
 

 

 آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان
 

آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان  2ماده 1در اجراي بند   مقدمه  

وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد 

و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش هاي واالي اسالمي ،انساني وملي اين آيين   درخشان

 نامه تصويب گرديد.

 به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود. -1ماده  

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

 دايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد.شورا : منظور شوراي ه

دانشگاه : منظور هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، 

 درمان وآموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

شكي و موسسات وابسته به وزارت و تحصيل دردانشگاههاي علوم پزكليه دانشجويان شاغل به منظوردانشجو:

 شاهد، بقيه اهلل، ارتش و علوم بهزيستي( ميباشد.شكي وابسته به دستگاههاي اجرايي)دانشكده هاي علوم پز

 دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند از : -2ماده  

كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز تجربي بااسري گروه آزمايشي علوم برگزيدگان آزمون سر -الف     

 )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور(  055

دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي )با معرفي وزارت آموزش  -ب     

 و پرورش(

معرفي دبيرخانه المپياد رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوربا  -ج    

 علمي وزارت

 دارندگان مدال طال از المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت –د     

برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان  -هـ     

 خوارزمي)در زمينه علوم پزشكي( و ساير جشنواره هاي مورد تاييد وزارت با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه 

ت تحقيقات و فن آوري وزارت مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاون -و    

 بر اساس ضوابط مربوطه

 دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط -ز    

% پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي  0/2 -ح    

،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي)حداقل سه 

 نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون(

هاي ورودي دوره هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون  -ط   

 به شرح زير :  Ph.Dو



 

 

نفر  05پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا   نفر 25  در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد: تا - 

شد نفر با 05بيش از   درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  دو نفراول كشوري و  پذيرفته شده در هر رشته

 در مجموع سه نفر اول كشوري.

نفر 15: در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا  Ph.D  در آزمون هاي ورودي -

درصورتي كه تعداد   نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول و11- 25پذيرفته شده در هر رشته نفراول ،

 سه نفراول . نفر باشد در مجموع 25بيش از   پذيرفته شدگان

% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي)حداقل يك 1 -ي   

براي دوره كارشناسي و  11براي دوره كارداني ، حداقل معدل 0/11دانشجو(به شرط كسب حداقل معدل 

 يا بيشتر در آن سال تحصيلي .11  براي مقاطع باالتركسب معدل

وبر اساس دستور العملي كه از   دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه -ك   

 سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ مي شود.

)به غير از بند ي (در مقاطع كارداني و  2دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده  –3ماده  

  معدل  و در مقاطع كارشناسي ارشد وباالتردر كل دوره 11  بايد در كل دوره معدل بيشتر از كارشناسي

 كسب نمايند . 11بيشتر از

در مقاطع كارداني و كارشناسي كه دو ترم  2: دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 1تبصره 

شد وباالتركه بيش از دو ترم متوالي يا و در مقاطع كارشناسي ار 11معدل كمتر از   متوالي يا متناوب

  كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد. 10كمتر از  متناوب معدل

 : شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.2تبصره

 ي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات قطع  دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت -4ماده  

 آزمون ها )مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي( باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد.

استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا فارغ   دانشجويان داراي -0ماده  

ت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع مجازند فقط يك نوب  التحصيل

  باالتر شركت نمايند.

رشته به دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره درصدازظرفيت پذيرش مازاددرهر 15حداكثر-1ماده  

 05حداقلكسب زمون وآخصيص داده مي شود.جهت استفاده ازاين سهميه شركت درروزانه مقاطع مختلف ت

 دست آورده است الزم مي باشد .آخرين نفرگزينش آزادرشته/محل مربوطه ب نمره اي كهدرصد

: جايابي و پذيرش دانشگاهي دانشجوياني كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند توسط دبيرخانه 1تبصره 

 هاي تخصصي مربوطه صورت مي گيرد.

امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و  : براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل 2تبصره 

 اجتماعي الزم است كه باالترين امتياز كسب شده مالك عمل خواهد بود.

دبيرخانه هاي برگزار كننده   شيوه نامه اي كه توسط  : چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در3تبصره 

 خواهد شد.  آزمون تدوين شده است ارائه



 

 

 ن مشمول اين ماده مي توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان :دانشجويا4تبصره  

 فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيالت بهره مند گردند.

توانند  تخصصي( ميو  Ph.Dدانشجويان مشمول اين آيين نامه )به استثناي دانشجويان مقاطع -1ماده  

 درسازمان ها ومراكز آموزشي، پژوهشي، درماني ويا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي طرح نيروي انساني خودرا

يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان هاي فوق به   علوم پزشكي

 خدمات آنان نياز داشته باشند. 

جازند در صورت داشتن حداقل معدل دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي م -1ماده 

 MPH در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا  11

 دانشگاههاي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند. 

ر دو رشته را به نحوي اخذ : دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي از ه1تبصره 

  نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان رساند.

 MD-Ph.D: دانشجويان مشمول اين آيين نامه در مقطع دكتري حرفه اي مي توانند از تسهيالت 2صرهبت  

مصوب مربوطه در شوراي  در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند.ارائه اين تسهيالت بر اساس ضوابط

 عالي برنامه ريزي خواهد بود.

به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان ونظارت بر آنها،  -0ماده 

دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به باال را بعنوان استاد مشاوردانشجو 

 نمايد.تعيين مي 

دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و  -15ماده  

تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب 

 واحدهاي درسي دانشجودر آن نيمسال تحصيلي منظورنمي گردد.

به عنوان شرط قبولي لحاظ  14كسب حداقل نمره ل تحصيلي وادن امتحان ابتداي نيم سازمان د: 1تبصره 

 شود.

 1مجموع اسالمي دانشجويان داراي استعداددرخشان حداكثردوعنوان از خصوص دروس معارفدر:  2تبصره 

داي نيمسال وبا امتحان ابت  فوق را مي توانند به انتخاب خودواحد 12واحداز 4وياحداكثرعنوان دروس مذكور

 تحصيلي و بدون شركت در كالس با هماهنگي گروه معارف اسالمي دانشگاه بگذرانند.

دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و  -11ماده  

 واحد درسي را بگذراند. 21حداكثر تا   تائيدمعاونت آموزشي دانشكده مربوطه

دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان ،  -12ماده  

 ويژه اي تشكيل دهد.  كالس هاي

دانشگاه موظف است كالس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت ، روش تحقيق  -13ماده  

اراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل وساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان د

 دهد.



 

 

دانشگاه مي تواند امكانات الزم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي  -14ماده

 علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

الزم جهت تحقيق در زمينه موضوع و دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي  - 10ماده  

 پايان نامه هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.  تهيه

 تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.    

هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن دانشگاه موظف است اقدامات الزم را در جهت اعطاي وام و كمك  -11ماده  

تفريحي،  خريد كتاب وتسهيالت استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها ، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي ،

 ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

ويان داراي استعداد هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشج -11ماده  

 درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

تبصره : مبناي تخصيص بودجه دانشگاهها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها وعملكرد آنها و     

 هر دانشگاه مي باشد.متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان 

نظارت بر حسن اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح وتفسير آن نظر  -11ماده 

 اين معاونت مالك خواهد بود.

به تصويب شوراي  3/12/11  تبصره است در تاريخ 12ماده و 11اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،

 رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد.هدايت استعدادهاي درخشان 
  

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتردر وزارت بهداشت ، 

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

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

 اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

 تعاريف :  – 1ماده  

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

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

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

اهد، بقيه اهلل، ارتش و آموزش پزشكي كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي) ش

 علوم بهزيستي( مي باشد.

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

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

 ارتش و علوم بهزيستي( مي باشد.

 مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.   



 

 

 مقطع باالتر: منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است.   

  پذيرش بدون آزمون – 2ماده  

اين ماده مي توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون شركت در  2-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند

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

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

 مقطع كارداني: -الف

رتبه دانشجوي ممتاز دوره كارداني )پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور(كه  -1

در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل  11را با ميانگين كل حداقل  اول

خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود.)به تاييد معاونت 

 آموزشي دانشگاه(

جوي نمونه گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ستاد انتخاب دانش نمونه كشوريدانشجوي   -2

 كشوري

توسط دانشگاه هاي پذيرش دهنده )مقصد( و بر اساس ضوابط  1-تبصره : دانشجويان مشمول بند الف

مربوطه به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد. و معرفي و جايابي دانشجويان نمونه كشوري 

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

 طع كارشناسي:مق -ب   

در بين دانشجويان 11را با ميانگين كل حداقل  رتبه اولدانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه   -1

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

فارغ التحصيالن هم رشته با ورودي  % برتر15دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين جزء 

 مشترك باشد.

در بين دانشجويان  11را با ميانگين كل حداقل  رتبه اولدانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه  -2

هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال 

 تحصيلي دانش آموخته شود .

گروه پزشكي در مقطع كارشناسي به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه  نه كشورينمودانشجوي  -3

 كشوري 

در رشته مرتبط به دانشگاه توسط  )3-ب(و )2-ب(و )1-ب(معرفي دانشجويان مشمول بندهاي  - 2-2  

و سهميه دانشجويان نمونه كشوري جدا از سهميه  مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد

 ( خواهد بود.  2و1-دانشجويان ممتاز) بند ب

دانشگاه بايد رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد شرايط آيين     

امتياز بندي نموده ( بر اساس جدول تخصيص امتياز مربوطه،  2 -و ب1-نامه مي باشند)مشمولين بندهاي ب

و با توجه به ظرفيت رشته ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را اولويت بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا 

پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي نمايدو پذيرش دانشجو بر اساس امتيازات 

ن مركز خواهد بود. معرفي متقاضيان واجد شرايط مكتسبه و اولويت انتخاب رشته/محل و منوط به اعالم آ



 

 

جهت بهره مندي از تسهيالت اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور 

گواهي خالف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم يكن شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده 

 معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.

مقطع كارشناسي ارشد در يك رشته/محل، درصورتي كه دربين متقاضيان واجدشرايط براي پذيرش در 3-2 

امتيازات مكتسبه يكسان باشد معدل باالتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتيازات و معدل كل، 

 هر دو نفر پذيرش خواهند شد.

درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان  درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي  - 4-2 

يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران  ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاهيك دوره ، افزايش يابد با 

 تحصيل اضافه خواهد شد.

 لي متقاضي به داليل موجه كه موردتاييدمعاونت آموزشي دانشگاهدر مواردي كه زمان فارغ التحصي - 0-2 

تحصيلي به سنوات آموزشي  يك نيم سالبيماري يا مرخصي زايمان و....(به تعويق افتدحداكثر تا قبيلباشد)از

كه همزمان  گروهيتبه وي باراواضافه مي گرددودراين صورت نيمسال فراغت ازتحصيل مالك عمل بوده و

 مقايسه مي گردد.فارغ التحصيل شده اندمحاسبه و

% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل هاي 15د حداكثر دانشگاه ها موظفن   - 1-2 

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

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

مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با محل هاي 

 نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود. 0پذيرش كمتر از 

ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ،در   - 1-2 

باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه،  همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي

حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر اختصاص مي يابد و اولويت پذيرش با دانشجويي 

 است كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد. 

مان رشته به تحصيل دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع باالتر از ه  - 1-2 

قبلي وجود نداشته   رشته تحصيلي مقطع  بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام

 باشد بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

منع شركت در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله   - 0-2 

در آزمون نخواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از تسهيالت با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان 

 استفاده نمايد.

فقط يكبار و در مقطع كارشناسي نيز فقط يك   در مقطع كارداني 2دانشجويان مشمول ماده   - 15-2 

فاصله بعدي خود مي توانند از تسهيالت آموزشي موضوع و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بال مرتبه

 اين ماده در مقطع باالتر استفاده نمايند 

 پذيرش با آزمون - 3ماده   



 

 

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

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

  دانشجويان واجد شرايط عبارتند از:  -1-3 

برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز  -الف     

 )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 055

دانش آموزي )با معرفي وزارت آموزش و  دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي -ب     

 پرورش(

نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوردر  -ج    

% نمره نفر سوم 15هر يك از سه حيطه المپياد مذكور )به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي 

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

برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان  -د     

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

فن آوري وزارت باتائيدمعاونت تحقيقات ومالكان ابداع يااختراع ثبت شده درزمينه علوم پزشكي -هـ    

 اساس ضوابط مربوطهبر

  ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوريدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي  -و    

 % پذيرفته شدگان برتركشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، 0/2 -ز    

نفر در هر 45داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي )حداقل سه نفر وحداكثر تا سقفدندانپزشكي و 

 آزمون(

  تا  رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد: -ح    

و نفراول كشوري د  نفر پذيرفته شده در هر رشته 05پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا   نفر 25

 نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.  05بيش از   درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  و

فارغ التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و باالتر در هر % برتر15 -ط    

  11دانشگاه)حداقل يك نفر(با كسب معدل كل حداقل 

لي متقاضي به داليل موجه كه موردتاييدمعاونت آموزشي دانشگاه التحصي مواردي كه زمان فارغدرتبصره:

ت آموزشي يك نيم سال تحصيلي به سنواباشد)ازقبيل بيماري يامرخصي زايمان و....( به تعويق افتدحداكثرتا

در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان اواضافه ميگرددو

 غ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.فار

وبر اساس دستور العمل اجرايي كه از   دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه -ي

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

(در مقاطع تحصيلي 3-1موارد مذكور در بند)دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از  -2-3 

كارشناسي و باالتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطع 

قانون  3و2باالتر شركت كنند و براي فارغ التحصيالن حائز شرايط ، آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد 

 مالك عمل خواهد بود.  خدمت پزشكان و پيراپزشكان



 

 

در مقطع كارشناسي بايد در پايان دوره  3-1جويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بنددانش  -3-3 

را كسب  11معدل كل حداقل  و در مقاطع كارشناسي ارشد وباالتردر پايان دوره 11معدل كل حداقل 

 نمايند .

ناپيوسته بيش از  كه در مقطع كارشناسي 3-1در بند دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور  -4-3 

معدل كمتر از   ، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب11يك ترم معدل كمتر از 

و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه  10كمتر از  ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل 11

 .ت مربوطه نخواهند شد مايند مشمول آيين نامه و تسهيالكسب ن 10ترم معدل كمتر از 

 شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.  -0-3 

% نمره 05دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب   -1-3

درصد از ظرفيت پذيرش سهميه  15و حداكثرتا آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا 

 آزاد پذيرفته شوند.

شته/ محل )مندرج در دفترچه ، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر راين ظرفيت -الف       

 پذيرش دانشجو( است.

در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح  -ب       

نفر حداقل يك  0آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از   نباشد گرد كرده علمي

 نفر پذيرفته مي شود.

% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان 05ب كس -ج      

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

واجد شرايط به دانشگاه ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صورت  پذيرش و معرفي دانشجويان -د     

 مي گيرد.

داروسازي، كسب  Ph.Dبراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي و  -هـ       

امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي الزم است كه باالترين امتياز كسب  45 حداقل

 شده مالك عمل خواهد بود.

دبيرخانه هاي برگزار كننده   شيوه نامه اي كه توسط  چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در -و      

 خواهد شد.  آزمون تدوين شده است ارائه

در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاه ها به صورت  -ز     

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

 آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.

دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي تواننددر هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبه) اعم  -1-3 

از قبولي يا عدم قبولي( مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين 

 ت بهره مند گردند.تسهيال



 

 

در  ي -ز -هـ –ج فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي  -1-3 

رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانند از تسهيالت اين ماده بهره  "آيين نامه 3ماده

 مند شوند. 

قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات   محكوميتدانشجوياني كه داراي حكم  -4ماده  

 تسهيالت مربوطه نخواهند شد.آزمون ها )مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي( باشند مشمول اين آيين نامه و 

متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين  -0ماده 

احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامه تحصيل در مقطع باالتر كسب عنوان استعداد نامه را 

 درخشان در مقطع پايين تر الزامي است. 

تبصره: متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيالت)با آزمون يا بدون آزمون(براي پذيرش 

براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي باشد. اما مي توانند به  استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش

 صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

جب دستورالعملي است كه توسط مركزسنجش آموزش پزشكي نحوه اجراي اين آيين نامه به مو -1ماده  

 تنظيم مي گردد.تدوين و

مفاد وزارت بوده ودرشرح وتفسير  نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشي -1ماده  

 بود.نظرمعاونت آموزشي مورداستناد خواهدآن،

به تصويب شوراي    21/15/10تبصره است در تاريخ  3ماده و 1اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ، 

مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين 

به بعد  1305-01  درخشان)ورودبدون آزمون و با آزمون( مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي

 قابل اجرا مي باشد.

 

 توضيحاتي درباره آيين نامه ها و تسهيالت ويژه استعدادهاي درخشان

 

 بهره مندي از تسهيالت آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها      -1

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيالت آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي 

باشند تا بتوانند از تسهيالت درون دانشگاهي استفاده نمايند.دانشجويان  3/12/11درخشان مصوب 

توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصيل از جزئيات آيين نامه آگاه مي 

 شده و در صورت احراز شرايط،عضو دفتر شوند.

 بهره مندي از تسهيالت ورود به مقاطع باالتر ويژه استعدادهاي درخشان:    -2

نشجويان ممتاز و استعداد درخشان در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دا

باشند تا بتوانند از  21/15/10به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب 

 نوع تسهيالت است: 2تسهيالت آن استفاده نمايند.كه شامل 

در مقطع كارشناسي بوده كه  رتبه اولاين تسهيالت فقط براي دانشجويان  -ورود بدون آزمون -الف

متقاضي ورود به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشند و با توجه به ظرفيت محدود 



 

 

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل..... وتبصره هاي آن ، شرايط  2پذيرش،دانشجو بايد مطابق ماده 

از فارغ التحصيلي تا يكسال مربوطه را دقيقاً احراز نمايد .)استفاده از اين تسهيالت بالفاصله بعد 

 است. بازه زماني يكسال بر اساس اعالم مركز سنجش آموزش پزشكي خواهد بود. (

ضوابط وشرايط سازمان سنجش  براساس ل مقاطع كارداني مالك شمول افراد،رتبه هاي او*درمورد

 مي باشد.ركشو آموزش

كارداني به معاونت فني،آماري توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفي رتبه هاي اول مقطع 

و رتبه هاي اول مقطع كارشناسي ناپيوسته به مركز سنجش آموزش   سازمان سنجش آموزش كشور

 پزشكي وزارت متبوع خواهد بود.

اين تسهيالت ويزه دانشجوياني است كه شرايط  -ورود با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه -ب

ين نامه تسهيل ادامه تحصيل.....را احراز نموده اند.)استفاده از اين آي از  مربوطه   تبصره هايو 3ماده 

براي استفاده از اين سهميه در آزمون دستياري  سال بعد از فارغ التحصيلي است( 2تسهيالت تا 

امتياز ضروري است كه ارسال و بررسي مدارك بر حسب  45پزشكي و دندانپزشكي كسب حداقل 

 خواهد بود.آزمون، در دبيرخانه مربوطه 

به مركز سنجش  Ph.Dتوجه: معرفي افراد واجد شرايط براي آزمون هاي كارشناسي ارشد و 

آموزش پزشكي وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان و ارسال 

امتياز براي آزمون پذيرش دستيار پزشكي به دبيرخانه هاي شوراي آموزش  45مدارك مربوط به 

پزشكي و تخصصي و براي آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي به دبيرخانه شوراي آموزش 

 شكي و تخصصي خواهد بود. دندانپز

* اطالعات بيشتر درباره آيين نامه ها را مي توان از طريق سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش 

علوم پزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به نشاني 

http://edc.behdasht.gov.ir   آيين نامه هاي  -بخشنامه هاقسمت آيين نامه ها و

  .استعداد درخشان دريافت نمود

 در رابطه با تسهيالت سربازي:    -3

كليه واجدين شرايط آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب بنياد ملي نخبگان مي 

 شوند. توانند از طريق مراجعه به بنياد به حوزه نظام وظيفه معرفي شده و از تسهيالت آن بهره مند

 در رابطه با تسهيالت اداره طرح:    -4

 تسهيالت موجود در اين زمينه سه دسته هستند:

-15معافيت از طرح دوره عمومي كه فقط شامل گروه هاي زير مي شود: دارندگان رتبه هاي  -الف

دارندگان  -كشوري كنكور سراسري زير گروه تجربي با گواهي سازمان سنجش آموزش كشور 1

ي كشوري از المپيادهاي رياضي، فيزيك،شيمي،كامپيوتر و زيست شناسي دانش آموزي با مدال طال

دارندگان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تاييد  -گواهي دبيرخانه مربوطه

كشوري از آزمون هاي جامع  1-3رتبه هاي  -معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع رسيده باشد.

http://edc.behdasht.gov.ir/
http://edc.behdasht.gov.ir/


 

 

جامع پيش كارورزي پزشكي و دستياري پزشكي و  -ايه پزشكي،دندانپزشكي و داروسازيعلوم پ

 دندانپزشكي

تسهيالت مربوط به گذراندن طرح :كه فقط شامل طرح دوره عمومي بوده و در اين زمينه  -ب 

معتبر  23/1/11قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ  3و2بخشنامه كميسيون موضوع مواد 

كه بر اين اساس كليه فارغ التحصيالن ذكور و بانوان مجرد مشمول آيين نامه تسهيالت مي باشد 

آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان صرفا در سال دوم خدمت مي توانند خدمات 

موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت 

هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز )اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد( به متبوع يا سازمان 

 شرط ارائه اعالم نياز از مراكز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم هاي متاهل نخبه سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي 

ه واقع در شهرهاي غير مجاز و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابست

 )اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد( انجام دهند.

دانشجويان ترم آخر رشته  -1اجازه شركت در آزمون ورودي مقاطع باالتربراي يك بار : -ج 

پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت 

ماه بعد از فراغت از  3ن رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه حداكثرفارغ التحصيال -2نمايند.

تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون 

هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستياري 

اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل در مقاطع باالتر ادامه دهند. بديهي است 

 فارغ التحصيالن رشته هاي پيراپزشكي مشمول آيين نامه استعداد درخشان، -3انجام خواهند داد. 

 مي توانند بدون محدوديت در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر شركت نمايند. 

 11/3/11/الف مورخ 151002/1ا مي توان از طريق بخشنامه شماره * اطالعات بيشتر در اين باره ر 

دفتر مديريت منابع انساني وزارت كه به معاونت پشتيباني كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ 

 شده است دريافت نمود.

 

 شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي 11نشست  0آيين نامه اجرايي موضوع 

 

نامه اجرائي تسهيل ادامه  آئين "آموزش پزشكي و تخصصي موظف است دبيرخانه شوراي متن مصوبه : 

را بشرح زير تدوين و  "هاي تخصصي  تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره

 پس از توشيح رئيس شورا ابالغ نمايد :

استعدادهاي درخشان و  هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، نامه الف( هماهنگي با مصوبات و آئين

 استعدادهاي برتر ؛



 

 

 عمومي و اختصاصي ؛  ب(شرايط

 ج(تعهدات قانوني متناسب ؛ 

 ا ؛و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنه د(تعيين

 ه(شرايط ادامه تحصيل مستقيم

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

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

استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اين مصوبه راتهيه و 

 ارائه نموده است. 

پزشكي و تخصصي )كه از اين پس ، بعنوان آئين نامه نام  شوراي آموزش 11نشست  0آئين نامه موضوع 

برده مي شود.( به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالي اسالمي، دستيابي به افق هاي 

مد نظردر چشم انداز بيست ساله ، توسعه علمي ، تقويت انگيزه ها ،ارتقاء مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و 

شاط علمي، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم شور و ن

 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تنظيم گرديده است  11مصوبه نشست  0پزشكي كشور وطبق موضوع 

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

 التزام به موازين و شئونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي  .1

 سالگي تمام  35فارغ التحصيالن اين رشته تاسن دانشجويان سال آخررشته پزشكي عمومي و .2

  11دارا بودن حداقل معدل كل  .3

نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخالقي ، انتظامي)سازمان نظام پزشكي (و  .4

  قضائي )مراجع مربوطه (

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

دانشجويان و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي مصوب و معتبر 

موزشي، جاري از مصاديق نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان، و استعدادهاي برتر در حيطه هاي آ

 پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ، توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند :

 :آموزش  1-2



 

 

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

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

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

 : دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل4-1-2

 : پژوهش 2-2

: رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه علوم 1-2-2

 و ...( )خوارزمي ، رازيشكي پز

: چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه 2-2-2

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

 ي : شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علم3-2-2

: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت 4-2-2

 متبوع رسيده باشد.

هاي تحقيقات بنيادي ،توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر پژوهشي  : مجري و همكار طرح0-2-2

مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت  در حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي

 متبوع

 : فرهنگي و فوق برنامه :3-2

 احكام ومعارف اسالميكريم، المللي قرآن ان مسابقات بين: برگزيدگ1-3-2

 ادبي ـ ورزشي –هنري  -  : برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي2-3-2

 :توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي4-2

 عنوان دانشجوي نمونه كشوري: كسب 1-4-2

 : كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي 2-4-2

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



 

 

 

: سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه 4-2-2

 علوم پزشكي با محوريت سالمتاقدامات ويـــژه درحيطه 

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

 :آموزش  1-3

نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد  1براساس جدول شماره 2-1امتيازات كليه مشموالن بند 

 شد .

 پژوهش -2-3

نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه خواهد  2براساس جدول شماره 2-2امتيازات كليه مشموالن بند 

 شد .

نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه 2جدول شماره  0تا  1: درصورت مشاركت افراد در رديف هاي 1-2-3

 قا ء اعضاي هيئت علمي مي باشد . ارت

 فرهنگي و فوق برنامه  - 3-3

به امتيازات فرهنگي و فوق برنامه نحوه محاس 3براساس جدول شماره 2-3امتيازات كليه مشموالن بند 

 محاسبه خواهد شد. 

: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احكام و معارف اسالمي و ورزشي با 1-3-3

 باشد.  تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي

 گردد .  كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعالم ميمسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است  2-3-3

المللي قرار دارد و طبق  بندي مسابقات بين المللي مسابقاتي است كه در رتبه : مسابقات ورزشي بين 3-3-3

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

 امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي-4-3

نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي،  4براساس جدول شماره 2-4شموالن بند امتيازات كليه م

 اجتماعي محاسبه خواهد شد.



 

 

 

با ارائه سوابق داوطلب توسط شوراي منتخب  4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  1-4-3

،رئيس دفتر استعدادهاي درخشان، دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي 

 بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد .

: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز 1تبصره 

د شوراي منتخب دانشگاه و دبيرخانه شوراي باالتري از سقف امتيازات منظور شده مي باشد ، پس از تائي

 آموزش پزشكي و تخصصي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود. 

 دوره هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان  -0-3

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

ضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي مي باشد لذا بدين راستاي حل مع

منظور بسته هاي خاص آموزشي وپژوهشي با محوريت سالمت تدوين مي گردد كه نخبگان و استعدادهاي 

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

خشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي : نحوه امتياز دهي و اعتبارب 2تبصره 

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

 وتخصصي تدوين وابالغ خواهد گرديد .

 المپياد علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -1-3

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

 آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد. 

 نامه هاي دانشجويي  پايان -3 -1

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

برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد 

 شد. 

 مسابقات بين المللي قرآن كريم: -3 -1

نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقه بين المللي رتبه اول را كسب نموده باشند ، مي  2هر ساله 

وانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به ت

 شورايعالي انقالب فرهنگي(  1/11/11جلسه مورخ  200يك رشته باالتر بروند .) طبق مصوبه

 تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه -4ماده 



 

 

ه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن كليه داوطلبيني ك

تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد ، در مناطقي كه 

 وزارت متبوع تعيين مي نمايد، خواهند بود.

به توسط مصاديق آئين نامه )نخبگان ، استعدادهاي درخشان نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتس -0ماده 

 و استعدادهاي برتر( براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي :

امتياز از حوزه هاي چهارگانه )با رعايت حداقل امتيازات الزم  45: داوطلبين در صورت كسب حداقل 1-0

 باشند . اي درخشان مي( مجاز به استفاده از سهميه استعداده 0مطابق جدول شماره 

% نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده 10در صورت كسب حد نصاب  0-1: داوطلبين واجد شرايط بند 2-0

هاي اعالم شده هر سال از امتيازات ترجيحي بهره مند  آزاد در آزمون دستياري مي توانند طبق ظرفيت

 گردند. 

فيت خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز : هر دانشگاه داوطلب ، ساالنه تعدادي از ظر1-2-0

تربيت دستيار مي باشد، به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم مي نمايد. از مجموع اين 

% به استعدادهاي درخشان )مشمول آئين نامه( همان دانشگاه وبقيه به داوطلبين ساير  15ظرفيت تا سقف 

 .دانشگاهها اختصاص مي يابد

 : ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل تغيير است . 3تبصره

 باشند.  : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي 2-2-0

توانند  ( مي45داوطلبيني استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز الزم ) :3-2-0

 نام و تحصيل نمايند. )كامل يا پودماني( ثبت MPHهاي  بدون شركت درآزمون ورودي در دوره

: تعيين ظرفيت و برنامه ريزي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و با هماهنگي 4تبصره 

 معاونتهاي مربوطه انجام مي شود .

 شرايط ادامه تحصيل مستقيم -1ماده

هاي مورد نياز، ظرفيت و حدنصاب امتيازات ترجيحي الزم براي ورود به آن رشته ها با استفاده از  : رشته1-1

شرايط ادامه تحصيل مستقيم، هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي گردد. 

رشته محلهاي  داوطلبين واجد شرايط برحسب امتيازات مكتسبه بدون نياز به شركت در آزمون دستياري در

 مورد نظر پذيرفته خواهند شد. 

: احراز كليه شرايط عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرح مندرج در اين آئين نامه و بويژه  2-1

براي عموم داوطلبين، رقابت بر اساس اين ماده  1-1عالوه بر موارد مذكور در بند  0-1ضوابط مذكور در بند 

 الزامي است.



 

 

پذيرش براساس اين آئين نامه در هر سال بعد از بررسي مدارك داوطلبين در دانشگاههاي محل  - 1ماده 

تحصيل)توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و 

شوراي آموزش پزشكي فرهنگي و رئيس دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه( و ارائه مستندات به دبيرخانه 

 و تخصصي ، برحسب امتيازات مكتسبه و بصورت متمركز انجام خواهد شد. 

 ضمائم :

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 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( 

 20 مدال طالي المپياد جهاني  1-1

20 

 25 مدال نقره المپياد جهاني 2-1

 10 مدال برنز المپياد جهاني 3-1

4-1 

 مدال طالي كشوري

15 

2 

 

هاي  دارندگان رتبه

برتر 

 كنكورسراسري

0-1 15-1 25 

25 
1-1 25-11 10 

1-1 35-21 15 

1-1 05-31 0 

3 

 

 

 

دارندگان رتبه 

هاي برتر 

آزمونهاي جامع 

علوم پايه و پيش 

 كارورزي

 15 كشوري 1-15علوم پايه 0-1

35 

 

 0 دانشگاهي 1-3علوم پايه 15-1

11-

11 

 كشوري 1-15پيش كارورزي
25 

12-1 
 دانشگاهي 1-3پيش كارورزي

0 

4 

 

دارندگان  -4-1

رتبه هاي برتر 

فارغ التحصيلي بر 

 اساس معدل كل 

 25 نفر  35نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا  13-1

25 

 25 نفر  15نفر اول ودوم در صورت ظرفيت ورودي تا  14-1

10-1 
 05نفر اول تا سوم در صورت ظرفيت ورودي تا 

 نفروباال
25 

 10 نفر 125ظرفيت ورود ي تانفر چهارم در صورت  11-1



 

 

11-1 
نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا 

 نفر 105
10 

11-1 
نفر چهارم ، پنجم و ششم در صورت ظرفيت 

 نفر 115ورودي تا 

10 

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

 محاسبه نمي گردد.

اضافه مي  10نفر ، يك رتبه با امتياز  35: در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر  4توضيح رديف 

 گردد. 

 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 

 و...()خوارزمي ، رازي 

 25 اول  1-2

25 
2-2 

 دوم و سوم

15 

2 

چاپ مقاالت علمي 

درمجالت معتبر داخلي و 

خارجي داراي رتبه 

پژوهشي در زمينه  -علمي

علوم پزشكي )مطابق آئين 

نامه ارتقا اعضا هيئت 

 علمي 

 دانشگاهها (* 

 3 هر مقاله داخلي 3-2

25 
4-2 

 هر مقاله خارجي

0 

3 

شركت در سمينارهاي 

معتبرعلمي ـ پزشكي 

داخل يا خارج از كشور با 

 1 هر مورد داخلي 0-2

0 
1-2 

 هر مورد خارجي
2 



 

 

ارائه پوستريا سخنراني 

 علمي

4 

ابداع يا اختراع ثبت شده 

در زمينه علوم پزشكي كه 

به تائيد معاونت تحقيقات 

وفن آوري وزارت متبوع 

 رسيده باشد 

 2 شده داخليهر مورد ثبت  1-2

15 
1-2 

هر مورد ثبت شده در مراكز 

 معتبر خارجي
15 

0 

هاي  مجري طرح

 تحقيقاتي بنيادي 

توسعه اي ،كاربردي 

وسايرحيطه هاي معتبر 

 پژوهشي در حيطه

علوم پزشكي با تائيد 

 دنشگاههاي 

علوم پزشكي مربوطه يا 

 معاونت

تحقيقات وفن آوري 

 وزارت متبوع

 0 المللي بينمجري هر طرح  0-2

0 

 444 4 مجري هر طرح ملي 15-2

 2 2 3 مجري هر طرح دانشگاهي 11-2

 2 المللي همكار 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 شده مورد نيازمي باشد 

 محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -3جدول شماره 

رديف 

 اصلي
 محور

رديف 

 فرعي
 رتبه

 حداكثر

 امتياز

سقف 

 آمتيازمحور

1 

برگزيدگان مسابقات يا 

المپيادهاي فرهنگي 

،هنري ، ادبي ، ورزشي ، 

 0 اول كشوري 1-3

 4 دوم كشوري 2-3 10

 3 سوم كشوري 3-3



 

 

 1 اول بين المللي 3-4 احكام و معارف اسالمي 

 1 دوم بين المللي 0-3

 0 سوم بين المللي 1-3

 10 اول جهاني 1-3

 12 دوم جهاني 1-3

 1 سوم جهاني 0-3

 محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي -4جدول شماره 

رديف 

 اصلي
 محور

رديف 

 فرعي
 موضوع

حداك

 ثر

 امتياز

سقف 

 امتياز

 محور

كسب عنوان دانشجوي نمونه  1

 كشوري
 1 طبق آئين نامه مصوب وزارت  1-4

 

25 

كسب مدرك معتبر زبان هاي  2

 خارجي 
2-4 

IELts ،0/1  به باال و تافل معادل و

 ديگر زبانهاي خارجي معادل
0 

) در سطح  ITكسب مدرك  3

هاي قابل  پيشرفته ( با مهارت

 قبول و موردنياز(

3-4 
 

4 

سوابق اجرايي و مديريتي ،  4

حضور در اقدامات انساندوستانه 

و داوطلبانه ، مشاركت درزمينه 

اقدامات ويژه در حيطه علوم 

 پزشكي 

 

 1 در سطح دانشگاهي  1-4-4

 10 درسطح استاني يا منطقه اي  2-4-4

 25 در سطح كشوري 3-4-4

 گانه مشروحه آئين نامه 4امتيازبندي نهايي در حوزه هاي  - 0جدول شماره 

 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي

حداقل 

امتياز 

 ضروري

امتياز 

 داوطلب 



 

 

 25 05 آموزش
 

 4 35 پژوهش
 

 فوق برنامه –فرهنگي 
25 0 

 اجتماعي -توانمنديهاي فردي 

 

 

 

 

 

 

 


