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 مقدمه 

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  2ماده  1در اجراي بند 

   پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين 

 آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

 تعاريف : – 1ماده 

 در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود.   

 منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.وزارت : 

منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه : 

ش ستگاههاي اجرايي) شاهد، بقيه اهلل، ارتآموزش پزشكي   كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به د

 و علوم بهزيستي( مي باشد.

منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيالن دانشگاههاي علوم پزشكي و دانشجو: 

، ) شاهد، بقيه اهلل موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي

 بهزيستي( مي باشد.ارتش و علوم 

 منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.مقطع پايين تر: 

 منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است.مقطع باالتر: 

 پذيرش بدون آزمون  – 2ماده 

 اين ماده مي توانند باا رعايات شارايط مقارر، بادون شاركت در 2-1 دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند

 براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.آزمون ورودي 

 بايد داراي شرايط زير باشند: 2دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مقرر در ماده – 1-2 

 مقطع كارداني: -الف

كاه  )پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشاور( دانشجوي ممتاز دوره كارداني -1

در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محال تحصايل خاود  18را با ميانگين كل حداقل  رتبه اول

كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي دانش آموختاه شاود.)به تايياد معاونات آموزشاي 

 دانشگاه(

دانشجويان ممتاز به مقاطع و با آزمون  آيين نامه ورود بدون آزمون 

 در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باالتر
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وي نموناه گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ساتاد انتاااد دانشاج نمونه كشوريدانشجوي  -2

 كشوري

اه هاي پذيرش دهناده )مقصاد( و بار اسااس طاوابط توسط دانشگ 1-تبصره : دانشجويان مشمول بند الف

مربوطه به سازمان سنجش آموزش كشاور معرفاي خواهناد شاد. و معرفاي و جاياابي دانشاجويان نموناه 

 از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت خواهد بود. 2-كشوري بند الف

  

 مقطع كارشناسي: -ب  

در باين 17مياانگين كال حاداقل  كه رتباه اول را بااناپيوسته دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي   -1

دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسال 

تر فارغ التحصيالن هم رشاته بر %10تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين جزء 

 با ورودي مشترك باشد.

در باين  17مياانگين كال حاداقل  ل را باارتباه اوكاه دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوساته  -2

دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كساب نماوده و ظارف مادت حاداكثر هشات 

 نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود .

در مقطع كارشناسي به تاييد ستاد انتااد دانشجوي نمونه گروه پزشكي  نمونه كشوريدانشجوي  -3

 كشوري 

در رشته مارتبط باه دانشاگاه توساط  )3-د(و )2-د(و )1-د(ويان مشمول بندهاي معرفي دانشج - 2-2

و سهميه دانشجويان نموناه كشاوري جادا از ساهميه  مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد

 ( خواهد بود.  2و1-شجويان ممتاز) بند ددان

دانشگاه بايد رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناساي را كاه واجاد شارايط     

جدول تاصيص امتياز مربوطه، امتياز بندي  ( بر اساس 2 -و د1-)مشمولين بندهاي د آيين نامه مي باشند

و امتياز كسب شده، متقاطيان را اولويت بندي و با مستندات مربوطاه و با توجه به ظرفيت رشته ها  نموده

حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي نمايدو پذيرش دانشجو بر اسااس 

امتيازات مكتسبه و اولويت انتااد رشته/محل و منوط به اعالم آن مركز خواهد بود. معرفي متقاطيان واجد 

هت بهره مندي از تسهيالت اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه باوده و در صاورت ااباات شرايط ج

صدور گواهي خالف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم يكن شناخته شاده و مسالوليت آن بار 

 عهده معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.

  
باراي پاذيرش در مقطاع كارشناساي ارشاد در ياك  در بين متقاطايان واجاد شارايط در صورتي كه - 3-2

رشته/محل، امتيازات مكتسبه يكسان باشد معدل باالتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتياازات 

 و معدل كل، هر دو نفر پذيرش خواهند شد.
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انشاجويان درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل د - 4-2

نيمساال تحصايلي باه حاداكثردوران  با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يكيك دوره ، افزايش يابد 

 تحصيل اطافه خواهد شد.

  
موزشي دانشاگاه در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاطي به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آ - 5-2

زايمان و ....( به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم ساال تحصايلي باه سانوات )از قبيل بيماري يا مرخصي  باشد

آموزشي او اطافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي 

 كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

  
اي كارشناسي هظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل از  %10دانشگاه ها موظفند حداكثر   - 6-2

ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجويان 

در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محال هااي  ممتاز مقطع پايين تر اختصاص دهند.

حيح نباشد گرد كرده علمي آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هااي باا پاذيرش مورد پذيرش عدد ص

 نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود. 5كمتر از 

  
در هماان  سته ،ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيو - 7-2

رت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حاداقل دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صو

يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر اختصاص مي يابد و اولويت پذيرش با دانشاجويي اسات 

 كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد. 

بپردازد  صيلدانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع باالتر از همان رشته به تح - 8-2

قبلي وجاود نداشاته باشاد   رشته تحصيلي مقطع  و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام

سهيمه پذيرش با آزمون تبديل مي شود . در اين صورت شاركت در  %20بدون آزمون حذف و به  %10سهميه 

 .ورد تقاطا الزامي خواهد بود نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته / محل م %90آزمون و كسب حداقل 

 

ع شركت در در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله من - 9-2

آزمون ناواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از تسهيالت با آزمون يا بدون آزمون وياهه اساتعدادهاي درخشاان 

 استفاده نمايد.

  
و  ز فقط يك مرتبهفقط يكبار و در مقطع كارشناسي ني  در مقطع كارداني 2اده دانشجويان مشمول م - 10-2

آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بالفاصله بعدي خود مي توانند از تسهيالت آموزشي موطاو  ايان 

 .ماده در مقطع باالتر استفاده نمايند

 پذيرش با آزمون - 3ماده 

ا رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در مي توانندب 3-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 

 آزمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.
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  اجد شرايط عبارتند از: دانشجويان و -1-3

   تارازرگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مسااوي و كمب -الف     

 )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 500

ال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي )با معرفي وزارت آماوزش دارندگان مد -د     

 و پرورش(

ا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشاوردر نفرات اول ت -ج    

نمره نفار ساوم  %80حيطه المپياد مذكور )به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي هر يك از سه 

 با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت )انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند

ائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هااي خاوارزمي و جاوان برگزيدگان ح -د     

 در زمينه علوم پزشكي( با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه خوارزمي)

   يا اخترا  ابت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فان آوري وزارتمالكان ابدا -ها    

 طوابط مربوطه بر اساس

 ساتاد انتاااد دانشاجوي نموناهانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هار مقطاع باا معرفاي د -و    

 كشوري

هااااي متمركاااز جاااامع علاااوم پاياااه % پذيرفتاااه شااادگان برتركشاااوري درهااار ياااك از آزمون 5/2 -ز     

نفار در  40،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي )حداقل سه نفر وحداكثر تا سقفپزشكي

 هر آزمون(

  تا  تكميلي كارشناسي ارشد: تبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيالتر -ح      

دو نفراول كشاوري  نفر پذيرفته شده در هر رشته 50پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا   نفر 20

 نفر باشد در مجمو  سه نفر اول كشوري. 50بيش از  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان و

 ر مقاطع كارشناسي و باالتر در هار دانشاگاهبرتر فارغ التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك د %10 -ط   

 17با كسب معدل كل حداقل  )حداقل يك نفر(

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاطي باه داليال موجاه كاه ماورد تايياد معاونات آموزشاي 

 حصايلي باه)از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....( به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم ساال ت دانشگاه باشد

سنوات آموزشي او اطافه ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي باا 

 گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

وبر اساس دستور العمل اجرايي كاه   انشجويان پهوهشگر برجسته به تاييد شوراي پهوهشي دانشگاهد -ي

   از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ گرديده است.

 

(در مقااطع تحصايلي 3-1دانشجويان استعداد درخشاان مشامول هار ياك از ماوارد ماذكور در بناد) -2-3 

جازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطاع كارشناسي و باالتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده م
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 3و2باالتر شركت كنند و براي فارغ التحصيالن حائز شارايط، آخارين مصاوبات كميسايون موطاو  ماواد 

  مالك عمل خواهد بود.  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

  
اياد در پاياان دوره رشناسي بدر مقطع كا 3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند  -3-3

 را كسب نمايند . 16معدل كل حداقل  باالتردر پايان دوره و در مقاطع كارشناسي ارشد و 17معدل كل حداقل 

  
كارشناساي ناپيوساته بايش از  كه در مقطع 3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند  -4-3

معادل كمتار از   بيش از دو ترم متاوالي ياا متنااود، در مقطع كارشناسي پيوسته 16يك ترم معدل كمتر از 

و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه تارم  15كمتر از  ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل16

 .كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه ناواهند شد  15معدل كمتر از 

  
 ه حفظ شده باشد.تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامشرط معدل مذكور بايد در كل دوران   -5-3

ماره ن %90دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي توانند به شرط شاركت در آزماون و كساب   -6-3

درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد  10آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاطا و حداكثرتا 

 پذيرفته شوند.

فيت رسمي پاذيرش دانشاجو در هار رشاته/ محال )منادرج در دفترچاه مازاد بر ظر اين ظرفيت ، -الف       

 پذيرش دانشجو( است.

ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي ماورد پاذيرش عادد صاحيح  در صورتي كه -د       

ر نفر حداقل يك نف 5ا پذيرش كمتر از و در مورد رشته هاي ب آن مالك عمل خواهد بود  نباشد گرد كرده علمي

 پذيرفته مي شود.

كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان  ، نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد %90كسب  -ج      

 بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

شرايط به دانشاگاه هاا توساط مركاز سانجش آماوزش پزشاكي  جدپذيرش و معرفي دانشجويان وا -د     

 صورت مي گيرد.

داردسـازي  سبـ   Ph.Dراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دسـتيار پشكـ و د دانااششكـ و د ب -هـ       

امتياز از حيطه هاي آموزكو   پژدهشو  فردي د اجتماعو الزم اسـ  سـه بـاالنريم امتيـاز سبـ  كـنه  40حناقل

  .مالك عمل خواهن بود

دبيرخااه هاي برگشار سننـنه آزمـو    كيوه اامه اي سه نوسط  ه امتيازات فوق الذسر درچگواگو محاسب -د      

  كن. خواهن ننديم كنه اس  ارائه

پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشاگاه هاا باه صاورت  در صورت عدم -ز     

ظرفيت پذيرش آزاد رشته/محل مورد تقاطا كم نماوده و  سهميه مازاد، دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از

 آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.
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) اعم  در هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبه رايط مقرردر اين ماده مي توانندشدانشجويان حائز  -7-3

ن از قبولي يا عدم قبولي( مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشاد از ايا

 تسهيالت بهره مند گردند.

  
ر د ي -ز -هاا –ج ابق بنادهاي مي كه مطافارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسال -8-3

رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانناد از تساهيالت ايان مااده  "آيين نامه 3ماده

 بهره مند شوند. 

  
 قطعي از كميته انضباطي دانشاگاه ياا هيلات بادوي تالفاات  كه داراي حكم محكوميت دانشجوياني-4ماده 

 ر تالف آموزشي يا اخالقي( باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه ناواهند شد.آزمون ها )مبني ب

  
نامه  متقاطيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان،در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين -5ماده

را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت اداماه تحصايل در مقطاع بااالتر كساب عناوان اساتعداد 

 درخشان در مقطع پايين تر الزامي است. 

باراي  ( باا آزماون ياا بادون آزماون ) از يك نو  از تساهيالتتبصره: متقاطيان واجد شرايط مجازند فقط 

           پذيرش استفاده نمايند و اساتفاده از هار دو روش باراي پاذيرش در ياك ساال امكانپاذير نماي باشاد. اماا 

 مي توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركاز سانجش آماوزش پزشاكي  نحوه اجراي-6ماده 

 تدوين و تنظيم مي گردد.

 وزارت باوده و در شارح و تفساير  برحسن اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشاي نظارت-7ماده  

 نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود. مفاد آن،

باه تصاويب شاوراي  21/10/89تبصره اسات در تااري   3ماده و 7ر يك مقدمه ،اين آيين نامه كه مشتمل ب

هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصايل دانشاجويان ممتااز و اساتعداد 

باه  1390-91 ( مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصايلي بدون آزمون و با آزمون ورود ) درخشان

 بعد قابل اجرا مي باشد.
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نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل آئين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تاصصي موظف است          

را بشرح زير تدوين و پس از هاي تاصصي   نابگان و استعدادهاي برتر در دوره استعدادهاي درخشان ،

 : توشيح رئيس شورا ابالغ نمايد 

 هاي اجرائي كشوري و وزارتي نابگان ، استعدادهاي نامههماهنگي با مصوبات و آئين( الف

 ر درخشان و استعدادهاي برت

 شرايط عمومي و اختصاصي ( د       

 تعهدات قانوني متناسب ( ج 

 شرايط ادامه تحصيل مستقيم( ه 

 تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و طوابط و شرايط استفاده از آنها  ( د 

 : مقدمه

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس 

اسالمي و اهداف برنامه هاي توسعه، در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نابگان، جمهوري 

 استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تاصصي اين مصوبه را

كه از اين )شوراي آموزش پزشكي و تاصصي  66نشست  5آئين نامه موطو  . تهيه و ارائه نموده است

الي به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متع.( ، بعنوان آئين نامه نام برده مي شودپس

تقاء ار در چشم انداز بيست ساله ، توسعه علمي ، تقويت انگيزه ها ، اسالمي، دستيابي به افق هاي مد نظر

هش و مشاركت اجتماعي در مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، گسترش و تعميق پهو

شوراي آموزش  66مصوبه نشست  5ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وطبق موطو  

 . پزشكي و تاصصي تنظيم گرديده است 

 : شرايط عمومي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه  -1ماده

نخبگان و آئين نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ،

شوراي  66نشست  5استعدادهاي برتردوره هاي تخصصي  اجرائي موضوع 

 آموزش پزشكي و تخصصي
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  التزام به موازين و شلونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي 

  سالگي تمام  30دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصيالن اين رشته تاسن 

  16دارا بودن حداقل معدل كل  

 و قضائي (سازمان نظام پزشكي )نداشتن حكم قطعي در زمينه تالفات آموزشي، اخالقي ، انتظامي

 ( مراجع مربوطه )

 : داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه  شرايط اختصاصي -2ماده 

ر دانشجويان و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي مصود و معتب

جاري از مصاديق نابگان، استعدادهاي درخشان، و استعدادهاي برتر در حيطه هاي آموزشي ، 

 : يهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند پااااهوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ، توانمند

 آموزش : 1-2

 1-1-2  :ي و كشوري دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهان 

 2-1-2 : دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري 

 3-1-2:رورزي دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كا 

 4-1-2:هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل دارندگان رتبه  

 پهوهش : 2-2

 1-2-2 رتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصود شورايعالي انقالد فرهنگي در زمينه ب: رتبه هاي

 علوم پزشكي : خوارزمي ، رازي و ...( 

 2-2-2ي در ي در مجالت معتبر داخلي و خاااارجي داراي رتبه علمي ا پهوهش: چاپ مقاالت علم

 زمينه علوم پزشكي )مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيلت علمي دانشگاهها ...( 

 3-2-2يا  هاي معتبرعلمي ا پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستر: شركت در سمينار

 سانراني علمي 

 4-2-2 خترا  ابت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري ا: ابدا  يا

 وزارت متبو  رسيده باشد. 

 5-2-2توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر  هاي تحقيقات بنيادي ،: مجري و همكار طرح

مربوطه يا معاونت تحقيقات و پهوهشي در حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي 

 فن آوري وزارت متبو  

 فرهنگي و فوق برنامه : : 3-2
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 1-3-2كريم ، احكام ومعارف اسالمي المللي قرآن: برگزيدگان مسابقات بين 

 2-3-2ادبي ا ورزشي  –هنري  - : برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي 

 4-2:  توانمنديهاي فردي ا اجتماعي 

 1-4-2دانشجوي نمونه كشوري  : كسب عنوان 

 2-4-2 عتبرزبانهاي خارجي م: كسب مدرك 

 3-4-2  كسب مدرك :IT ز هاي قابل قبول و موردنيا) در سطح پيشرفته ( با مهارت 

 4-2-2ايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در : سوابق اجر

 هه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سالمت زمينه اقدامات ويااا

 نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه  -3ماده 

 : آموزش  1-3

نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد  1شماره  براساس جدول2-1امتيازات كليه مشموالن بند 

 شد . 

 پهوهش  -2-3

نحوه محاسبه امتيازات پهوهشي محاسبه خواهد  2شماره  براساس جدول2-2امتيازات كليه مشموالن بند 

 شد . 

 1-2-3 : نحوه امتياز دهي مطابق  2جدول شماره  5تا  1درصورت مشاركت افراد در رديف هاي   

 آئين نامه ارتقا ء اعضاي هيلت علمي مي باشد . 

 3-3 - رهنگي و فوق برنامه ف 

  نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق  3راساس جدول شماره ب 2-3امتيازات كليه مشموالن بند

 برنامه محاسبه خواهد شد. 

 1-3-3ام و معارف اسالمي و : برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احك

 باشد . ي ميورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك

 2-3-3 : ظر سازمان تربيت بدني اعالم مسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است كه طبق ن

 گردد . مي

 3-3-3  المللي قرار دارد بندي مسابقات بينالمللي مسابقاتي است كه در رتبهرزشي بينو: مسابقات

 گردد . و طبق نظر سازمان تربيت بدني با مشاركت چند كشور برگزار مي

 متيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي ا-4-3



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   
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ه امتيازات توانمنديهاي فردي ، نحوه محاسب 4براساس جدول شماره 2-4امتيازات كليه مشموالن بند 

 اجتماعي محاسبه خواهد شد . 

 1-4-3 با ارائه سوابق داوطلب توسط كميته  4جدول شماره  4ز دهي و ارزشيابي رديف نحوه امتيا

و  تشايص متشكل از نماينده استعدادهاي درخشان ،نماينده  معاونتهاي آموزشي ، پهوهشي

 ي آموزش پزشكي و تاصصي ميباشد . معاونت هاي مربوطه  و دبيرخانه شورا

 5-3- استعدادهاي درخشان  دوره هاي توانمند سازي علمي نابگان و 

يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نابگان از اهميت خاصي برخورداراست توانمند سازي اين عزيزان در 

اشد لذا بدين راستاي حل معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي مي ب

منظور بسته هاي خاص آموزشي وپهوهشي با محوريت سالمت تدوين مي گردد كه نابگان و استعدادهاي 

 درخشان پس از آموزش موفق به كسب امتيازات الزم خواهند گرديد. 

: نحوه امتياز دهي و اعتبارباشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپهوهشي براساس  1تبصره 

محوريت سالمت و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه ، توسط دبيرخانه شوراي آموزش  نيازهاي كشور با

 .پزشكي وتاصصي تدوين وابالغ خواهد گرديد 

 المپياد علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -6-3 

در صورت تصويب و اجراي اين المپيادعلمي، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه 

 .شوراي آموزش پزشكي و تاصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اطافه خواهد شد

 



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           214 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

 

 نامه هاي دانشجويي پايان -3 -7. 

ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتياز بندي ترجيحي نامهپايانبندي چنانچه نظام رتبه

برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تاصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اطافه 

 . خواهد شد

 لمللي قرآن كريم: امسابقات بين -8-3

    ند ، ين المللي رتبه اول را كسب نموده باشنفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقه ب 2هر ساله 

حان مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امت

 شورايعالي انقالد فرهنگي(  6/11/71جلسه مورخ  299ورودي به يك رشته باالتر بروند .) طبق مصوبه
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MPH
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 ضمائم :

 وزشيامتيازات آمنحوه محاسبه  - 1جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه /  موضوع
  

 امتياز

سقف 
امتياز 
 محور

1 

دارندگان رتبه هاي برتر  

المپياد هاي معتبر جهاني 

و وكشوري )دانش 

   آموزي(

 25    مدال طالي المپياد جهاني 1-1

25 

 20 مدال نقره المپياد جهاني 2-1

 15 جهانيمدال برنز المپياد  3-1

4-1 
 10 كشوري، نقره وبرنزمدال طال

2 

  هاي برتردارندگان رتبه

 كنكورسراسري

5-1 10-1 20 

20 
6-1 20-11 15 

7-1 30-21 10 

8-1 50-31 5 

3 

  

  

دارندگان رتبه هاي برتر 

آزمونهاي جامع علوم پايه 

 و پيش كارورزي

 10 كشوري 1-10علوم پايه 9-1

30 

  

 5 نشگاهيدا 1-3علوم پايه 10-1

 20 وريكش 1-10پيش كارورزي 11-11

 5 دانشگاهي 1-3پيش كارورزي 12-1

4 

به هاي دارندگان رت -4-1

برتر فارغ التحصيلي بر 

 اساس معدل كل 

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

20 

14-1 
 60در صورت ظرفيت ورودي تا   نفر اول ودوم

 نفر 
20 

15-1 
در صورت ظرفيت ورودي تا   سوم  نفر اول تا

 نفروباال 90
20 

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

17-1 
نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا 

  نفر 150
15 

18-1 
در صورت ظرفيت   نفر چهارم ، پنجم و ششم

  نفر 180ورودي تا 

15 

 : در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد. 1توضيح رديف  

 : منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد) رتبه منطقه اي منظور نمي باشد.(  2توضيح رديف 

در يك آزمون جامع ، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه نمي : در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي  3توضيح رديف 

 گردد.
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 اضافه مي گردد.  15به با امتياز نفر ، يك رت 30: در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر  4توضيح رديف 

 محاسبه امتيازات پژوهشي -2جدول شماره  

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه /  موضوع

 حداكثر

 امتياز

 سقف

امتياز 
 محور

1 

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر 
داخلي مصوب شورايعالي انقالب 
فرهنگي در زمينه علوم پزشكي 
 )خوارزمي ، رازي و...(

  

 20    اول 1-2

20 
2-2 

 دوم و سوم

10 

2 

چاپ مقاالت علمي درمجالت معتبر 
داخلييي و خييارجي داراي رتبييه 

مينيه عليوم پژوهشيي در ز -علمي
پزشكي )مطابق آئين نامه ارتقا اعضا 
 هيئييييييييييت علمييييييييييي 

                        دانشگاهها (*

           
  

 3 هر مقاله داخلي 3-2

20 
4-2 

 هر مقاله خارجي

5 

3 

ي شركت در سمينارهاي معتبرعلمي 
پزشكي داخل يا خارج از كشور بيا 
 ارائييه پوسييتريا سيي نراني علمييي

  

 1 هر مورد داخلي 5-2

5 
6-2 

 هر مورد خارجي
2 

4 

ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينيه 
علوم پزشكي كه به تائييد معاونيت 
تحقيقات وفن آوري وزارت متبيوع 
 رسيييييييييييده باشييييييييييد 

  

 2 هر مورد ثبت شده داخلي 7-2

10 
8-2 

 مورد ثبت شده در مراكز معتبر خارجي هر

10 

5 

 هاي تحقيقاتي بنيادي مجري طرح

توسعه اي ،كاربردي وسايرحيطه 

 هاي معتبر پژوهشي در حيطه

 با تائيد دنشگاههاي   علوم پزشكي 

 علوم پزشكي مربوطه يا معاونت

 تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع

 

  

 5 الملليمجري هر طرح بين 9-2

5 

 4 مجري هر طرح ملي 10-2

 3 مجري هر طرح دانشگاهي 11-2

 2 الملليهمكار هر طرح بين 12-2

13-2 

 همكار هر طرح ملي

1 

داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقاالت ، متن چاپ  •

 .مي باشد   مورد نياز شده 
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 به امتيازات فرهنگي و فوق برنامهمحاس -3جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 رتبه رديف فرعي محور
 حداكثر
 امتياز

سقف 
 آمتيازمحور

1 

برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي 
فرهنگي ،هنري ، ادبي ، ورزشي ، 

   معارف اسالمي       احكام و 

 اول كشوري 1-3
  

5 

15 

 4 كشوري  دوم 2-3

 3 سوم كشوري 3-3

 7 اول بين المللي 4-3

 6 بين المللي  دوم 5-3

 5 سوم بين المللي 6-3

 15 اول جهاني 7-3

 12 جهاني  دوم 8-3

 8 سوم جهاني 9-3

 حاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعيم -4جدول شماره 

رديف 

 اصلي
 محور

رديف 

 فرعي
 موضوع

 حداكثر

 امتياز

 سقف امتياز

 محور

 7 طبق آئين نامه مصوب وزارت  4-1 كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري   1

  

20 

2 
 4-2   خارجي  زبان هاي  كسب مدرك معتبر

IELts ،5/6  به باال و تافل معادل و ديگر

 زبانهاي خارجي معادل
5 

) در سطح پيشرفته ( بيا  ITكسب مدرك  3

 هاي قابل قبول و موردنياز(مهارت
3-4   4 

حضيور در   سوابق اجرايي و ميديريتي ،  4

اقيييدامات انساندوسيييتانه و داوطلبانيييه ، 

مشاركت درزمينه اقدامات ويژه در حيطيه 

 علوم پزشكي 

  

 7 در سطح دانشگاهي  1-4-4

 15 درسطح استاني يا منطقه اي  2-4-4

 20 در سطح كشوري 3-4-4

 گانه مشروحه آئين نامه 4ر حوزه هاي امتيازبندي نهايي د - 5جدول شماره 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي 
حداقل امتياز 

 ضروري
 امتياز داوطلب 

   20 90 آموزش

   4 30 پژوهش

 فوق برنامه  –فرهنگي 
20 5   

 جتماعيا -توانمنديهاي فردي
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 مقدمه:

هشي و تسهيالت آموزشي، پهو"آيين نامه « ك»با استعانت از خداوند متعال ودر راستاي اجراي بند          

و به منظور عملكرد يكسان در كليه دانشگاههاي علوم پزشكي  "رفاهي ويهه استعدادهاي درخشان

زشكي وموسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پ

 العمل وابسته به دستگاههاي اجرايي )شاهد، بقيه ا... )عج(، ارتش و علوم بهزيستي و توانباشي( اين دستور

شايسته است معاونت پهوهشي كليه دانشگاه ها / دانشكده ها/ موسسات ياد شده  تدوين شده است.

ساد امتياز حد نصاد(، براساس شاخص هاي ذيل، امتياز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرايط )اكت

ن مراتب را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي مستقر درمعاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درما

 وآموزش پزشكي اعالم نمايند.

 

    انتشار مقاله: -1ماده 

ر باشد(، دمنظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو )نام دانشجو جزو نويسندگان مقاله : تعريف

طول دوره تحصيل و در مجالت علمي پهوهشي داخلي مصود كميسيون نشريات علوم پزشكي يا وزارت 

 علوم، تحقيقات و فناوري يا مجالت معتبر خارجي به شرح ذيل مي باشد:

  دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقالهOriginal مرتبط با رشته تحصيلي 

 كارشناسي ارشد و دانشجويان مقطع دكتراي حرفه اي ،MPH  مقاله  2حداقلOriginal  مرتبط با

-Science   ISIُُ ُ رشته تحصيلي كه حداقل يكي از آنها در مجالت نمايه شده در نمايه نامه هاي

Web of ياMedline/Pub med .منتشرشده باشد 

 دانشجويانPhd  مقاله  3وفوق تاصصي باليني، حداقلOriginal كه در  مرتبط با رشته تحصيلي

نتشار يافته ا ISI-Web of Science   يا Medline/Pub med  مجالت نمايه شده در نمايه هاي

    باشد.

 باشند. نويسنده اولالزم است دانشجويان مقاطع دكتري حرفه اي به باال حداقل در يك مقاله :1تبصره 

پرونده دانشجويان پهوهشگر در نظر از آنجا كه چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلي در بررسي : 2تبصره 

 گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسي پرونده ميسر نمي باشد.
 

دانشجويان پژوهشگر موضوع  دستورالعمل اجرايي نحوه امتياز دهي به فعاليت هاي تحقيقاتي

تسهيل ادامه « آئين نامه  3ماده « ي»و بند  « 03/12/87آيين نامه مورخ  2ك ماده »بند 

 «به مقاطع باالتر 89 /21/10تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان مصوب 
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 نحوه امتيازدهي:                        

  مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه هايMedline/Pub med ياISI- Web of 

Science ( امتياز و چنانچه مجله داراي 25به ازاي هر مقاله )Impact factor  2باشد امتياز مقاله با 

 سال انتشار مقاله جمع مي شود. Impact factorبرابر

  مقاالت منتشر شده در نمايه نامه هايEmbase   ، Chemical  Abstract ،Scopus ،Biological 

Abstract  ( 15به ازاي هر مقاله )امتياز 

 ( امتياز10ساير مقاالت منتشر شده ) 

     : نحوه امتيازدهي به ترتيب نويسندگان مقاله طبق جدول آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي 3تبصره 

 مي باشد.

 اپ چ: تنها يك مقاله داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله )طي نامه رسمي و غير الكترونيك ( يا تحت 4تبصره 

(Article In Press.قابليت تاصيص امتياز دارد ) 

 طرد مي شود. 2/1: در صورتي كه مقاله حاصل از پايان نامه باشد، امتياز حاصل از آن در5تبصره 

 پايان نامه -2ماده 

 رساله تحقيقاتي دفا  شده دانشجو در آخرين مقطع تحصيلي مي باشد. منظور از پايان نامه، :تعريف

 نحوه امتيازدهي :

 گرفتن نو  مطالعه و طراحي تحقيق ، به شرح ذيل امتياز تعلق مي گيرد:با در نظر 

 : ( امتياز 3تا ) مطالعات توصيفي 

  مطالعات پايه شاملIn-vivo , In-vitor (6 امتياز ) 

  (امتياز 6شاهدي: تا ) –مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي 

 (امتياز10كار آزمايي باليني : تا ) 

 ( امتياز مي باشد.10از قابل تاصيص از اين ماده، تا )تبصره: حداكثر امتي

 رائه خالصه مقاالت در کنگره ها و سمينارها:ا -3ماده 

 منظور از كنگره يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتايج تحقيقاتي برگزار شده و داراي :تعريف 

 دگان خالصه مقاله باشد.فراخوان و كتابچه خالصه مقاالت است. نام دانشجو مي بايست جزو نويسن

 نحوه امتياز دهي:

 ( 5/0( و يا ارائه پوستر در همايش هاي داخلي )1به ازاي هر مورد سانراني در همايش هاي داخلي )

 ( امتياز 1وخارجي )

 ( امتياز3به ازاي هر مورد سانراني در همايش هاي خارجي ) 

  به ازاي هر مورد خالصه مقاله ايندكس شده درISI   به صورتAbstract Meeting ( :2امتياز ) 

 به ازاي هر موردProceeding نمايه شده درISI  ( :3امتياز ) 

 : هر خالصه مقاله تنها از يكي از موارد فوق مي توان امتياز كسب نمايد.1تبصره 
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ر داز و ( امتي2: در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله در همايش داخلي )2تبصره 

                                   ( امتياز، اطافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد.                                3همايش خارجي )

 ( از خالصه مقاالت مي تواند مربوط به كنگره هاي دانشجويي باشد.%50: حداكثر )3تبصره 

 

 ( امتياز مي باشد.15ماده ): حداكثر امتياز قابل تاصيص از اين 4تبصره

 

 

 

 انتشار كتاب: -4ماده

ت پژوهشي معاون تعريف: منظور از انتشار كتاب، تاليف كتابي است كه نام دانشجو جزو نويسندگان آن بوده و به تاييد

 يا آموزشي دانشگاه رسيده باشد.

 نحوه امتياز دهي:

 محاسبه خواهد شد. امتياز انتشار كتاب توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعيين و 

 ( امتياز است15تبصره : حداكثر امتياز قابل اختصاص از اين ماده )

 : مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي:5ماده

ي يا منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همكاران اصل :تعريف 

ي پهوهشي دانشگاه )يا ساير مراجع داراي تفويض اختيار جهت مجري طرح )درپروپوزال( مصود شورا

 تصويب طرح( بوده و مي بايست تاييديه پايان طرح را داشته باشد.

  طرح چند مركزي داخلي : طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يا مركز تحقيقاتي داخل كشور

 انجام شده باشد.

 علمي مراكز و دانشگاههاي خارج از كشور  طرح چند مركزي خارجي: طرحي است كه با همكاري

 انجام شده باشد.

 نحوه امتياز دهي:

 ( :امتياز3به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان همكار ) 

 ( :امتياز5به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان مجري ) 

 ( طرد مي شود.2/1در صورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز پايه در طريب ) 

 ( طرد مي شود.5/1كه طرح چند مركزي خارجي باشد امتياز پايه در طريب )  در صورتي 

 ( طرد مي شود.2/1چنانچه طرح مصود كميته تحقيقات دانشجويي باشد امتياز پايه در طريب ) 

 ( امتياز مي باشد.15حداكثر امتياز قابل تاصيص از اين ماده )تبصره : 

 انشجوييدفعاليت در كميته تحقيقات  -6ماده



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           222 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

ه فعاالن در كميته تحقيقاتي دانشجويان، شامل دانشجوياني هستند كه عالوه بر عضويت در كميت :تعريف 

در يكي از محورهاي زير بر اساس مستندات موجود و طبق گواهي كتبي سرپرست كميته فعاليت نموده 

 باشند:

 عضويت در شوراي مركزي كميته 

 دبيري كميته 

 يش ها، كنگره ها و ژورنال كالدهمكاري در برگزاري هما 

 تدريس در كارگاه هاي آموزشي 

 نحوه امتياز دهي:

 ( امتياز با2-6دبير به ازاي هر سال فعاليت از )  نظر سرپرست كميته و بر اساس تيپ دانشگاهي و

 تعداد اعضاي فعال كميته
 

  ( 50ازاي هر )عضويت در شوراي مركزي، همكاري اجرايي در برگزاري همايش ها و كنگره ها به

 ( امتياز1ساعت )

  عضويت در شوراي پهوهشي و همكاري علمي در برگزاري ژورنال كالبهاي دانشجويي، همايش ها و

 ( امتياز1( ساعت )25كنگره ها به ازاي هر )

  تدريس در كارگاه هاي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي )با ارائه برنامه كارگاه و

 ( امتياز1( ساعت تدريس در كارگاه )10به ازاي هر ) گواهي كتبي كميته(،

 : همكاري علمي در كنگره ها و همايش ها شامل ارائه خالصه مقاالت نمي باشد.1تبصره 

 ( امتياز است.25: حداكثر امتيازي كه از اين ماده قابل كسب است، )2تبصره 

 دانشگاه برسد.: تمامي موارد فوق مي بايست به تاييد معاون پهوهشي 3تبصره 
 

 ، اکتشاف ، ثبت ژننوآوري، اختراع -7ماده

ي تعريف: منظور مواردي است كه داراي گواهينامه ابت اخترا  از اداره كل ابت شركت ها و مالكيت صنعت

ات بوده و يا در مراجع معتبر خارج از كشور ايت شده باشد و همچنين به تاييد كميته ابداعات و اختراع

 و توسط آن كميته بر اساس قانون ارتقاء اعضا هيلت علمي، امتياز دهي شده باشد.دانشگاه رسيده 

 نحوه امتياز دهي:

 ( امتياز از اين ماده قابل اكتساد است20حداكثر تا )

 حد نصاب امتيازات - 8ماده 

مقطع گانه فوق ، جهت معرفي به عنوان دانشجوي پهوهشگر، در  7حداقل امتياز الزم كسب شده از مواد 

نظر گرفتن امتياز حاصل از پايان نامه(، در مقطع دكتراي حرفه اي و  ( امتياز )بدون در55ليسانس )

 ( امتياز مي باشد.115( امتياز و در دانشجويان مقاطع باالتر )95كارشناسي ارشد )
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از  %80احراز  با 3و تيپ  %90و دانشگاه هاي ارتش و شاهد با احراز  2تبصره: دانشجويان دانشگاه هاي تيپ 

امتياز حد نصاد مقطع تحصيلي مربوطه، با رعايت حداقل هاي ذكر شده در موارد ماتلف، به عنوان 

 دانشجوي پهوهشگردر نظر گرفته مي شوند.

در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  19/3/1388تبصره در تاري   15ماده و  8اين دستور العمل در 

 صويب گرديد.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ت
 

 

 

 

تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان » ن نامه آيي 2ماده  5-در راستاي اجراي بند د     

نان دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است براي متقاطيان واجد شرايط، امتياز آ« به مقاطع باالتر

مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت  را مطابق جداول ذيل تعيين وهمراه مستندات مربوطه به

 ،درمان وآموزش پزشكي ارسال نمايد.

توطيح : مجمو  امتياز كسب شده توسط متقاطي در سه حيطه عملكردآموزشي پهوهشي وفردي اجتماعي 

 مالك عمل  بوده كه باالترين امتياز در اولويت خواهد بود.

 

 امتياز عملكرد آموزشي  -الف

 شگاه محل تحصيل)بر اساس معدل كل(كسب رتبه در دان -1

 نفر به باال باشد امتياز 50در هر دانشگاه بر اساس ظرفيت ورودي در صورتي كه ظرفيت ورودي يك رشته

و در صورتي كه ظرفيت  6متياز رتبه اول انفر باشد  30- 49و اگرظرفيت ورودي يك رشته 8رتبه اول 

 خواهد بود. 4نفر باشد امتياز رتبه اول  30ورودي كمتر از 

الك متذكر: در صورتي كه به علت انصراف ، انتقال و ... تعدادي از دانشجويان، ظرفيت ورودي تغيير يابد 

 عمل تعداد فارغ التحصيالن هر رشته مي باشد.

 امتياز مربوط به عدد معدل  -2

ازات عملكرد شده و عدد به دست آمده به عنوان امتياز معدل جزء امتي 5/2معدل فرد تقسيم بر طريب

 آموزشي لحاظ مي شود.

 ادعلمي دانش آموزيكسب مدال در المپي-3 

 متيازا 3برنز  -امتياز  5قره ن -امتياز 10در سطح كشوري :              طال 

 امتياز  5 برنز -امتياز  10قره ن -امتياز 15در سطح جهاني :                طال 

 كشوري محاسبه نمي گردد. در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه

 آيين نامه  2ماده  5-جدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط بندب

 «تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر» 
 ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه هاو دانشكده هاي علوم پزشكي كشور مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد 
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ي دانشجويان علوم پزشكي كشوري: به برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم انفرادي در هر المپياد علم -4

ول امتياز تعلق مي گيرد. و به رتبه هاي ا 4امتياز و نفرسوم 6امتياز ،نفر دوم 8حيطه، نفر اول كشوري

 امتياز تعلق مي گيرد.  1سوم گروهي  امتياز و 3امتياز،دوم گروهي 4گروهي در هر حيطه، 
 

 امتيازعملكرد پژوهشي  -ب

 

 حداكثر امتياز مربوطه امتياز هر مورد فعاليتهاي پهوهشي

تر كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمي رتبه هاي بر -1

 ورازي مرتبط با رشته)در دوران تحصيل(

 امتياز 8رتبه اول 

 امتياز 4رتبه دوم 

 امتياز 2رتبه سوم 

 امتياز  8

ترا  ابت شده به تاييد معاونت تحقيقات و ابدا  يا اخ -2

 فناوري وزارت متبو 

 امتياز  6 امتياز 3به ا زاء هر مورد

قاتي پايان طرحهاي تحقي -3

يافته با تاييدشوراي پهوهشي 

 دانشگاه

  امتياز 1 مجري

 امتياز 2

 امتياز 5/0 همكار

چاپ مقاله  -4

درمجالت معتبر 

داخلي)مورد تاييد 

كميسيون 

نشريات علوم 

 پزشكي كشور(

 و خارجي              

ايندكس 

شده در 

نمايه هاي 

 معتبر

نفراول يا دوم يا 

 نويسنده مسلول

 

 

 امتياز 4

 

 امتياز 8

 امتياز 2 نفرات بعدي 

ايندكس 

 نشده 

نفراول يا دوم يا 

 نويسنده مسلول

 

 امتياز 2 امتياز 1

 امتياز 5/0 نفرات بعدي

تاليف كتاد)چاپ شده( در زمينه علوم پزشكي توسط  -5

 دانشجو به عنوان نفر اول

امتياز با تاييد  3حداكثر     امتياز  3

كميته تاليف و ترجمه 

 دانشگاه

قاله به صورت مارائه خالصه -6

پوستر يا سانراني در كنگره ها 

توسط دانشجو به عنوان نفر 

 اول        

 امتياز1 امتياز 5/0 

 داخلي

 امتياز 2 امتياز 1 خارجي

 امتياز 32 جمع كل
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يكي  به صورت مقاله،طرح تحقيقاتي،ارائه در كنگره يا ..... مطرح شده باشد يك موطو تذكر: در صورتي كه 

 از آنها و باالترين امتياز قابل احتساد خواهد بود.

 

 امتياز عملكرد فردي ، اجتماعي -ج

 

در برنامه هاي آموزشي و پهوهشي دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويي ومركز  مشاركت فعال -1

EDC                                                                                       :                             2 امتياز 

 

از طول دوره تحصيل خود را در فعاليت هاي فوق  %50بايد حداقل تذكر: متقاطي استفاده از بندفوق، 

 مشاركت داشته باشد.

 

 رگزيدگان مسابقات قرآني،ادبي،هنري و ورزشي در دوران تحصيل دانشگاهي:ب-2

 

 كشوري )دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور( جهاني عنوان

 ادبي،هنري و ورزشي قرآني ورزشي قرآني

 3 6 5 10 نفراول

 2 4 4 8 نفردوم

 1 2 2 5 نفرسوم

 

در مسابقات جهاني قراني مرجع تاييد، سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهاني ورزشي مرجع تاييد، 

 سازمان تربيت بدني كشور مي باشد.

هنري و ورزشي كشوري ) دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور(  در هر يك از مسابقات قرآني يا ادبي ،

 تاييد، معاونت دانشجويي وزارت متبو  مي باشد.مرجع 

در هر يك از مسابقات قرآني و ورزشي در صورت كسب رتبه در هر دو مرحله جهاني و كشوري ،امتيازيكي 

 از مراحل و باالترين امتيازمحاسبه مي گردد.  

 
 

 

 

 


