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١٨ 
 

  (با شھریه) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -١١
ھاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

پذيرش دانشجو در دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل  ،ارشد وزارت بھداشت
شود. پس از پذيرش اجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بھداشت دانشجو مي واحدھاي مختلف اين دانشگاه

شود قبل از توصیه ميباشد. لذا تابع قوانین آن دانشگاه مي (از جمله ھزينه دوره تحصیل) يكلیه ضوابط تحصیل
   بعمل آيد.از آن دانشگاه تحقیقات الزم  انتخاب محل تحصیل دقت و

  
   ھای علوم پزشکیدانشگاهخودگردان  پردیسپرداز ھای شھریهدورهپذیرش در  -٢١

   :علوم پزشكي توجه نمايند یھادانشگاهخودگردان  پردیس پردازھای شھریهدوره تحصیل در یداوطلبان متقاض
ھیات امنا مشترک توسط آن  مبلغو  باشدھا بصورت پرداخت شھریه میدر این دانشگاهتحصیل  -١٢-١

داوطلبان  گردد.اضافه می %١٠شود و شھریه مربوطه ساالنه ھای علوم پزشکی تعیین میدانشگاه
مراجعه  و یا سامانه اینترنتی آن مربوطه به دانشگاه بايد درخصوص مبلغ شھریه جھت كسب اطالعات

  .نمايند
   .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت رشته مورد نظر بايست در آزمون ورودي ميداوطلب  -١٢-٢

   .شودانتخاب  ھادانشگاهاين  محلرشته ،ھنگام انتخاب محل تحصیلبايست مي ،در صورت مجاز شدن -١٢-٣ 
ھا اين دانشگاه یبه آدرس پايگاه الكترونیك تحصیلو ھزینه ضوابط ، جھت كسب اطالعات الزم از شرايط -١٢-٤ 

ھاي تحصیلي، از دانشجويان براي تامین ھزينهدر ھر نیمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه  .شودمراجعه 
    باشد.لذا داوطلب موظف به پرداخت شھریه و رعایت تعھدات مالی میگردد. ھزينه دريافت مي

اختیار تشكیل  درصد ظرفیت اعالم شده باشد، ٥٠كمتر از پس از اعالم نتايج اي رشتهدرصورتي كه ظرفیت  -١٢-٥
تواند مجدداً در آزمون یداوطلب م ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.یبه عھده دانشگاه برگزار كننده م و دوره كالس
    شركت نمايد.بعدی سال 

  
  سھمیه استعدادھاي درخشان :ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از  -٣١

داوطلبان متقاضي استفاده از آئین نامه تسھیالت ادامه تحصیل استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و 
تسھیل تحصیل دانشجویان  نامهآيین بايست پس از مطالعهی، میورود بدون آزمونو  با آزمونآموزش پزشكي 

شورای ھدایت  ٣٠/١٠/٩٧مصوب استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به کلیه  ٢٦/٦/٩٩ -د/١٨٥٦/١٠١و ابالغ شده طی نامه مندرج در سامانه زیر  استعداد درخشان وزارت بھداشت

ھاي دستورالعملو  ھااطالعیه مطابق با احراز شرايط الزم،درصورت  ،ھای علوم پزشکی)دانشگاھھا و دانشکده
   اقدام نمايند. بعدي اين مركز

 مطالعه آيین نامه: دریافت و جھت دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سايت م
https://gta.behdasht.gov.ir/uploads/٤٥٩/doc/Ayeen_EdameTahsil٩٩.pdf 

و  ھاالتحصیالن دانشگاهآیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ ١طبق ماده  بسیار مھم:

که طبق بھداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ھای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت دانشکده
- ھا و دانشکدهداوطلبان دانشگاه واجد شرایط استفاده از این آیین نامه ھستند.، کنندرات این وزارت عمل میمقر

تا ١ھای ردیفخود را صحیح و بر اساس محل تحصیل دوره کارشناسی بایست دانشگاه ھای علوم پزشکی می

  انتخاب کنند. ٤جدول شماره از  ٦٥
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که در صورتینامه ھمین آیین -٨-٣بر اساس بند  ،دانشگاه آزاد اسالمیھای گروه پزشکی التحصیالن رشتهفارغ 

توانند مذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه می آیین نامه ٣ی  ماده -ز-ه-ھای جطبق بند
  مند شوند. (شرایط با آزمون) بھره ٣از تسھیالت ماده 

بایست ھمزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی می واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  آزمونبا متقاضیان  -١-١٣
  در آزمون را انجام دھند.ثبت نام  ٩٩طی اسفند ماه سال  ،شرکت در آزمون

آموختگان  دانش ،سھمیهاین برای استفاده از ، ھا اعالم شدهھای گذشته که ھر ساله به دانشگاهھمانند دوره
  زمانی زیر مجاز به استفاده از استعداد درخشان ھستند.بازه 

   ٣١/٥/١٤٠٠لغايت  ١/٦/٩٨ تاریخ ازآموختگان دانش: با آزمون الف 
ماه  ١( سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، ٣١/٥/١٤٠٠لغايت  ٣١/٦/٩٩تاریخ از آموختگان دانشبدون آزمون : -ب

  فرصت تا فراغت از تحصیل داده شد)

 ٩/٣/١٤٠٠ تاریخبایست از واجد شرایط، می بدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضیان  -٢-١٣
شده و  sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  ١٢/٣/١٤٠٠لغایت 

دم ثبت نام استعداد درخشان را با وارد نمودن کد رھگیری ثبت نام آزمون، انجام دھند. بدیھی است در صورت ع

و اقدامی از طرف مرکز  باشدمسئولیت عواقب بعدی به عھده داوطلب می ثبت نام مرحله استعداد درخشان،
   سنجش آموزش پزشکی میسر نخواھد بود.

اسفند ماه -١مرحله :  پس از ثبت نام ھر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان یط واجد شرامتقاضیان -٣-١٣
بایست در زمان مقرر ھمزمان ، می )مخصوص  استعداد درخشان ٢-١٣(مطابق بند  تیر ماه -٢و  (مخصوص آزمون)

ثبت نام بدیھی است عدم ، با کد رھگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دھند. با سایر داوطلبان عادی

، موجب خواھد شد معرفی داوطلب از مرکز سنجش به دانشگاه صورت ٢و  ١متقاضیان بدون آزمون در ھردو مرحله 
در این رابطه  اقدامیمتعاقباً   .و درنتیجه مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نشوند هگرفتن

  میسر نخواھد بود.

ثبت جھت نیز ھمانند سایر داوطلبان عادی، متقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٤-١٣
رزمندگان و  -سھمیه آزاد ب -سھمیه الف ٢بایست بر اساس شرایط فرد یکی از شرکت در آزمون مینام و 

محروم را در صورت تمایل انتخاب مناطق بومی توانند سھمیه البته می .را انتخاب نمایند) %٥و  ٢٥%ایثارگران(

انشگاه محل تایید د پس از معرفی و تنھا در صورت ، (اضافه بر ظرفیت پذیرش) سھمیه استعداد درخشان نمایند.
    اعمال خواھد شد.تحصیل دوره کارشناسی در زمان مقرر، 

) نمايندیآزمون شركت م كه در( بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٥-١٣
براي شرايط عادي در سھمیه ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش)استعداد درخشان عالوه بر سھمیهد کنندقت  ،با آزمونو 

ھمانند ساير  ھمچنین در صورت انتخاب سھمیه بومی مناطق محروم،و  رزمندگان و ایثارگران) - آزادانتخابی (

   خواھند شد.مورد سنجش واقع  نیزداوطلبان عادي 
و شرکت دانشگاه داوطلب توسط معرفی ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش)با آزمون  استعداد درخشاندر سھمیه  -٦-١٣

محل و یا  عدم انتخاب رشته انصراف،باشد و در صورت می به منزله استفاده از تسھیالت ،فرد در جلسه آزمون

  .  باشدنمیاز این تسھیالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزمونبه دلیل استفاده یک نوبت  عدم قبولی،
فقط برای  ،رتبه اول دانشجویمختص (اضافه بر ظرفیت پذیرش)  بدون آزمون درخشاناستعداد سھمیه  -٧-١٣

عدم در صورت شود. می عمالاو با معرفی داوطلب توسط دانشگاه،  ٧جدول شماره  رشته ھای ھمنام مطابق
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٢٠ 
 

، %١٠با آزمون استعداد درخشان ازفرصت یک نوبت است ، داوطلب مجاز فرد یا عدم قبولی انتخاب رشته محل و

بدیھی است در صورت عدم معرفی داوطلب توسط دانشگاه  بعدی استفاده نماید.یا سال  جاریسال برای آزمون 
(بدون آزمون)  اول خودرتبه ، به دلیل اتمام فرصت بدون آزمون، مجاز به استفاده از سھمیه ١٤٠٠زمون سال آبرای 
  باشد.سال بعدی نمی برای
- ، دانش٣٠/١٠/٩٧بر اساس مصوبه جلسه شورای ھدایت استعدادھای درخشان وزارت متبوع مورخ  -٨-١٣

باشند فقط مجاز به اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد می آموختگان رتبه
بایست در آزمون شرکت نموده و حد نصاب الزم را باشند. لذا این افراد میآزمون میبا  %١٠استفاده از سھمیه  

   طبق ضوابط کسب نمایند.
ھای اول رتبه، ٣٠/١٠/٩٧بر اساس مصوبه جلسه شورای ھدایت استعدادھای درخشان وزارت متبوع مورخ  -٩-١٣

از ھر دو سھمیه بدون آزمون و با آزمون به التحصیلی در ھمان سال اول توانند بعد از فارغمقطع کارشناسی می

طور ھمزمان استفاده نمایند و در صورت قبولی در ھر دو روش، انتخاب نوع سھمیه فوق به عھده دانشجو خواھد 
باشند. در صورتی که دانشجو بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به استفاده از سھمیه با آزمون در سال بعد نمی

تواند در سال اول از سھمیه بدون آزمون و در سال دوم دو فرصت در یک سال استفاده نماید، میمایل نباشد از ھر 

  از سھمیه با آزمون استفاده کند.
نام استعداد درخشان طی پس از ثبت بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان  -١٠-١٣

و فرم ثبت نام ھر دو  ھمراه مدارک مورد نیاز به ٩/٤/١٤٠٠ لغایت ٥/٤/١٤٠٠ تاريخاز  بایستمی، خرداد ماه
خود مراجعه نمايند دوره کارشناسی دانشگاه محل تحصیل  به جھت انجام مراحل مربوطه و معرفي، مرحله،

شود لذا پیگیری الزم در این خصوص بعمل (حضوری یا غیر حضوری  و یا بصورت مجازی از طریق دانشگاه تعیین می

. بديھي است اقدام نمايد ١٩/٤/١٤٠٠  لغایت ٩/٤/١٤٠٠تاریخ  ازتا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنھا  آید)
زمان تاریخ و طي  یدانشگاه بصورت اينترنت یاز سوتایید عدم و یا واجدين شرايط  یاسام عدم معرفیدر صورت 

   گیرد.یرا بعھده نم یمسئولیتمركز سنجش آموزش پزشكي نبوده و  یمكاتبات بعدي قابل رسیدگ مقرر،

تغییر سھمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس، پس از معرفی دانشگاه در  بسیار مھم:
  باشد.زمان تعیین شده و اتمام مھلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی

آزمون که ھر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١١-١٣
  :تواننددر صورت تمایل می و  را انجام دادهو استعداد درخشان 

در زمان تعیین شده نسبت عالوه بر ثبت نام ھر دو مرحله،  بایستی ولی  در جلسه آزمون شرکت نکنند. الف:     
  به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان، اقدام کنند.

انس خود را شو  در آزمون شركت كنندبدون استفاده از آئین نامه مذكور ھمانند ساير داوطلبان عادي یا  ب:     

   .ھم در شرایط عادی و ھم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان نمایند
بر  با شرايط عاديمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیكه  -١٢-١٣

با در شرایط عادی آزمون امتحاني یا مجموعه لزومي ندارد رشته  ،کننددر آزمون شركت  ١١-١٣-اساس بند ب

   انتخابي مورد استفاده از آيین نامه استعداد درخشان، يكسان باشد.یا مجموعه رشته 
بایست ھم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دھند و ھم میاین افراد در زمان انتخاب رشته محل، 

به عبارتی  شوند، انتخاب حالت عادی را باید انجام دھند.در حالت عادی رشته محل مجاز به انتخاب در صورتیکه 

  تکمیل کنند.را فرم انتخاب رشته محل  ٢باید 
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 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١٣-١٣

البته در  .باشندیمبر اساس جدول پذيرش رشته انتخابی این سھمیه  ھای مورد پذیرش دری رشته محلکلیه
آن مجموعه  ھایشرایط رشتهواجد صورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و 

در  ..ھا را به ھنگام انتخاب رشته محل انتخاب کندھای مورد پذیرش آن رشتهی رشته محلتواند کلیهباشد می

  ملزم به پرداخت شھریه خواھد بود.  ،پذیرش وشھریه پرداز دانشجو بصورت انتخاب دانشگاھھای پذیرنده  صورت
ی ھادر تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -١١-١برنامه ریزی مندرج در بند براساس مصوبه شورای عالی  -١٤-١٣

باشد. الزامی می دوسال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی) ارائه ١(مطابق جدول شماره  مجموعه پرستاری
حق لذا باشند. ھا نمیمجاز به انتخاب این رشتهافراد بالفاصله بعد از فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی  و

تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان "داوطلبان مشمول استفاده از آئین نامه برای استفاده از شرایط آئین نامه مذکور 
عد از سپری نمودن دوره دو ساله ب ھستند،ھا رشتهاین متقاضی ادامه تحصیل در که  "ممتاز در مقاطع باالتر

سال  ٢به عبارتی در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب  .باشدمحفوظ می ،آزمون ھمان سالآزمون براساس ضوابط 
   شود، شرکت کنند.سابقه کار بالینی آنھا برگزار می

" بوده و جھت شرکت در تسھیل ادامه تحصیل..."که حائز شرایط استفاده از تسھیالت آیین نامه  آموختگانیدانش
سال سابقه  ٢دارای  ٣١/٦/١٤٠٠باشند و تا تاریخ واجد شرایط می ١بر اساس جدول شماره الذکر ھای فوقرشته

ثبت نام ھر دو مرحله، جھت تایید و معرفی به دانشگاه  عالوه برد، شکار بالینی با مدرک کارشناسی خواھند 
 محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

ھای موجود یک از رشته محلاز ظرفیت پذیرش سھمیه آزاد ھر  %١٠طبق آیین نامه استعداد درخشان  -١٥-١٣
این ظرفیت بر اساس  گیرد. ھا در ھر دوره، بصورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر تعلق میدر دانشگاه

   .گرد کرده علمی منظور خواھد شد
بندي بین دانشجويان برمبناي امتیاز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول شايان ذكر است اولويت

  امتیازدھي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل، محاسبه خواھد شد.
که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندهھادر دانشگاه، بدون آزمونسھمیه استعداد درخشان برای  -١٦-١٣

به دلیل  ،باشندمی ھای مختلف و کد ورودی متفاوتورودیدر مقطع کارشناسی دانشجویان رتبه اول  دارای
و فرد دارای پذیر نیست امکان ،، پذیرش کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط-١٥-١٣طبق بند  ظرفیتمحدودیت 

ھای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه در سایر دانشگاه. پذیرفته خواھد شد موجود،بر اساس ظرفیت امتیاز باالتر 
رتبه اول سایر دانشگاھھا، فرد دارای امتیاز اول جھت استفاده از سھمیه بدون آزمون ھستند، از بین دانشجویان 

   پذیرفته خواھد شد. موجود باالتر بر اساس ظرفیت
ھای علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسھیالت استعداد به تحصیل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی  -١٧-١٣

 باشند.نمیدرخشان 
جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان پژوھشگر و ھمچنین مالكان ابداع يا اختراع  یمعرفي دانشجو -١٨-١٣

به مرکز سنجش آموزش آوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه پس از دريافت تائیديه معاونت تحقیقات و فنبا آزمون، 
  پذيرد.میصورت پزشکی 

توسط ابتدا  ،آزمون ابجھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریمعرفي دانشجو -١٩-١٣
تایید نھایی به  ،اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت وزارت متبوع،و دانشجویی معاونت فرھنگی  بهدانشگاه 

استعداد ان مرکز سنجش اعالم شود. دانشگاه اسامی این افراد را نیز بایستی بصورت اینترنتی ھمراه سایر داوطلب
  عالم نماید.درخشان به مرکز سنجش ا
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