
   
  بوشهردفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي 

  

  تسهيالت طرح ويژه استعدادهاي درخشان

معافيت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و  به اطالع دانشجويان ذينفع رسانيده مي شود اصالحيه شرايط

 .به شرح زير مي باشد) ويژه استعدادهاي درخشان تسهيالت طرح(پيراپزشكان 

 : مواردي كه مشمول معافيت از انجام خدمات قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي شوند �

 دانش كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر، زيست شناسي دارندگان مدال طالي •

  آموزي

 كنكور سراسري گروه تجربي نفرات اول تا دهم كشوري •

پيش كارورزي و ورودي   مع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي،آزمون جا نفرات اول تا سوم كشوري •

  تخصصي پزشكي، دندانپزشكي دستياري

 : مواردي كه مشمول تسهيالت جهت انجام خدمات قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي شوند �

 27/7/92 مصوب "تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان "آيين نامه  مشمولين •

مي ) 25/5/93د مورخ /1356/500 ابالغ به دانشگاه ها طي نامه شماره(شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 

به ) منابع انساني دفتر مديريت 17/3/88الف مورخ /106992/7 موضوع نامه شماره(توانند از تسهيالت طرح 

  :شرح ذيل بهره مند شوند

مدت سه  هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي كه قبل از پايان مشمولين استعداد درخشان در رشته كليه •

در نظر گرفتن ضريب محروميت  ماه از تاريخ فراغت از تحصيل، شروع به خدمت نمايند، مجاز خواهند بود بدون

 .منطقه، در آزمون تخصصي مربوطه شركت نمايند

مراكز بهداشتي،  م خدمات قانوني خود را درمشمولين آيين نامه استعداد درخشان مي توانند صرفا سال دو كليه •

- مشهد- اصفهان-تبريز-تهران( كشور شهر بزرگ 5در  درماني، آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع

خانم هاي متاهل مشمول آيين نامه مي  :تذكر. (انجام برسانند به شرط ارائه اعالم نياز از اين مراكز به) شيراز

 )تسهيالت استفاده نمايند توانند از سال اول از اين

خدمات  مشمولين استعداد درخشان در رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت و بدون نياز به انجام كليه •

 .مي باشند باالتر مقاطع و پيراپزشكان، مجاز به شركت در آزمون موضوع قانون خدمت پزشكان

خود را در مراكز  مي توانند مدت خدمات قانوني) فارغ التحصيالن رشته هاي پيراپزشكي( اين گروه ضمناً •

 به شرط ارائه اعالم نياز از اين مراكز، به انجام بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع

 .رسانند

سهميه  ني خود را در منطقهكليه مشمولين استعداد درخشان كما في السابق مي بايست خدمات قانو: تذكر •

  .به انجام رسانند....) ،1،2،3(قبولي مربوطه خود 


