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نان(             و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ٢٠٢ ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا         رهپویان دانشگاه    )         د

  

  

  

  
  
  

  :مقدمه 
درخشان در وزارت بهداشت ، نامه تشکیل شوراي هدایت استعدادهاي آیین 2ماده  3در اجراي بند         

آموزان و به منظور پذیرش و تسهیل در ادامه تحصیل دانش 18/8/82درمان و آموزش پزشکی مورخ 
نامه به شوراي هدایت استعدادهاي در این آیین. گردد نامه تدوین و اجرا میبرگزیده و خالق این آیین

  . گردد اطالق می "شورا  " درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به اختصار
    

  آموزي و برگزیدگان جشنواره جوان برگزیدگان المپیادهاي علمی کشوري بخش دانش:  1ماده
توانند در دوره تحصیلی المللی با ارائــه گواهی معتبــر میخوارزمی و مسابقات معتبــر بین

به ) دندانپزشکی و داروسازي پزشکی ، ( عمــــومی پیوسته و دکتـرايکاردانی ، کارشناسی
  .شرح ذیل برگزیده شوند 

 
ریاضی ـ فیزیک ـ شیمی ـ ( آموزي الف ـ دارندگان مدال طالي المپیادهاي علمی کشوري در بخش دانش

) مازاد بر ظرفیت ( بدون کنکور و به طور مستقیم در رشته موردتقاضا ) شناسی و کامپیوتر زیست
  .پذیرفته شود 

هاي علمی داخلی و برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی و مسابقات و جشنواره  تا سوم ب ـ نفرات اول
المللی به شرط شرکت در آزمون سراسري و کسب حدنصاب نمره علمی بر اساس توزیع امتیاز بین

  .پذیرفته شود ) مازاد بر ظرفیت ( محل موردتقاضا / مربوطه در رشته 
 
    

  :باشد به شرح ذیل می 1گزیدگان مشمول بند ب ماده توزیع امتیاز براي بر: 1تبصره 
  محل /آخرین نفر گزینش آزاد در همان رشته% 85نفر اول کسب حدنصاب نمره علمی برابر  - 1       
  محل/آخرین نفر گزینش آزاد در همان رشته% 90نفر دوم کسب حدنصاب نمره علمی برابر  - 2       
  محل /آخرین نفر گزینش آزاد در همان رشته% 95نفر سوم کسب حدنصاب نمره علمی برابر  - 3       

 
 

افراد مشمول این ماده براي کسب پذیرش ورود به هر دوره تحصیلی باید عالوه بر مدارك :  2تبصره   
ین گواهی باید ا. شدن خود را برحسب مورد به سازمان سنجش ارائه دهند نیاز اسناد دال بر برگزیده مورد

پژوهان جوان و براي جشنواره در مورد المپیادهاي علمی به تائید باالترین مقام مسئول باشگاه دانش
  .جوان خوارزمی به تائید باالترین مقام مسئول مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور رسیده باشد 

    

 

هاي دانشالمپیادهاي علمی و جشنواره نامه نحوه پذیرش برگزیدگانآیین
  هاي علوم پزشکیدر رشته   آموزي
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ضوع این ماده را ظرف مدت آموزان موسازمان سنجش دستورالعمل اجرائی نحوه پذیرش دانش:  3تبصره
     نامه تهیه و پس از تائید شورا به نحو مقتضی به اطالع داوطلبان ماه از طریق تاریخ ابالغ این آیین 3

  .رساند می
    

هاي داخلی برحسب مورد برعهده شورا المللی و جشنوارهتشخیص اعتبار علمی مسابقات بین: 4تبصره 
المللی هاي داخلی و مسابقات علمی بیناي موردقبول بودن جشنوارههشورا موظف است شاخص. باشد می

  .را تعیین و تصویب نماید 
    

ها و مسابقات علمی مندرج در این ماده شدن در جشنوارههر داوطلب به ازاي هر بار برگزیده:  5تبصره 
  .تواند از امتیاز مربوط براي پذیرش استفاده نماید فقط یکبار می

    
نامه توانند از مزایاي این آیینآموزي با تصویب شورا ، میسایر مظاهر عملکرد استثنائی دانش:  6تبصره 

  .مند گردند بهره
    

لمللی برگزیده شده باشد ها و مسابقات علمی داخلی و بیندر مواردي که یک تیم در جشنواره:  7تبصره 
علمی در آئیـنمربوطه مشابه مقاالت اعضاي هیاتارائه امتیاز به نفرات اول تا آخر تیم بر اساس ضرائب 

  .گردد ها تعیین و توزیع مینامه ارتقاي دانشگاه
    

در جلسه شوراي هدایت استعدادهاي  7/10/82تبصره تهیه گردیده و در تاریخ  7ماده و  1این آیین نامه در 
قابل   ز تاریخ ابالغدرخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد تصویب قرار گرفت و ا

  .اجراست 


