


درخشانضوابط آیین نامه استعداد های 

به جهت ادامه تحصیل از کارشناسی 
ارشدکارشناسی 

1400-1399در سال  تحصیلی   

1399اسفند ماه 

ET.kums.ac.ir دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه  سایت اختصاصی 



:آدرس
دفتر استعداد درخشان دانشگاه واقع در مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی بیمارستان طالقانی جنب کتابخانه مرکزی

Et.kums.ac.ir
وب سایت استعداد درخشان دانشگاه     

لینک کانال اطالع رسانی اخبار دفتر استعداد درخشان–
–T.me/kaaaa1820
08338378101شماره مستقیم دفتر   –

«باماتماس»از طریق ایمیل کارشناسان دفتر قسمت پاسخگویی –
ارسال مشکالت و نظرات و پیشنهادات از طریق سایت–

☑ et.kums.ac.ir





براساس آیین نامه جدید ابالغ شده استعداد درخشان برای 
1399-1400سال تحصیلی 

و به یک مرتفقط در مقطع کارشناسی ( به کارشناسی ارشدآزمون بدون پذیرش )2دانشجویان مشمول ماده ❇–
ه مقطع باالتر آن هم صرفا برای سال و دوره تحصیلی بالفاصله بعدی خود می توانند از تسهیالت ادامه تحصیل ب

.استفاده کنند

کهبه مقطع کارشناسی ارشد، واجدین شرایط فقط یک نوبت مشروط به اینبا آزمون درخصوص سهمیه ❇–
. آنها نگذشته باشدبیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی –

.هر ساله از طرف مرکز سنجش پزشکی بازه زمانی دقیق در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد اعالم می گردد–

☑ et.kums.ac.ir



برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و باالتر در هر % 10-ط* 
17به شرط معدل کل حداقل دانشگاه

همنامهایرشتهجدولطبق-شودامتیازمطالعهتخصیصنامهشیوه-اولرتبهمختصفقط:آزمونبدون–
.نمایندرشتهانتخاب

باوونآزمبدونسھمیهدوھرازاولسالھماندرالتحصیلیفارغازبعدتوانندمیکارشناسیمقطعاولهایرتبه–
نماینداستفادهھمزمانطوربهآزمون

یقبولعدمصورتدرولیبودخواھددانشجوعھدهبهفوقسھمیهنوعانتخابروش،دوھردرقبولیصورتدر–
.باشندنمیبعدسالدرآزمونباسھمیهازاستفادهبهمجاز

بدونهسھمیازاولسالدرتواندمینماید،استفادهسالیکدرفرصتدوھرازنباشدمایلدانشجوکهصورتیدر–
کنداستفادهآزمونباسھمیهازدومسالدروآزمون

.نمایندکسبضوابططبقراالزمنصابحدونمودهشرکتارشدآزموندرباید:آزمونبا–
سھمیهازادهاستفبهمجازفقطباشندمیارشدکارشناسیمقطعدرھمنامرشتهفاقدکهکارشناسیمقطعاولرتبه–

باشندمیآزمونبا%١٠

☑ et.kums.ac.ir



٧شماره جدول 

انتخاب مجاز در رشته ھای ھمنام 
استعداد درخشان سھمیه 

%١٠آزمون بدون 

– www. Sanjeshp.ir



یین نامه تسهیل ادامه تحصیل به مقطع باالترآ

☑ et.kums.ac.ir



ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از 
1400درخشان استعدادھاي سھمیه 



تبصره های مهم آیین نامه
: 1تبصره 

.درصد برتر فارغ التحصیالن قرار می گیرد10مجموع ورودی دانشگاه در یک سال تحصیلی مالک 

(اعم از دانشجویان  بهره مند از آموزش رایگان، شهریه پرداز، پردیس های خودگردان و بین الملل)

محاسبه معدل  کل برای با آزمون ها  به مقطع باالتر: 2تبصره 
 (به کارشناسی ارشدمختص با آزمون ها )معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر

ارشد بدون احتساب پایان نامهکارشناسی 
عمومی پزشکی تاپایان دوره کارآموزیدکترای 
واحد180عمومی داروسازی تا پایان دکترای 
10Et.kums.ac.irنیمسال عمومی دندانپزشکی تا پایان دکترای 



ارشناسی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون به مقطع ک��–
. درصد برتر بودن در دوره کاردانی ندارند10نیازی به احراز شرط 99ارشد طبق آیین نامه جدید ابالغ شده سال 

(برخالف سالهای قبل ) 
.دمعدل کارشناسی ناپیوسته طبق ضوابط آیین نامه استعداد درخشان مالک عمل محاسبه می باش��–
زمان بایستی حتما در" بخش استعداد درخشان"الزم بذکر است درخواست عضویت دانشجو در سامانه هم آوا –

.قبل از فراغت از تحصیل ثبت شود
.از فراغت از تحصیل، سامانه برای درخواست دانشجوی استعداد درخشان غیر فعال می گرددبعد ❌–
نکته مهم:
درسیواحدهای%80حداقلکهدرصورتیشده،دادهواحدتطبیقیاوانتقالیرشته،تغییردانشجویانمورددر–

ازتوانندنمیصورتاینغیردروشوندمیمقایسهورودیهمانباباشندگذراندهورودیهمانباراخود
.شوندمندبهرهدرخشاناستعدادنامهآیینتسهیالت

☑ et.kums.ac.ir

براساس آیین نامه جدید ابالغ شده استعداد درخشان برای سال 
1400-1399تحصیلی 



سامانه هم آوا 
درخواست عضویت استعداد درخشان



21تا 18صفحه 
دفترچه آزمون 
کارشناسی ارشد

در سایت سنجش 
پزشکی

Sanjeshp.ir





توجه مهم 



برنامه زمان بندي اجراي آزمون 
١٤٠٠كارشناسي ارشد سال 

(رشته هاكلیه )



باشیدموفق و تندرست  


