
  :سواالت رایج درباره آیین نامه ها و تسهیالت استعدادهاي درخشان
 

چه کسانی مشمول آیین نامه تسهیالت آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان  - 1
  می شوند؟) 25/5/93د مورخ /1356/500ابالغیه شماره (

ماده و همین  2-2بند بعالوه شرط معدل مذکور در  2ماده  1بند  هايشاخص کسانی که یکی از 
و در یکی از دانشگاه هاي علوم  آیین نامه را داشته باشند 2 ماده 2-3مذکور در بند تاییدیه انضباطی 

به مشغول و ارتش ) عج...(، علوم بهزیستی ، شاهد، بقیه ا کشور  پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی
  .تحصیل می باشند

متن آیین نامه فوق الذکر بر روي سایت مدیریت امور نخبگان و استعدادهاي درخشان به آدرس *
gta.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.  

  تسهیالتی که به واجدین شرایط آیین نامه هاي استعداد درخشان تعلق می گیرد چیست؟ - 2

Ø تسهیالت درون دانشگاهی  
Ø تسهیالت گذراندن طرح  
Ø  ادامه تحصیلتسهیالت  

  تسهیالت درون دانشگاهی شامل چه مواردي است؟ -3

بر حسب به استناد آیین نامه تسهیالت آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان، این تسهیالت 
گذراندن برخی دروس عمومی به  ،رشته تحصیلی شامل تحصیل همزمان در دوامکانات و شرایط دانشگاه 

استفاده از  ،واحد درسی 27گذراندن حداکثر ،ره مندي از راهنمایی استاد مشاوربه ،صورت غیر حضوري
 ،بهره مندي از تسهیالت خوابگاه ، وام ،شرکت در کنفرانس هاي علمی  ،کالس هاي آموزشی و فوق برنامه

  .می باشد.... اینترنت و  ،رایانه



  :تسهیالت مربوط به طرحبخش 
 می شوند؟چه کسانی از طرح دوره عمومی معاف  - 1

 شیمی، فیزیک، نجوم، ریاضیات، دانش آموزي دارندگان نشان طالي کشوري از المپیادهاي -الف
  .کامپیوتر و زیست شناسی به تایید وزارت آموزش و پرورش

کشوري در آزمون کنکور سراسري زیرگروه تجربی به تایید سازمان سنجش  1-10دارندگان رتبه    - ب
 .آموزش کشور

جامع پیش  -دندانپزشکی و داروسازي آزمون جامع علوم پایه پزشکی، کشوري در 1-3رتبه   - ج
 .و ورودي دستیاري تخصصی پزشکی و دندانپزشکی به تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی کارورزي

 براي معافیت از طرح دوره عمومی چه باید کرد؟ - 2

ده و از آن طریق باید شروع اقدامات با مراجعه به دفتر طرح و توزیع نیروي انسانی در وزارتخانه بو
  .پیگیري و گواهی معافیت را دریافت کرد

و در مقطع دستیاري  ی که نامه معافیت دریافت کرده اندعمومدر مورد فارغ التحصیالن دکتراي 
د /913/500بخشنامه شماره دستور وزیر محترم وزارت متبوع و حسب  ،مشغول به تحصیل می باشند

این موضوع از طریق . می باشد آنها قابل کسر "کا"تعهدات ضریب این مدت از  16/3/95مورخ 
  .معاونت درمان قابل پیگیري می باشد

اداره  17/3/88مورخ  الف/106992/7طبق بخشنامه شماره تسهیالت مربوط به گذراندن طرح  -3
 چگونه است؟ طرح و توزیع نیروي انسانی

نامه تسهیالت آموزشی،پژوهشی و رفاهی  کلیه فارغ التحصیالن ذکور و بانوان مجرد مشمول آیین
ویژه استعدادهاي درخشان صرفاً در سال دوم خدمت می توانند خدمات موضوع قانون فوق الذکر را 

آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان هاي  -درمانی در مراکز بهداشتی،



به شرط ارائه اعالم نیاز از ) مشهد تبریز، شیراز و تهران، اصفهان،(وابسته در شهرهاي غیر مجاز 
  .مراکز فوق انجام دهند

خانم هاي متاهل مشمول آیین نامه استعدادهاي درخشان، سال اول خدمات را نیز می توانند در 
آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان هاي -مراکز بهداشتی بهداشتی،درمانی

  .انجام دهند) تبریز، شیراز و مشهد تهران، اصفهان،(وابسته در شهرهاي غیر مجاز 
الزم است دانشجویان جهت آگاهی از آخرین و جدید ترین اطالعات به سایت اداره طرح مراجعه  *

  .نمایند
   tarh.behdasht.gov.irآدرس سایت اداره طرح   

ارائه تسهیالت مربوط به گذراندن طرح نیروي انسانی و سربازي در قالب دستیار پژوهشی توسط  - 4
  :معاونت تحقیقات و فناوري

  طرح نیروي انسانی :دستیاران پژوهش -الف

معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس توافق به عمل آمده با    
التحصیالن  نفر از فارغ 100فناوري ریاست جمهوري و بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد سالیانه  -معاونت علمی

در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت جذب » دستیاران پژوهشی«برجسته گروه پزشکی را با عنوان 
مراکز سپري نماید تا خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خود را به عنوان محقق در این 

  .کنند

  مشمولین خدمت نظام وظیفه: دستیاران پژوهش سرباز  - ب

هاي  در رشته PhDنفر از دانش آموختگان برتر پزشکی، داروسازي و دندانپزشکی عمومی،  200سالیانه    
علوم پزشکی و کارشناسی ارشد علوم پایه مشمول دوره سربازي با عنوان دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی 

  .پذیرفته خواهند شد

قابل  RAP.HBI.IR اطالعات به روز و توضیحات بیشتر در خصوص موارد الف و ب از طریق سامانه *
  .دریافت می باشد



  

شرکت مشمولین آیین نامه استعداد درخشان در آزمون مقاطع باالتر قبل از اجازه  ،ضوابطبر اساس -5
   گذراندن طرح به چه صورت است؟

  شرکت در آزمون مقطع باالتر با استفاده از آیین نامه هاي استعداد درخشان فقط یکبار است که 
  .می تواند در حین دوره دانشجویی یا پس از فارغ التحصیلی باشد

 :اداره طرح و توزیع نیروي انسانی 17/3/88الف مورخ /106992/7بر اساس بخشنامه شماره     

  دندانپزشکی و داروسازي اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون  دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی، -الف
  .شرکت نماینددوره هاي تخصصی 

دندانپزشکی و داروسازي که حداکثر  فارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی،در صورت فارغ التحصیلی،  -ب
ت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند قانون خدم ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به 3

مجازند در آزمون هاي تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع 
این گروه مابقی خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع باالتر انجام  .دوره دستیاري ادامه دهند

  .خواهند داد

می توانند در آزمون  )از نظر وضعیت طرح( فارغ التحصیالن رشته هاي پیراپزشکی بدون محدودیت -ج
  .هاي ورودي مقاطع باالتر شرکت نمایند

 :سربازي مربوط به تسهیالتبخش 
 

و کسب اطالعات الزم ، بنیاد  سایت بنیاد ملی از مراجعه بهجهت بهره مندي از تسهیالت سربازي پس 
به حوزه نظام وظیفه معرفی شده و از از طریق آن بنیاد  ،تایید شوندحسب ضوابط در صورتی که 

  .شوندمی بهره مند  سربازيتسهیالت 
  
 bmn.ir: آدرس سایت بنیاد ملی نخبگان*



  

  

  ادامه تحصیل مربوط به بخش تسهیالت

  

             :کارشناسی به کارشناسی ارشد از تسهیالت ادامه تحصیل - 1

  بالفاصله بعد از  صرفاً برای رشته های همنام وپذيرش بدون آزمون  -ورود بدون آزمون -الف

 ) .و استفاده نمایندثبت نام در اولین آزمون پس از فارغ التحصیلی ( .باشد می فارغ التحصيلي

نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد و استفاده از سهمیه % 90شرکت در آزمون و کسب حداقل  -ب
براي پذيرش با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه، بايد بيش از دو سال از  بر اساس آیین نامه(  .مربوطه

  ).زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد

 .سهميه استفاده كرددر يك سال به طور همزمان نمي توان از هر دو   - ج

 )اعم از قبولي يا عدم قبولي.(استفاده از سهميه يكبار مي باشد  - د

 

             ): PhD(کارشناسی ارشد به دکتري تخصصی  از  تسهیالت ادامه تحصیل - 2 

و استفاده از سهمیه مربوطه  نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد% 90و کسب حداقل  شرکت در آزمون       
  بر اساس آیین نامه

                                            :تسهیالت ادامه تحصیل براي پذیرش دستیار پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي  -3

و استفاده از سهمیه مربوطه  نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد% 90و کسب حداقل  شرکت در آزمون       
  بر اساس آیین نامه



آیین نامه استعداد  متقاضی واجد شرایط ،براي استفاده از سهمیه در آزمون دستیاري پزشکی -الف
امتیاز از سه حیطه آموزشی،پژوهشی و فردي،اجتماعی و فرهنگی کسب  40می بایست حداقل  درخشان،

  ایر کسانی که امتیازات مربوطه را احراز نموده اند قرار در رقابت با س این داوطلبان. باشدنموده 
 .اولویت بندي می شوند کسب شده، می گیرند و بر اساس نمره آزمون و امتیازات 

براي آزمون دستیاري دندانپزشکی نیز می بایست بر اساس شیوه نامه مربوطه امتیازات الزم را    - ب
 .رقابت قرار گیرندو با دیگر متقاضیان واجد شرایط در  کسب نمایند

براي آزمون دستیاري داروسازي نیز می بایست بر اساس شیوه نامه مربوطه امتیازات الزم را کسب   - ج
 .و با دیگر متقاضیان واجد شرایط در رقابت قرار گیرند نمایند

براي پذیرش با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه، باید بیش از نیز  3و  2در خصوص بندهاي  :توجه
 .سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشددو 

 

از طریق دبیرخانه هاي شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ،  ها اطالعات بیشتر در مورد شیوه نامه* 
دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی و دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصی 

  .قابل دریافت است

استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیالت ورود  التحصیالنفارغ تحصیل براي مدت معمول محاسبه  - 4
 چگونه است؟به مقطع باالتر 

  نیمسال تحصیلی 4: کارشناسی ناپیوسته -الف
  نیمسال تحصیلی 8 : کارشناسی پیوسته -ب
  نیمسال تحصیلی 5: کارشناسی ارشد ناپیوسته -ج
  تحصیلی نیمسال 14: پزشکی عمومی -د
  تحصیلی نیمسال 12 : دندانپزشکی عمومی - ه
  تحصیلی نیمسال 11: داروسازي عمومی -و



در مواردي که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دالیل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی  :1تبصره
  به مدت فوق الذکر در هر مقطع اضافه یک نیمسال کثربه تعویق افتد حدا باشد دانشگاه

 .می گردد  

  علوم پزشکی یزيربرنامه  عالی شوراي اتمصوب ، آخرینزایماندر مورد مرخصی  :2تبصره 
  .)می باشددو نیمسال در حال حاضر (.می باشد مالك عمل

 چگونه است؟براي مقاطع مختلف محاسبه معدل  -5

  ،براي دانشجویان مقطع کارشناسی معدل کل -الف

  ،براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معدل بدون احتساب پایان نامه -ب

   ،)استاجري(براي دانشجویان رشته پزشکی معدل تا پایان دوره کارآموزي -ج
مده از دبیرخانه هاي آ براي دانشجویان رشته دندانپزشکی و داروسازي حسب استعالم به عمل -د

  .مالك می باشد ،معدل تا پایان نیمسال ما قبل آخر، مربوطه
  

  چه مقاطعی است؟ استفاده از تسهیالت جهت ورود به مقاطع باالتر شامل  - 6

Ø کارشناسی به کارشناسی ارشد  
Ø  کارشناسی ارشد به دکتري )PhD  (  
Ø  به دستیاري تخصصی) پزشکی،دندانپزشکی و داروسازي( عمومیدکتراي 

 

  .ورود به دوره هاي فوق تخصصی و پسادکتري مشمول این تسهیالت نمی شود* 

و ورود از کاردانی به کارشناسی بر اساس آیین نامه و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور بوده * 
وزش ممرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آ( .اطالعات بیشتر از طریق آن سازمان قابل دریافت است

 .)پزشکی نمی باشد



  

ورودي مشترك باید چند نفر برتر فارغ التحصیالن، تعداد فارغ التحصیالن با %10در خصوص محاسبه  - 7
 باشد؟

  .نفر باشد 5حداقل می بایست 
، )11/9/96د مورخ /3852/500به شماره ( حسب ابالغیه معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع  *

شهریه پرداز، پردیس  اعم از دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان،( مجموع ورودي یک سال تحصیلی
آیین نامه استعداد  طموضوع بند ( برتر فارغ التحصیالن% 10مالك   )المللهاي خودگردان و شعب بین 

  . قرار می گیرد) درخشان
  

برتر % 10آیا احراز شرط  فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ، براي  در بحث ورود بدون آزمون - 8
 فارغ التحصیالن هم رشته با ورودي مشترك در دور ه کاردانی الزامی است؟

رط براي کلیه کسانی که چه قبل از تصویب آیین نامه و چه بعد از آن،دوره کاردانی را این ش -بله
  .وجود دارد ،ذرانده اندگ

  اگر در دانشگاهی رتبه اول نخواهد از تسهیالت بدون آزمون استفاده نماید آیا رتبه بعدي  - 9
 می تواند از تسهیالت ورود بدون آزمون بهره مند شود؟

  .خیر نمی تواند
  از تسهیالت استفاده نماید؟ دراینصورت با چه کسانی مقایسه  دانتقالی می توان يدانشجو آیا -10

 می شود؟

واحدهاي خود را با با یک ورودي در دانشگاه مقصد گذرانده باشد با همان  %80در صورتی که حداقل 
  .ورودي سنجیده و مقایسه خواهد شد

 کارشناسی چگونه است؟پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیالن رتبه اول مقطع  -11

یا افراد واجد  امتیازات فردباشد آن رشته را داشته اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو، مقطع ارشد  -الف
با رعایت بر اساس جدول امتیاز بندي محاسبه شده و ... ) ناپیوسته  و/ رتبه اول کارشناسی پیوسته( شرایط



معرفی افراد به صورت اینترنتی  .معرفی می شوندضوابط آیین نامه به مرکز سنجش آموزش پزشکی 
  .از طریق آن مرکز خواهد بود، بوده و در نهایت پذیرش و معرفی افراد به دانشگاه ها

مشخصات  نباشد الزم است آن رشته را نداشته ارشد کارشناسیاگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو،  -ب
به صورت  مربوطه، فرد بر اساس جدول امتیاز بنديمحل مورد تقاضا به همراه امتیازات /رشتهدانشجو ، 

در رقابت با دانشجویان  دانشجو در این صورت. وداینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم ش
در صورت پذیرش،  د که پس از بررسی وه انتخاب کرده باشند قرار می گیرمحل مشاب/که رشته يدیگر

  .به دانشگاه ها معرفی خواهند شد داشتسنجش آموزش پزشکی وزارت به از طریق مرکز
  
Ø رتبه اول هر دانشگاه نسبت به رتبه اول سایر در مقطع ارشد در پذیرش بدون آزمون: نکته مهم ،

 .همان دانشگاه در اولویت می باشددر دانشگاه ها براي پذیرش 
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  ارشد می باشند چگونه است؟ کارشناسی

در مورد رشته هایی که رشته همنام آنها در مقطع  24/3/95د مورخ /1179/500ابالغیه شماره  طبق
   %20 ،سهمیه پذیرش با آزمونمی شود و  کارشناسی ارشد وجود ندارد سهمیه بدون آزمون حذف

  .می شود
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