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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٠٤ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  

  

  

 

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

   پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهاي آنان، این 
 .آیین نامه تدوین و اجرا می گردد

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

  .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است: وزارت 
منظور هریک از دانشگاههاي علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و : دانشگاه 

شاهد، بقیه اهللا، ارتش ( ستگاههاي اجراییآموزش پزشکی   کشور ودانشکده هاي علوم پزشکی وابسته به د
  .می باشد) و علوم بهزیستی

منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیالن دانشگاههاي علوم پزشکی و : دانشجو
شاهد، بقیه اهللا، (  موسسات وابسته به وزارت ودانشکده هاي علوم پزشکی وابسته به دستگاههاي اجرایی

  .می باشد) یستیارتش و علوم بهز
  .منظور دوره تحصیلی فعلی دانشجو است: مقطع پایین تر

  .منظور دوره تحصیلی بالفاصله بعدي دانشجو است: مقطع باالتر
  پذیرش بدون آزمون  – 2ماده 

این ماده می توانند با رعایـت شـرایط مقـرر، بـدون شـرکت در       2-1 دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند
  .تحصیل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند آزمون ورودي براي

  :باید داراي شرایط زیر باشند 2دانشجویان براي برخورداري از مزایاي مقرر در ماده – 1-2 
  :مقطع کاردانی -الف

کـه   )پذیرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش کشـور ( دانشجوي ممتاز دوره کاردانی -1
در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصـیل خـود    18را با میانگین کل حداقل  رتبه اول

بـه تاییـد معاونـت آموزشـی     .(کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود
  )دانشگاه

وي نمونـه  گروه پزشکی در مقطع کاردانی به تایید سـتاد انتخـاب دانشـج    نمونه کشوريدانشجوي  -2
  کشوري

 دانشجویان ممتاز به مقاطع باالترو با آزمون  آیین نامه ورود بدون آزمون 
 در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٠٥ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

و بـر اسـاس ضـوابط    ) مقصـد (توسط دانشگاه هاي پذیرش دهنده  1-دانشجویان مشمول بند الف: تبصره 
و معرفـی و جایـابی دانشـجویان نمونـه     . مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور معرفـی خواهنـد شـد   

  .از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت خواهد بود 2-کشوري بند الف
   
  :مقطع کارشناسی -ب  
در بـین  17میـانگین کـل حـداقل     که رتبـه اول را بـا  ناپیوسته دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی   -1

دانشجویان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهارنیمسال 
تر فارغ التحصیالن هم رشته بر% 10تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین جزء 

 .با ورودي مشترك باشد

در بـین   17میـانگین کـل حـداقل     رتبـه اول را بـا  کـه  دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی پیوسـته   -2
دانشجویان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصیل خود کسـب نمـوده و ظـرف مـدت حـداکثر هشـت       

  .نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود 
در مقطع کارشناسی به تایید ستاد انتخاب دانشجوي نمونه گروه پزشکی  نمونه کشوريدانشجوي  -3

  کشوري 
در رشته مرتبط بـه دانشـگاه توسـط     )3-ب(و )2-ب(و )1-ب(معرفی دانشجویان مشمول بندهاي  - 2-2

و سهمیه دانشجویان نمونه کشـوري جـدا از سـهمیه     مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجام خواهد شد
  . خواهد بود)  2و1-بند ب( شجویان ممتازدان
دانشگاه باید رتبه هاي اول فارغ التحصیل با ورودي مشترك در مقطع کارشناسی را کـه واجـد شـرایط        

بر اساس جدول تخصیص امتیاز مربوطه، امتیاز بندي )  2 -و ب1-مشمولین بندهاي ب( آیین نامه می باشند
و امتیاز کسب شده، متقاضیان را اولویت بندي و با مستندات مربوطـه  و با توجه به ظرفیت رشته ها  نموده

حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی نمایدو پذیرش دانشجو بر اساس 
معرفی متقاضیان واجد . محل و منوط به اعالم آن مرکز خواهد بود/امتیازات مکتسبه و اولویت انتخاب رشته

هت بهره مندي از تسهیالت این ماده بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه بوده و در صـورت اثبـات   شرایط ج
صدور گواهی خالف واقع پس از پذیرش دانشجو ، قبولی فرد کان لم یکن شناخته شـده و مسـئولیت آن بـر    

  .عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد
   
بـراي پـذیرش در مقطـع کارشناسـی ارشـد در یـک        در صورتی که در بین متقاضیان واجـد شـرایط   - 3-2

محل، امتیازات مکتسبه یکسان باشد معدل باالتر در اولویت خواهد بود و در صورت برابري امتیازات /رشته
  .و معدل کل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد

   
انشجویان درصورتی که به علت نحوه ارائه واحد هاي درسی توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصیل د - 4-2

نیمسـال تحصـیلی بـه حـداکثردوران      با ارائه تاییدیه ازمعاون آموزشی دانشگاه یکیک دوره ، افزایش یابد 
  .تحصیل اضافه خواهد شد

   
در مواردي که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دالیل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه  - 5-2

به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصـیلی بـه سـنوات    ....) ان و از قبیل بیماري یا مرخصی زایم( باشد
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آموزشی او اضافه می گردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهی 
  .که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد

   
محل هاي کارشناسی / ت پذیرش سهمیه آزاد هر یک از رشتهاز ظرفی% 10دانشگاه ها موظفند حداکثر   - 6-2

ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجویان 
محل هـاي  / در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته  .ممتاز مقطع پایین تر اختصاص دهند

نباشد گرد کرده علمی آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هـاي بـا پـذیرش    مورد پذیرش عدد صحیح 
  .نفر، حداقل یک نفر پذیرفته می شود 5کمتر از 

   
در همان  ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، - 7-2

دانشگاه محل تحصیل دانشجو می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل 
یک سهمیه به دانشجویان ممتاز دانشگاههاي دیگر اختصاص می یابد و اولویت پذیرش با دانشـجویی اسـت   

  . که امتیاز مکتسبه وي بیشتر باشد
مجاز است فقط در مقطع باالتر از همان رشته به تحصیل بپردازد  دانشجوي ممتاز هر رشته تحصیلی - 8-2

قبلی وجود نداشـته باشـد     رشته تحصیلی مقطع  و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته همنام
در این صورت شـرکت در  . سهیمه پذیرش با آزمون تبدیل می شود % 20بدون آزمون حذف و به % 10سهمیه 

  .محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود / نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته % 90آزمون و کسب حداقل 
  
در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله منع شرکت در  - 9-2

ي درخشـان  آزمون نخواهد شد ولی نمی تواند مجدداً از تسهیالت با آزمون یا بدون آزمون ویژه اسـتعدادها 
  .استفاده نماید

   
و  فقط یکبار و در مقطع کارشناسی نیز فقط یک مرتبه  در مقطع کاردانی 2دانشجویان مشمول ماده  - 10-2

آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصیلی بالفاصله بعدي خود می توانند از تسهیالت آموزشی موضوع ایـن  
  .ماده در مقطع باالتر استفاده نمایند

  پذیرش با آزمون - 3ماده 
می توانندبا رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در  3-1دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند 

  .آزمون ورودي براي تحصیل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند
   
   : دانشجویان واجد شرایط عبارتند از -1-3

   وه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوري مساوي و کمتـراز برگزیدگان آزمون سراسري گر -الف     
  )با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور( 500
با معرفی وزارت آموزش (دارندگان مدال طال، نقره و برنزکشوري از المپیادهاي علمی دانش آموزي  -ب     

  )و پرورش
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مپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشـوردر  نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تیمی کشوري ال -ج    
نمره نفر سـوم  % 80به شرط آنکه هر یک از اعضاي تیم در مرحله فردي (هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور 

  با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت )انفرادي همان حیطه را کسب نموده باشند
جشنواره رازي و جشنواره هاي خـوارزمی و جـوان   برگزیدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم کشوري  -د     

  با معرفی دبیرخانه هاي مربوطه ) در زمینه علوم پزشکی(خوارزمی
 مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت -هـ    

  ضوابط مربوطه بر اساس
سـتاد انتخـاب دانشـجوي نمونـه     دانشجویان نمونه کشوري گروه پزشکی در هر مقطـع بـا معرفـی     -و    

  کشوري
هــاي متمرکــز جــامع علــوم پایــه     پذیرفتــه شــدگان برترکشــوري درهــر یــک از آزمون    %  5/2 -ز     

در  نفر 40حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف(،دندانپزشکی و داروسازي ؛ جامع پیش کارورزي پزشکی پزشکی
  )هر آزمون

  تا  :رتبه هاي برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد -ح      
دو نفراول کشوري  نفر پذیرفته شده در هر رشته 50پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوري، تا   نفر 20
  .در مجموع سه نفر اول کشوري نفر باشد 50بیش از  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان و
 برتر فارغ التحصیالن هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشـگاه % 10 -ط   
  17با کسب معدل کل حداقل  )حداقل یک نفر(

در مواردي که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دالیـل موجـه کـه مـورد تاییـد معاونـت آموزشـی        : تبصره
به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصـیلی بـه   ....) از قبیل بیماري یا مرخصی زایمان و ( باشد دانشگاه

سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل مالك عمل بوده و رتبه وي بـا  
  .گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد

وبر اساس دستور العمل اجرایی که   دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه -ي
    .از سوي معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت تدوین و به دانشگاهها ابالغ گردیده است

  
در مقـاطع تحصـیلی   )3-1(دانشجویان استعداد درخشان مشـمول هـر یـک از مـوارد مـذکور در بنـد       -2-3 

ناسی و باالتر براي استفاده از مزایاي مقرر در این ماده مجازند فقط یک نوبت در آزمون ورودي مقطع کارش
 3و2باالتر شرکت کنند و براي فارغ التحصیالن حائز شرایط، آخـرین مصـوبات کمیسـیون موضـوع مـواد      

   .مالك عمل خواهد بود  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
   
در مقطع کارشناسی بایـد در پایـان دوره    3-1شرایط هر یک از موارد مذکور در بنددانشجویان واجد   -3-3

  .را کسب نمایند  16معدل کل حداقل  باالتردر پایان دوره و در مقاطع کارشناسی ارشد و 17معدل کل حداقل 
   
بـیش از  که در مقطع کارشناسی ناپیوسـته   3-1دانشجویان واجد شرایط هر یک موارد مذکور در بند  -4-3

معـدل کمتـر از     ، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یـا متنـاوب  16یک ترم معدل کمتر از 
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و در مقطع دکتراي حرفه اي بیش از سه ترم  15کمتر از  ،در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل16
  .واهند شد کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخ 15معدل کمتر از 

   
  .شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد  -5-3
نمـره  % 90دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می توانند به شرط شـرکت در آزمـون و کسـب      -6-3

درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد  10محل مورد تقاضا و حداکثرتا /آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته 
  .پذیرفته شوند

منـدرج در دفترچـه   (محـل  / این ظرفیت ، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشـجو در هـر رشـته    -الف       
  .است) پذیرش دانشجو

محل هاي مورد پـذیرش عـدد صـحیح    / در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته  -ب       
نفر حداقل یک نفر  5و در مورد رشته هاي با پذیرش کمتر از  آن مالك عمل خواهد بود  ده علمینباشد گرد کر

  .پذیرفته می شود
کف نمره بوده و پذیرش دانشجوي استعداد درخشان  ، نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد% 90کسب  -ج      

  .ن شده خواهد بودبر مبناي اولویت نمره و اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیی
پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به دانشگاه هـا توسـط مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی        -د     

  .صورت می گیرد
داروسـازي، کسـب    Ph.Dبراي استفاده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشـکی و دندانپزشـکی و    -هـ       

امتیاز از حیطه هاي آموزشی ، پژوهشی ،فردي و اجتماعی الزم اسـت کـه بـاالترین امتیـاز کسـب شـده        40حداقل
   .مالك عمل خواهد بود

دبیرخانه هاي برگزار کننـده آزمـون     شیوه نامه اي که توسط  چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در -و      
   .شد خواهد تدوین شده است ارائه

در صورت عدم پذیرش دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط توسط دانشـگاه هـا بـه صـورت      -ز     
محل مورد تقاضا کم نموده و /ظرفیت پذیرش آزاد رشته سهمیه مازاد، دبیرخانه مجاز است حداقل یک نفر از

  .آن را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد
   
اعم (  در هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک مرتبه شرایط مقرردر این ماده می تواننددانشجویان حائز  -7-3

مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از ایـن  ) از قبولی یا عدم قبولی
  .تسهیالت بهره مند گردند

   
ـ  –ج می که مطابق بنـدهاي  فارغ التحصیالن رشته هاي گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسال -8-3 در  ي -ز -هـ

رتبه کسب نموده اند با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسـهیالت ایـن مـاده     "آیین نامه 3ماده
  . بهره مند شوند

   
قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یـا هیئـت بـدوي تخلفـات       که داراي حکم محکومیت دانشجویانی-4ماده 

  .باشند مشمول این آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند شد) ر تخلف آموزشی یا اخالقیمبنی ب(آزمون ها 
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متقاضیان استفاده از تسهیالت استعداد درخشان،در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین نامه  -5ماده
را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهیالت ادامـه تحصـیل در مقطـع بـاالتر کسـب عنـوان اسـتعداد        

  . درخشان در مقطع پایین تر الزامی است
بـراي   ) بـا آزمـون یـا بـدون آزمـون      ( از یک نوع از تسـهیالت متقاضیان واجد شرایط مجازند فقط : تبصره

           امـا  . پذیرش استفاده نمایند و استفاده از هـر دو روش بـراي پـذیرش در یـک سـال امکانپـذیر نمـی باشـد        
  .می توانند به صورت آزاد در آزمون شرکت نمایند

توسط مرکز سـنجش آمـوزش پزشـکی     این آیین نامه به موجب دستورالعملی است که نحوه اجراي-6ماده 
  .تدوین و تنظیم می گردد

وزارت بـوده و در شـرح و تفسـیر      برحسن اجراي این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی نظارت-7ماده  
 .نظر معاونت آموزشی مورد استناد خواهد بود مفاد آن،

بـه تصـویب شـوراي       21/10/89تبصره اسـت در تـاریخ    3ماده و 7این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،
هدایت استعدادهاي درخشان رسید و جایگزین مصوبات قبلی ادامه تحصیل دانشـجویان ممتـاز و اسـتعداد    

بـه   1390-91  می گردد و براي پذیرش دانشجو از سال تحصیلی)  بدون آزمون و با آزمون ورود ( درخشان
 .بعد قابل اجرا می باشد
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢١٠ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 
 
 
 

آئین نامه اجرائی تسهیل ادامه تحصیل دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی موظف است          
را بشرح زیر تدوین و پس از هاي تخصصی   نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره  استعدادهاي درخشان ،

 : توشیح رئیس شورا ابالغ نماید 

 هاي اجرائی کشوري و وزارتی نخبگان ، استعدادهاي  نامه هماهنگی با مصوبات و آئین) الف
 درخشان و استعدادهاي برتر 

 شرایط عمومی و اختصاصی ) ب       
 تعهدات قانونی متناسب ) ج 
 شرایط ادامه تحصیل مستقیم) ه 
 تعیین و تعریف امتیازات ترجیحی و ضوابط و شرایط استفاده از آنها  ) د 

  : مقدمه

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس 
نه استفاده بهینه از ظرفیت هاي علمی نخبگان، جمهوري اسالمی و اهداف برنامه هاي توسعه، در زمی

 استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی این مصوبه را
که از این (شوراي آموزش پزشکی و تخصصی  66نشست  5آئین نامه موضوع . تهیه و ارائه نموده است

منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالی  به.) ، بعنوان آئین نامه نام برده می شودپس
ارتقاء  در چشم انداز بیست ساله ، توسعه علمی ، تقویت انگیزه ها ، اسالمی، دستیابی به افق هاي مد نظر

مراتب معنوي، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمی، گسترش و تعمیق پژوهش و مشارکت اجتماعی در 
شوراي آموزش  66مصوبه نشست  5انشگاههاي علوم پزشکی کشور وطبق موضوع میان دانشجویان د

 . پزشکی و تخصصی تنظیم گردیده است 

  : شرایط عمومی داوطلبین استفاده از تسهیالت آئین نامه  -1ماده

  التزام به موازین و شئونات اسالمی و حرفه اي و اخالق پزشکی 
 سالگی تمام  30رغ التحصیالن این رشته تاسن دانشجویان سال آخر رشته پزشکی عمومی و فا 
  16دارا بودن حداقل معدل کل  
 و قضائی )سازمان نظام پزشکی (نداشتن حکم قطعی در زمینه تخلفات آموزشی، اخالقی ، انتظامی

 ) مراجع مربوطه (

نخبگان و  نامه اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهاي درخشان ،آئین 
شوراي  66نشست  5استعدادهاي برتردوره هاي تخصصی  اجرائی موضوع 

 آموزش پزشکی و تخصصی
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 : داوطلبین استفاده از تسهیالت آئین نامه  شرایط اختصاصی -2ماده 

دانشجویان و فارغ التحصیالن پزشکی عمومی که بر اساس مقررات، قوانین وآئین نامه هاي مصوب و معتبر 
جاري از مصادیق نخبگان، استعدادهاي درخشان، و استعدادهاي برتر در حیطه هاي آموزشی ، 

 : ردند پــــژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه ، توانمندیهاي فردي و اجتماعی بشرح زیر ارزیابی می گ

 آموزش : 1-2

 1-1 -2  : دارندگان رتبه هاي برتر المپیاد هاي معتبر جهانی و کشوري 
 2-1 -2 : دارندگان رتبه هاي برتر کنکور سراسري 
 3-1 -2: دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پایه و پیش کارورزي 
 4-1 -2: دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشکی عمومی بر اساس معدل کل 

 پژوهش : 2-2

 1-2 -2 : رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی در زمینه
 ...) خوارزمی ، رازي و : علوم پزشکی 

 2-2 -2 :علمی ـ پژوهشی در  چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر داخلی و خـــارجی داراي رتبه
 ...) مطابق آئین نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی دانشگاهها (زمینه علوم پزشکی 

 3-2 -2 :یا  شرکت در سمینارهاي معتبرعلمی ـ پزشکی داخل یا خارج از کشور با ارائه پوستر
 سخنرانی علمی 

 4-2 -2 :تحقیقات و فن آوري  ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به تأیید معاونت
 . وزارت متبوع رسیده باشد

 5-2 -2 :توسعه اي ، کاربردي و سایر حیطه هاي معتبر  هاي تحقیقات بنیادي ، مجري و همکار طرح
پژوهشی در حیطه علوم پزشکی با تأیید دانشگاههاي علوم پزشکی مربوطه یا معاونت تحقیقات و 

 فن آوري وزارت متبوع 

  : امه فرهنگی و فوق برن: 3-2

 1-3 -2 :کریم ، احکام ومعارف اسالمی  المللی قرآن برگزیدگان مسابقات بین 
 2-3 -2 :ادبی ـ ورزشی  –هنري  -  برگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي فرهنگی 
 4-2:  توانمندیهاي فردي ـ اجتماعی 
 1-4 -2 : کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري 
 2-4 -2 : کسب مدرك معتبرزبانهاي خارجی 
 3-4 -2  : کسب مدركIT  ) هاي قابل قبول و موردنیاز  با مهارت) در سطح پیشرفته 
 4-2 -2 : سوابق اجرایی و مدیریتی ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشارکت فعال در

 زمینه اقدامات ویـــژه درحیطه علوم پزشکی با محوریت سالمت 
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢١٢ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

 اده از تسهیالت آئین نامه نظام امتیاز بندي ترجیحی استف -3ماده 

 آموزش :  1-3

نحوه محاسبه امتیازات آموزشی محاسبه خواهد  1براساس جدول شماره 2-1امتیازات کلیه مشموالن بند 
  . شد 

 پژوهش  - 2-3

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی محاسبه خواهد  2براساس جدول شماره 2-2امتیازات کلیه مشموالن بند 
  . شد 

 1 -2-3 :نحوه امتیاز دهی مطابق  2جدول شماره  5تا  1مشارکت افراد در ردیف هاي  درصورت   
 . آئین نامه ارتقا ء اعضاي هیئت علمی می باشد 

 3-3  -  فرهنگی و فوق برنامه 
  نحوه محاسبه امتیازات فرهنگی و فوق  3براساس جدول شماره  2- 3امتیازات کلیه مشموالن بند

 . برنامه محاسبه خواهد شد
 1 -3-3 : برگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي فرهنگی ، هنري ، ادبی ، احکام و معارف اسالمی و

 . باشد  ورزشی با تائید معاونت فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می
 2-3 -3 :  مسابقات ورزشی کشوري ، مسابقات معتبري است که طبق نظر سازمان تربیت بدنی اعالم

 . گردد  می
 3-3 -3  :المللی قرار دارد  بندي مسابقات بین المللی مسابقاتی است که در رتبه مسابقات ورزشی بین

 . گردد  و طبق نظر سازمان تربیت بدنی با مشارکت چند کشور برگزار می

 امتیازات توانمندیهاي فردي ، اجتماعی -3- 4

امتیازات توانمندیهاي فردي ،  نحوه محاسبه 4براساس جدول شماره 2- 4امتیازات کلیه مشموالن بند 
 . اجتماعی محاسبه خواهد شد 

 1-4 -3  با ارائه سوابق داوطلب توسط کمیته  4جدول شماره  4نحوه امتیاز دهی و ارزشیابی ردیف
و  تشخیص متشکل از نماینده استعدادهاي درخشان ،نماینده  معاونتهاي آموزشی ، پژوهشی

 . آموزش پزشکی و تخصصی میباشد  معاونت هاي مربوطه  و دبیرخانه شوراي
 5-3 -  دوره هاي توانمند سازي علمی نخبگان و استعدادهاي درخشان 

یکی ازاهدافی که پس از شناسایی نخبگان از اهمیت خاصی برخورداراست توانمند سازي این عزیزان در 
شد لذا بدین راستاي حل معضالت ملی به منظور تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوري اسالمی می با

منظور بسته هاي خاص آموزشی وپژوهشی با محوریت سالمت تدوین می گردد که نخبگان و استعدادهاي 
 . درخشان پس از آموزش موفق به کسب امتیازات الزم خواهند گردید



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢١٣ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

نحوه امتیاز دهی و اعتباربخشی وسرفصل هاي بسته هاي آموزشی وپژوهشی براساس :  1تبصره 
محوریت سالمت و با هماهنگی معاونتهاي مربوطه ، توسط دبیرخانه شوراي آموزش نیازهاي کشور با 

 .پزشکی وتخصصی تدوین وابالغ خواهد گردید 

  المپیاد علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -6-3 

در صورت تصویب و اجراي این المپیادعلمی، نظام امتیاز بندي ترجیحی برگزیدگان توسط دبیرخانه 
 شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کارشناسی و به این آئین نامه اضافه خواهد شد

 نامه هاي دانشجویی  پایان -3 -7. 

ها در سطح کشور تدوین و اجرا گردد ، نظام امتیاز بندي ترجیحی  نامه بندي پایان چنانچه نظام رتبه
ه این آئین نامه اضافه برگزیدگان توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کارشناسی و ب

 . خواهد شد

  : مسابقات بین المللی قرآن کریم- 8-3
    نفر از کسانی که در قرائت قرآن کریم در مسابقه بین المللی رتبه اول را کسب نموده باشند ،  2هر ساله 

امتحان می توانند بدون کنکور در رشته علوم قرآنی وارد دانشگاه گردند یا اگر در دانشگاه باشند بدون 
 ) شورایعالی انقالب فرهنگی 6/11/71جلسه مورخ  299طبق مصوبه.( ورودي به یک رشته باالتر بروند 

 تعهدات قانونی استفاده کنندگان از تسهیالت آئین نامه  -4ماده 

کلیه داوطلبینی که از مزایاي ادامه تحصیل بر اساس این آئین نامه برخوردار می گردند موظف به سپردن 
براي انجام خدمات قانونی بعد از فراغت از تحصیل، مشابه پذیرفته شدگان سهمیه آزاد ، در مناطقی که تعهد 

 وزارت متبوع تعیین می نماید، خواهند بود

نخبگان ، استعدادهاي درخشان و (نحوه محاسبه امتیازات ترجیحی مکتسبه توسط مصادیق آئین نامه  -5ماده 
 :براي ادامه تحصیل در رشته هاي تخصصی ) استعدادهاي برتر

 1-5 : با رعایت حداقل امتیازات (امتیاز از حوزه هاي چهارگانه  40داوطلبین در صورت کسب حداقل
 . باشند  مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان می)  5الزم مطابق جدول شماره 

 2-5 : نمره قبولی آخرین نفر % 85اب در صورت کسب حد نص 5-1داوطلبین واجد شرایط بند
هاي اعالم شده هر سال از امتیازات  پذیرفته شده آزاد در آزمون دستیاري می توانند طبق ظرفیت

 . ترجیحی بهره مند گردند
 1-2 -5 : هر دانشگاه داوطلب ، ساالنه تعدادي از ظرفیت خود را بصورت مازاد در رشته هائی که

      به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی اعالم  داراي مجوز تربیت دستیار می باشد،
همان ) مشمول آئین نامه(به استعدادهاي درخشان %  60از مجموع این ظرفیت تا سقف . می نماید

 . دانشگاه وبقیه به داوطلبین سایر دانشگاهها اختصاص می یابد
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 ظرفیت رشته تخصصی با نظر دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی قابل تغییر : 2تبصره
 . است 

 2-2 -5  :باشند داوطلبین فقط براي یک نوبت مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان می . 
 3-2 -5:   40(داوطلبین استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان بشرط کسب حداقل امتیاز الزم (

نام و تحصیل  ثبت) کامل یا پودمانی( MPHهاي  ند بدون شرکت درآزمون ورودي در دورهتوان می
 . نمایند

  تعیین ظرفیت و برنامه ریزي توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و با : 3تبصره
 . هماهنگی معاونتهاي مربوطه انجام می شود 

 4-2 -5:  پذیرش بر این اساس در هر سال بعد از نهائی شدن اسامی واجدیدین شرایط ، بر حسب
امتیازات مکتسب ، بصورت متمرکز توسط دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی انجام 

    .خواهد شد

 شرایط ادامه تحصیل مستقیم  -6ماده

الزم براي ورود به آن رشته ها با استفاده رشته هاي مورد نیاز، ظرفیت و حدنصاب امتیازات ترجیحی : 1-6
. از شرایط ادامه تحصیل مستقیم، هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می گردد

داوطلبین واجد شرایط برحسب امتیازات مکتسبه بدون نیاز به شرکت در آزمون دستیاري در رشته محلهاي 
 . مورد نظر پذیرفته خواهند شد

رعایت حداقل امتیازات الزم از (خواهد بود  40حداقل امتیاز ترجیهی براي رقابت بر اساس این بند  :4 تبصره
  )5دول شماره جحوزه هاي چهار گانه مطابق 

و ارائه  پذیرش براین اساس در هر سال بعد از بررسی مدارك داوطلبین در دانشگاههاي محل تحصیل: 2-6
پزشکی و تخصصی ، برحسب امتیازات مکتسبه و بصورت متمرکز  مستندات به دبیرخانه شوراي آموزش

  . انجام خواهد شد

جداول مربوط به نحوه محاسبه امتیازات حوزه هاي چهارگانه مشروحه آئین نامه ادامه تحصیل بدون آزمون 
  دانشجویان استعداد درخشان و ممتازین  در دوره هاي  دستیاري بالینی 

  امتیازات آموزشی نحوه محاسبه - 1جدول شماره 

لی
 اص

یف
رد

 

 محور

عی
 فر

یف
رد

 

 امتیاز رتبه/ موضوع 
سقف امتیاز 

 محور

1 

دارندگان رتبه هاي برتر المپیادها ي 
دانش ( معتبر جهانی کشوري

 )آموزي

 25 مدال طالي المپیاد جهانی 1- 1

 20 مدال نقره المپیاد جهانی 1- 2 25

 15 مدال برنز المپیاد جهانی 3-1
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 10 مدال طالي کشوري 1- 4

 رتبه هاي برتر کنکور سراسري 2

5 -1 10-1 20 

20 
6 -1 20 -11 15 

7 -1 30 -21 10 

8 -1 50 -31 5 

3 
رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم 

 پایه و پیش کارورزي

 10 کشوري 1- 10علوم پایه 9-1

30 
 5 دانشگاهی 1- 3علوم پایه 10-1

 20 کشوري 1- 10کارورزيپیش  1- 11

 5 دانشگاهی 1- 3پیش کارورزي 1- 12

4 
رتبه هاي برتر فارالتحصیلی بر اساس 

 معدل کل

 20 نفر 30نفر اول در صورت ظرفیت ورودي تا  1- 13

20 

 20 نفر 60نفر اول ودوم در صورت ظرفیت ورودي تا  1- 14

 20 نفروباال 90نفر اول تا سوم در صورت ظرفیت ورودي تا 1- 15

 15 نفر 120نفراول تا  چهارم در صورت ظرفیت ورود ي تا 1- 16

 15 نفر 150نفراول تا پنجم در صورت ظرفیت ورودي تا 1- 17

 15 نفر 180نفر اول تا  ششم در صورت ظرفیت ورودي تا  1- 18

 .نمی گردددر صورت کسب رتبه جهانی ، امتیاز رتبه کشوري محاسبه :  1توضیح ردیف 

  .در صورت کسب رتبه کشوري و دانشگاهی در یک آزمون جامع ، امتیاز رتبه دانشگاهی محاسبه نمی گردد : 3توضیح ردیف 

  .نفر ، یک رتبه  اضافه می گردد 30در صورت افزایش ظرفیت ورودي ، به ازاي هر :  4توضیح ردیف 

  محاسبه امتیازات پژوهشی -2جدول شماره 

ردیف 
 اصلی

ردیف  محور
 فرعی

حداکثر  رتبه/ موضوع
 امتیاز

سقف 
 امتیاز

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلی  1
مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی در 

خوارزمی ، رازي و ( زمینه علوم پزشکی 
(... 

 20 20 اول 1-2

 10 دوم و سوم 2-2

 20 3 هر مقاله داخلی 2-3 ...چاپ مقاالت علمی  2

 5 مقاله خارجیهر  4-2

 5 1 هر مورد داخلی 2-5 ارائه سخنرانی در سمینارهاي معتبر علمی 3

 2 هر مورد خارجی 6-2

 10 2 هر مورد ثبت شده داخلی 2-7 ابداع یا اختراع ثبت شده 4

 10 هر مورد ثبت شده در مراکزمعتبرخارجی 8-2

 5  المللی طرح بینمجري هر  2-9 ...مجري طرح هاي تحقیقاتی بنیادي و  5

  مجري هر طرح ملی 10-2

  مجري هر طرح دانشگاهی 11-2

  المللی همکار هر طرح بین 12-2

  همکار هر طرح ملی 13-2
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  محاسبه امتیازات فرهنگی و فوق برنامه -3جدول شماره 

ردیف 
 اصلی

ردیف  محور
 فرعی

حداکثر  رتبه
 امتیاز

 سقف امتیاز محور

برگزیدگان مسابقات  1
هنري ،  فرهنگی ،

 :ادبی ، ورزشی 

 15 5 اول کشوري 1-3

 4 دوم کشوري 2-3

 3 سوم کشوري 3-3

 7 اول بین المللی 4-3

 6 دوم بین المللی 5-3

 5 سوم بین المللی 6-3

 15 اول جهانی 7-3

 12 دوم جهانی 8-3

 8 سوم جهانی 9-3

  محاسبه امتیازات توانمندیهاي فردي ،اجتماعی -4 جدول شماره

ردیف 
 اصلی

ردیف  محور
 فرعی

سقف امتیاز  امتیاز موضوع
 محور

 20 7 طبق آئین نامه مصوب وزارت 4-1 کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري 1

به باال و تافل معادل و  IELts ،5/6 4-2 کسب مدرك معتبر زبان هاي خارجی 2
 معادل دیگر زبانهاي خارجی

5 

هاي  با مهارت) در سطح پیشرفته (  ITکسب مدرك  3
 )قابل قبول و موردنیاز

3-4  4 

سوابق اجرائی و مدیریتی ، حضور در اقدامات  4
مشارکت در زمینه  انساندوستانه و داوطلبانه ،

 اقدامات ویژه در حیطه علوم پزشکی

4-4  20 

  گانه مشروحه آئین نامه 4هاي امتیازبندي نهایی در حوزه  - 5جدول شماره 

  

  

  

 امتیاز داوطلب  حداقل امتیاز ضروري حداکثر امتیاز قابل محاسبه حوزه امتیازات ترجیحی

  20 90 آموزش

  4 30 پژوهش

  5 20 فوق برنامه  –فرهنگی 

  اجتماعی  -توانمندیهاي فردي



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢١٧ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  
  

  :مقدمه
تسهیالت آموزشی، پژوهشی و "آیین نامه » ك«با استعانت از خداوند متعال ودر راستاي اجراي بند          

و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی  "رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان
دانشکده هاي علوم پزشکی / وموسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها 

این دستور العمل ) ، ارتش و علوم بهزیستی و توانبخشی)عج... (شاهد، بقیه ا(وابسته به دستگاههاي اجرایی 
موسسات یاد شده / دانشکده ها/ شایسته است معاونت پژوهشی کلیه دانشگاه ها  .تدوین شده است

، )اکتساب امتیاز حد نصاب(براساس شاخص هاي ذیل، امتیاز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرایط 
مراتب را به کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی مستقر درمعاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان 

  .وزش پزشکی اعالم نمایندوآم
  

     :انتشار مقاله -1ماده 

، در )نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد(منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو : تعریف
طول دوره تحصیل و در مجالت علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت 

  :الت معتبر خارجی به شرح ذیل می باشدعلوم، تحقیقات و فناوري یا مج
  دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقالهOriginal مرتبط با رشته تحصیلی  
  دانشجویان مقطع دکتراي حرفه اي، کارشناسی ارشد وMPH  مقاله  2حداقلOriginal  مرتبط با

-Science   ISIُُ   يرشته تحصیلی که حداقل یکی از آنها در مجالت نمایه شده در نمایه نامه ها
Web of یاMedline/Pub med منتشرشده باشد.  

 دانشجویانPhd  مقاله  3وفوق تخصصی بالینی، حداقلOriginal  مرتبط با رشته تحصیلی که در
انتشار یافته  ISI-Web of Science   یا Medline/Pub med  مجالت نمایه شده در نمایه هاي

      .باشد
  .باشند نویسنده اولالزم است دانشجویان مقاطع دکتري حرفه اي به باال حداقل در یک مقاله  :1تبصره 
از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر در نظر  : 2تبصره 

  .گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی باشد
  

 :                        ه امتیازدهینحو
  مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه هايMedline/Pub med یاISI- Web of 

Science  امتیاز و چنانچه مجله داراي ) 25(به ازاي هر مقالهImpact factor  2باشد امتیاز مقاله با 
  .سال انتشار مقاله جمع می شود Impact factorبرابر

تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت هاي 
تسهیل ادامه » آئین نامه  3ماده » ي«و بند  » 03/12/87آیین نامه مورخ  2ك ماده «بند 

 »به مقاطع باالتر 89/ 21/10تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مصوب 
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  مقاالت منتشر شده در نمایه نامه هايEmbase   ،  Chemical  Abstract ،Scopus ،Biological 
Abstract   امتیاز) 15(به ازاي هر مقاله  

  امتیاز) 10(سایر مقاالت منتشر شده  
     ارتقاء اعضاي هیات علمی  نحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول آیین نامه: 3تبصره 
  .می باشد
  یا تحت چاپ ) طی نامه رسمی و غیر الکترونیک (تنها یک مقاله داراي پذیرش چاپ از دفتر مجله : 4تبصره 

)Article In Press (قابلیت تخصیص امتیاز دارد.  
  .رب می شودض 2/1در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد، امتیاز حاصل از آن در: 5تبصره 

  پایان نامه -2ماده 
  .رساله تحقیقاتی دفاع شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی می باشد منظور از پایان نامه، :تعریف

  :نحوه امتیازدهی 
  :با در نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق ، به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد

  امتیاز)  3(تا  :مطالعات توصیفی  
  مطالعات پایه شاملIn-vivo , In-vitor )6  (امتیاز  
  امتیاز) 6(تا : شاهدي –مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردي  
  امتیاز) 10(تا: کار آزمایی بالینی  

  .امتیاز می باشد) 10(حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، تا : تبصره
  :رهاارائه خالصه مقاالت در کنگره ها و سمینا -3ماده 

 منظور از کنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و داراي :تعریف 
  .نام دانشجو می بایست جزو نویسندگان خالصه مقاله باشد. فراخوان و کتابچه خالصه مقاالت است

  :نحوه امتیاز دهی
  5/0(و یا ارائه پوستر در همایش هاي داخلی ) 1(به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي داخلی (

  امتیاز ) 1(وخارجی 
  امتیاز) 3(به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي خارجی  
  به ازاي هر مورد خالصه مقاله ایندکس شده درISI   به صورتAbstract Meeting ) :2 (امتیاز  
 ر موردبه ازاي هProceeding نمایه شده درISI   ) :3 (امتیاز  

  .هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می توان امتیاز کسب نماید: 1تبصره 
امتیاز و در ) 2(در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازاي هر مقاله در همایش داخلی : 2تبصره 

  .                                                                  ات فوق تعلق می گیردامتیاز، اضافه بر امتیاز) 3(همایش خارجی 
  .از خالصه مقاالت می تواند مربوط به کنگره هاي دانشجویی باشد%) 50(حداکثر : 3تبصره 

  
  .امتیاز می باشد) 15(حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده : 4تبصره
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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢١٩ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  :کتابانتشار  -4ماده
منظور از انتشار کتاب، تالیف کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی : تعریف

  .یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد
  :نحوه امتیاز دهی

 امتیاز انتشار کتاب توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعیین و محاسبه خواهد شد.  
  امتیاز است) 15(ل اختصاص از این ماده حداکثر امتیاز قاب: تبصره 

  :مجري یا همکاري در اجراي طرح هاي تحقیقاتی: 5ماده
منظور از همکاري در اجراي طرحهاي تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا  :تعریف 

اختیار جهت  یا سایر مراجع داراي تفویض(مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه ) درپروپوزال(مجري طرح 
  .بوده و می بایست تاییدیه پایان طرح را داشته باشد) تصویب طرح

  طرحی است که با همکاري چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی داخل کشور : طرح چند مرکزي داخلی
  .انجام شده باشد

 طرحی است که با همکاري علمی مراکز و دانشگاههاي خارج از کشور : طرح چند مرکزي خارجی
  .شده باشد انجام
  :نحوه امتیاز دهی

 امتیاز) 3: (به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار  
 امتیاز) 5: (به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجري  
  ضرب می شود) 2/1(در صورتی که طرح چند مرکزي داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب.  
 ضرب می شود) 5/1(از پایه در ضریب که طرح چند مرکزي خارجی باشد امتی  در صورتی.  
  ضرب می شود) 2/1(چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز پایه در ضریب.  

  .امتیاز می باشد) 15(حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده : تبصره 
  فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی -6ماده

فعاالن در کمیته تحقیقاتی دانشجویان، شامل دانشجویانی هستند که عالوه بر عضویت در کمیته  :تعریف 
در یکی از محورهاي زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده 

  :باشند
 عضویت در شوراي مرکزي کمیته  
 دبیري کمیته  
  و ژورنال کالبهمکاري در برگزاري همایش ها، کنگره ها  
 تدریس در کارگاه هاي آموزشی  

  :نحوه امتیاز دهی
  امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و ) 2-6(دبیر به ازاي هر سال فعالیت از

  تعداد اعضاي فعال کمیته
 



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٢٠ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  50(عضویت در شوراي مرکزي، همکاري اجرایی در برگزاري همایش ها و کنگره ها به ازاي هر (
  امتیاز) 1(ت ساع

  عضویت در شوراي پژوهشی و همکاري علمی در برگزاري ژورنال کالبهاي دانشجویی، همایش ها و
  امتیاز) 1(ساعت ) 25(کنگره ها به ازاي هر 

  با ارائه برنامه کارگاه و (تدریس در کارگاه هاي برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
  امتیاز) 1(ساعت تدریس در کارگاه  )10(، به ازاي هر )گواهی کتبی کمیته

  .همکاري علمی در کنگره ها و همایش ها شامل ارائه خالصه مقاالت نمی باشد: 1تبصره 
  .امتیاز است) 25(حداکثر امتیازي که از این ماده قابل کسب است، : 2تبصره 
  .تمامی موارد فوق می بایست به تایید معاون پژوهشی دانشگاه برسد: 3تبصره 

    
  نوآوري، اختراع، اکتشاف ، ثبت ژن - 7ماده

منظور مواردي است که داراي گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی : تعریف
بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثیت شده باشد و همچنین به تایید کمیته ابداعات و اختراعات 

  .بر اساس قانون ارتقاء اعضا هیئت علمی، امتیاز دهی شده باشددانشگاه رسیده و توسط آن کمیته 
  :نحوه امتیاز دهی

  امتیاز از این ماده قابل اکتساب است) 20(حداکثر تا 
  

  حد نصاب امتیازات - 8ماده 
گانه فوق ، جهت معرفی به عنوان دانشجوي پژوهشگر، در مقطع  7حداقل امتیاز الزم کسب شده از مواد 

، در مقطع دکتراي حرفه اي و )نظر گرفتن امتیاز حاصل از پایان نامه بدون در(متیاز ا) 55(لیسانس 
  .امتیاز می باشد) 115(امتیاز و در دانشجویان مقاطع باالتر ) 95(کارشناسی ارشد 

از % 80با احراز  3و تیپ % 90و دانشگاه هاي ارتش و شاهد با احراز  2دانشجویان دانشگاه هاي تیپ : تبصره
از حد نصاب مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت حداقل هاي ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان امتی

  .دانشجوي پژوهشگردر نظر گرفته می شوند
  

در معاونت تحقیقات و فناوري وزارت  19/3/1388تبصره در تاریخ  15ماده و  8این دستور العمل در 
  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید

 
 
 
 
 

 


