوین و اجرا می شود  و ملی ، انسانی
  

  :تعاریف  -1ماده 
  .در این آیین نامه واژه هاي زیر در معانی مربوطه به کار می رود 

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : وزارت 
  شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی : شورا 

هر یک از دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، : دانشگاه 
درمان و آموزش پزشکی کشور که طبق مقررات وزارت عمل می کنند و دانشگاههاي علوم پزشکی 

  ) شاهد، بقیه اهللا و ارتش ( وابسته به دستگاههاي اجرایی 
شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و دانشکده )  روزانه و شبانهاعم از ( کلیه دانشجویان : دانشجو 

هاي علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت و دانشگاههاي علوم پزشکی وابسته بده 
  ) شاهد ، بقیه اله و ارتش ( دستگاههاي اجرایی 

  
  :استعداد درخشان  -2ماده 

  :در بندهاي ذیل باشداستعداد درخشان به فردي اطالق می شود که واجد شرایط مقرر 
  : دارا بودن یکی از شاخصها زیر - 1-2

برگزیدگان آزمون سراسري گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوري مساوي و  –الف 
  )با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور ( 500کمتر از 

معرفی مرکز ملی با (دارندگان نشان طال ، نقره و برنز کشوري از المپیادهاي علمی دانش آموزي  - ب
   )استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 

نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تیمی کشوري المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی  -ج
به شرط آنکه هر یک از افراد برگزیده رتبه اول تیمی ( کشور در هر یک از حیطه هاي المپیاد مذکور 

نمره نفر سوم انفردادي همان حیطه را % 80مرحله فردي حداقل  که متقاضی تسهیالت هستند در
  با معرفی دبیر خانه المپیاد علمی وزارت ) کسب نموده باشند 

 آیین نامه  تسهیالت آموزشی ، پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهاي درخشان

 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کشور
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  نامه هاآئین :     چهارم  بخش         ٢٢٦ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا      رهپویان دانشگاه                                      )          د

برگزیدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم کشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمی و  –د 
مورد تایید شورا با معرفی  و سایر جشنواره هاي علمی) در زمینه علوم پزشکی ( جوان خوارزمی 

  دبیر خانه هاي مربوطه 
دانشجویان داراي ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و  -هـ 

  فن آوري وزارت 
  دانشجویان نمونه کشوري گروه پزشکی با تایید ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوري  -و
دگان کشوري در هر یک از آزمونهاي متمرکز جامع علوم پایه پزشکی برتر پذیرفته ش% 5/2 - ز
( پذیرش دستیار پزشکی و داندانپزشکی  داندانپزشکی و داروسازي جامع پیش کارورزي پزشکی ، ،

  )حداقل سه نقر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون 
رتبه هاي برتر پذیرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی  –ح 

  : به شرح زیر  Ph.Dارشد و 
در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته  :در آزمون هاي ورودي کارشناسی ارشد  -

اول و دوم نفر پذیرفته شده در هر رشته ، نفر  50نفر باشد نفر اول کشوري  ، تا  20تا 
نفر باشد نفر اول تا سوم  50کشوري ودر صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

 کشوري ،

در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر : Ph.Dدر آزمون هاي ورودي  -
نفر پذیرفته شده در  11-20نفر پذیرفته شده در هر رشته ، نفر اول کشوري ،  10رشته تا 

نفر  20ر اول  و دوم کشوري و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از نف هر رشته ،
نفر پذیرفته شده در هر رشته ، نفر اول و دوم کشوري و  11 -20باشد نفر اول کشوري ، 

 نفر باشد نفر اول تا سوم کشوري ،  20درصورتی که تعدا دپذیرفته شدگان بیش از 

ورودي مشترك در مقاطع کارشناسی و باالتر برتر دانش آموختگان هر رشته با % 10 -ط -
با ) نفر باشد  5مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل (در هر دانشگاه 

 . 17کسب معدل کل حداقل 

بدیهی است واجدین شرایط این بند می توانند فقط از تسهیالت آموزشی پایان دوره 
مقطع باالتر مطابق آیین نامه تسهیل ادامه  استفاده از سهمیه با شرکت در آزمون ورودي

تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر و 
  .این  آیین نامه ، استفاده نمایند  3ماده  5تسهیالت مربوط به گذراندن طرح مطابق بند 

  
در پایان هر سال دانشجویان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه % 1 –ي 

به شرط کسب معدل کل ) نفر باشد  5تعداد دانشجویان هر دوره باید حداقل ( تحصیلی 
  .در آن سال تحصیلی  17حداقل 

تنها در صورتی می توانند از تسهیالت ادامه   >ي   <د شرایط بند  جویان وادانشج: تبصره
استفاده نمایند که در ) االتر استفاده از سهمیه با شرکت در آزمون ورودي مقطغ ب (تحصیل 
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  نامه هاآئین :     چهارم  بخش         ٢٢٧ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا      رهپویان دانشگاه                                      )          د

برتر فارغ التحصیالن هم رشته باورودي مشترك نیز % 10هنگام فار غ التحصیلی جز 
  .باشند

  
دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به  -ك

که از سوي معاونت  >ك  < فعالیت هاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند 
این دانشجویان . تحقیقات و فن آوري وزارت تدوین و به دانشگاه ها ابالغ شده است 

توسط معاونت پژوهشی دانشگا ه ها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فن آوري 
  . وزارت معرفی می شوند 

  
 در پایان دروه 16در پایان دوره کارشناسی و حداقل  17دارا بودن معدل کل حداقل   -  2-2

  ) 2- 1به استثناي قسمت ط بند ( کارشناسی ارشد و باالتر 
، در  16چنانچه معدل در دوره کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم کمتر از : 1تبصره 

در دروه کارشناسی  16دوره کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب کمتر از 
دوره و در دوره دکتراي حرفه اي بیش از و در  15بیش از یک ترم کمتر از  ph.Dارشد و    

شود ، مشمول این آئین نامه و تسهیالت مربوطه 15سه ترم متوالی یا متناوب کمتر از 
  . نخواهد شد 

شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آئین :  2تبصره 
  .نامه حفظ شده باشد 

این ماده که داراي حکم محکومیت قطعی  2- 2و 2-1هاي واجدین شرایط مقرر در بند  - 3-2
مبنی بر تخلف آموزشی یا ( از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوي تخلفات آزمون ها 

  .باشند مشمول این آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهد شد ) اخالقی 
تحصیلی باید  متقاضیان استفاده از تسهیالت استعداد درخشان در هر یک از مقاطع - 4-2

  .شرایط آیین نامه را در همان مقطع احراز نموده باشند 
  :پژوهشی  تسهیالت آموزشی ، - 3ماده 

دانشجویان استعداد درخشان دردوره دکتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن  - 1-3
در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور بطور همزمان در یکی از  17حداقل معدل 

دانشگاه هاي کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول  MPHرشته هاي کارشناسی یا 
  .به تحصیل ادامه دهند 

نشجویان پس از ورود به رشته دوم می بایست واحد هاي درسی از هر دو دا:  1تبصره 
رشته را به نحوي اخذ نماید که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ، هر دو رشته را به 

  .پایان رساند 
دانشجویان مشمول این آیین نامه در دوره دکتراي حرفه اي می توانند از :  2تبصره 

تحصیل رشته اول استفاده نمایند ، ارائه این تسهیالت بر  در حین Ph.D – MDتسهیالت  
  .اساس ضوابط مصوب مربوطه در شوراي عالی برنامه ریزي خواهد بود

دانشجوي مشمول این آیین نامه می تواند به پیشنهاد دفتر استعداد درخشان  - 2-3
ضوري دانشگاهها و تائید معاونت آموزشی دانشکده ، دروس عمومی را به صورت عیر ح
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  نامه هاآئین :     چهارم  بخش         ٢٢٨ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا      رهپویان دانشگاه                                      )          د

این دروس جز حد نصاب و احد هاي درسی دانشجو در آن . یا معرفی به استاد بگذراند 
به عنوان شرط قبولی لحاظ می  14نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد و کسب حداقل نمره 

  . شود
نمی شود و دانشجویان استعداد درخشان  3- 2دروس معارف اسالمی مشمول بند : تبصره 

  .دروس معارف اسالمی  دانشگاه به صورت حضوري شرکت نمایند  موظفند در کالس هاي
دانشجوي استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد  – 3-3

  .واحددرسی را بگذارند  27مشاور و تائید معاونت آموزش دانشکده مربوطه حداکثر تا 
  :جویان واجد شرایط فراهم نماید دانشگاه می تواند تسهیالت  زیر را براي دانش – 4-3

یکی از اعضاي هیئت علمی ترجیحا داراي مرتبه استادیاري به باال را بعنوان استاد  -الف
  .مشاور دانشجو تعیین نماید 

به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان داراي استعداد درخشان ، اقدام به  - ب
  .تشکیل کالس هاي ویژه نماید 

آموزش زبان ، مهارت هاي رایانه اي ، مدیرت ، روش تحقیق و سایر موارد  کالسهاي -ج
مشابه را بر اساس نیاز سنجی براي دانشجویان داراي استعداد درخشان  با تخفیف  ویژه 

  .تشکیل دهد 
امکانات الزم را براي شرکت دانشجویان داراي استعداد درخشان در کنفرانسهاي علمی و  -د

  .داخل و خارج از کشور فراهم نماید  کارگاه هاي آموزشی
نسبت به پرداخت کمک هزینه هاي الزم براي پایان نامه هاي تحقیقاتی بر حسب مورد  -هـ 

  .و شرایط هر دانشگاه اقدام نماید 
  .کمک هزینه مذکور از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد: تبصره 

  
و تخصصی    ph.Dبه استثناي مقاطع ( ین  نامه  دانش آموختگان مشمول این آی - 5-3

آیین نامه اجرائی قانون خدمت  3و 2می توانند با رعایت مصوبات کمیسیون مواد ) بالینی 
پزشکان و پیراپزشکان ، خدمات موضوع قانون مذکور را در سازمان ها و مراکز آموزشی ، 

وم پزشکی یا وزارت بگذارنند، پژوهشی ، درمانی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه هاي عل
  .مشروط بر اینکه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند 

  :تسهیالت رفاهی  -4ماده 
دانشگاه موظف است اقدامات الزم را در جهت اعطاي وام ، کمک هزینه تحصیلی ، خوابگاه ، 

، رایانه ، اینترنت و بن خرید کتاب و تسهیالت استفاده از کتابخانه ها ، آزمایشگاهها 
  .امکانات زیارتی ، تفریحی ، ورزشی براي دانشجویان داراي استعداد درخشان به عمل آورد 

    : 5ماده 
هزینه هاي مالی و اعتباري برنامه هاي ویژه آموزشی و پژوهشی و رفاهی دانشجویان 

درخشان و  داراي استعداد درخشان از  محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي
  .سایر منابع دانشگاه تامین می شود 
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  نامه هاآئین :     چهارم  بخش         ٢٢٩ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا      رهپویان دانشگاه                                      )          د

مبناي تخصیص بودجه به دانشگاهها ، نتایح ارزشیابی به عمل آمده از برنامه ها : تبصره 
و عملکرد آنها و متناسب با تعداد دانشجویان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه می 

  .باشد
    :6ماده 

معاونت آموزشی وزارت بوده و در شرح و تفسیر آن ، نظارت بر اجراي آیین نامه بر عهده 
  .نظر معاونت آموزشی مالك خواهد بود 

  
تبصره بنا به پیشنهاد شوراي هدایت استعدادهاي درخشان به  8ماده و  6این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه ، 

می باشد ، آیین نامه  تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا
از تاریخ ابالغ آیین  3/12/1387تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان مصوب 

  .،منسوخ می گردد 1393نامه مصوب سال 
 

 


