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 اه ویپست :سوم بخش

 1ویپست شماره 

داهي ردخشان هب مقاطع باالرت رد وزارت به شت، آنيي انهم تسهيل اداهم تحصيل دانشجويان ممتاز و استعدا دا
 و آموزش زپشكیردمان 

 

 مقدمه

درمان  آئين نامه شپوراو هدايت استعدادهاو درخسان وزارت بهداشت،  2مادي  1در اجراو بند     

وآموزش نمشپكي و به منظور برقرارو تتهيالت ويني آموزشي و ننوهسي براو دانسجويان داراو استعداد  

انتاني و ملي اين  وااو اسالمي،درخسپان و شپكوفايي استعدادهاو بالقوي آنان با میوريت ارزش هاو   

 آيين نامه تصويب  رديد.

 رود.نامه بكار ميهاو زير در اين آئينبه منظور رعايت اختصار واژي -1مادي 

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

وزارت  ها علوم نمشپكي و مؤستات وابتته به ها و دانسپكدي دانسپگاي: منظور هر يك از دانسپگاي  

 كنند.بهداشت، درمان و آموزش نمشكي كسور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي

دانسپجو: منظور كليه دانسپجويان شپاغل به تیصپيل در دانسپگاههاو علوم نمشكي و مؤستات      

اله)عج(، هاو اجرايي )شپپاهد، بقيهابتپپته به دسپپتگايهاو علوم نمشپپكي ووابتپپته به وزارت و دانسپپكدي

 باشد.بهميتتي( ميارت  و علوم 

 .تر: منظور دوري تیصيل فعلي دانسجو استمقطگ نايين

 مقطگ بااتر: منظور دوري تیصيلي بالفاصله بعدو دانسجو است.

نپذيرش بپدون آزمون )اين بنپد صپپپپرفپًا مخصپپپپوص نذيرش دانسپپپپجو در مقاطگ كارداني و       -2مپادي  

  .كارشناسي است لذا از درج آن خوددارو شدي است(

 نذيرش با آزمون  -3مادي 

توانند با رعايت ديگر شپپرايب مقرر در اين مادي و با مي 3-1دانسپپجويان واجد شپپرايب مذكور در بند  

 شركت در آزمون ورودو براو تیصيل در دوري بااتر در دانسگاي ها نذيرفته شوند.

 دانسجويان واجد شرايب عبارتند از: - 3-1

ايسپي علوم تجربي با كتپب رتبه كسپورو متاوو و    بر ميد ان آزمون سپراسپرو  روي آزم   –الف 

 )با معرفي سازمان سنج  آموزش نمشكي(  522كمتر از 

نقري و برنمكسپپپپورو از الم يادهاو علمي دان  آموزو )با معرفي وزارت  دارند ان مدات طال، –ب 

 آموزش و نرورش(
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انسجويان علوم نمشكي نفرات اوت تا سپوم انفرادو و رتبه اوت تيمي كسورو الم ياد علمي د  –ج 

نمري  %92كسور در هريك از سه حيطه الم ياد مذكور ) به شرط آنكه هر يك از اعضاو تيم در مرحله فردو 

 نفر سوم انفرادو همان حيطه را كتب نمودي باشند( با معرفي دبيرخانه الم ياد علمي وزارت

هاو خوارزمي و جوان جسنواري  بر ميد ان حائم رتبه هاو اوت تا سوم كسورو جسنواري رازو، –د 

 هاو مربوطه )در زمينه علوم نمشكي( با معرفي دبيرخانه خوارزمي

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شدي در زمينه علوم نمشكي با تائيد معاونت تیقيقات و فن آورو  -هپپپپپ 

 وزارت براساي ضوابب مربوطه

 خاب دانسجوو نمونه كسورودانسجويان نمونه كسورو  روي نمشكي با معرفي ستاد انت –و

 نذيرفته شپپد ان برتر كسپپورو درهر يك از آزمونهاو متمركم جامگ علوم نايه نمشپپكي،   % 5/2 –ز 

حداكثر تا سقف نهل نفر در هر  ؛ جامگ ني  كارورزو نمشكي )حداقل سه نفر ودندان مشكي و داروسازو

 آزمون(

دوري هاو تیصيالت تكميلي كارشناسي رتبه هاو برتر نذيرفته شپد ان در آزمون هاو ورودو   –ح 

نفر نذيرفته شدي در هر رشته دو نفر اوت  52نفر نذيرفته شدي در هر رشته نفر اوت كسورو، تا  22ارشد: تا 

 نفر باشد سه نفر اوت كسورو. 52كسورو و درصورتي كه تعداد نذيرفته شد ان بي  از 

مسپپترك در مقاطگ كارشپپناسپپي و بااتر در هر برتر فارغ التیصپپيالن هر رشپپته با ورودو  %12 –ط 

 19دانسگاي )حداقل يك نفر( با كتب معدت كل حداقل 

تبصري: در مواردو كه زمان فارغ التیصيلي متقاضي به دايل موجه كه مورد تائيد معاونت آموزشي 

ه م سات تیصيلي بحداكثر تا يك ني ،دانسپگاي باشد )از قبيل بيمارو يا مرخصي زايمان و ...( به تعويق افتد 

سنوات آموزشي او اضافه مي  ردد و در اين صورت نيمتات فراغت از تیصيل مالك عمل بودي و رتبه وو با 

  ردد. روهي كه همممان فارغ التیصيل شدي اند میاسبه و مقايته مي

دانسپجويان ننوهسپگر برجتپته به تائيد شپوراو ننوهسپي دانسگاي و براساي دستورالعمل       -و

 ها ابالغ  رديدي است.كه از سوو معاونت تیقيقات و فنآورو وزارت تدوين و به دانسگاياجرايي 

( در مقاطگ تیصيلي 3-1دانسجويان استعداد درخسان مسموت هر يك از موارد مذكور در بند ) -3-2

و مقطگ كارشپناسپي و بااتر براو استفادي از مماياو مقرر در اين مادي مجازند فقب يك نوبت در آزمون ورود  

قانون  3و  2بااتر شپركت كنند و براو فارغ التیصپيالن حائم شپرايب، آخرين مصوبات كميتيون موضوع مواد    

 خدمت نمشكان و نيرانمشكان مالك عمل خواهد بود.

در مقطگ كارشپپناسپپي بايد در  3-1دانسپپجويان واجد شپپرايب هر يك از موارد مذكور در بند  - 3 – 3

را  16و در مقاطگ كارشپناسپي ارشد و بااتر در نايان دوري معدت كل حداقل    19ل نايان دوري معدت كل حداق

 كتب نمايند.

كه در مقطگ كارشناسي نانيوسته  3-1دانسجويان واجد شرايب هر يك از موارد مذكور در بند  - 3-4

اوب معدت و در مقطگ كارشپپناسپپي نيوسپپته بي  از دو ترم متوالي يا متن   16بي  از يك ترم معدت كمتر از 

و در مقطگ دكتراو حرفه او بي  از  15در مقطگ كارشپناسي ارشد بي  از يك ترم معدت كمتر از   16كمتر 

 نامه و تتهيالت مربوطه نخواهند شد.مسموت آئين ،كتب نمايند 15سه ترم معدت كمتر از 

مه حفظ شپپدي ناشپپرط معدت مذكور بايد در كل دوران تیصپپيل خواي قبل يا بعد از شپپموت آئين - 3-5

 باشد.
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 %82دانسجويان حائم شرايب مقرر در اين مادي مي توانند به شرط شركت در آزمون و كتب  – 3-6

از ظرفيت نذيرش سهميه  %12میل مورد تقاضا و حداكثر تا  –نمري آخرين نفر نذيرفته شپدي آزاد در رشپته   

 آزاد نذيرفته شوند.

میل )مندرج در دفترنه  –دانسپجو در هر رشته   اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رسپمي نذيرش  –الف 

 نذيرش دانسجو( است.

هاو مورد نذيرش عدد صیيح میل –میاسپبه شپدي در هر يك از رشپته     %12در صپورتي كه   –ب 

نفر حداقل يك  5هاو با نذيرش كمتر از  رد كردي علمي آن مالك عمل خواهد بود و در مورد رشپپته ،نباشپپد

 شود.نفر نذيرفته مي

نمري آخرين نفر نذيرفته شپپدي آزاد، كف نمري بودي و نذيرش دانسپپجوو اسپپتعداد  %82كتپپب  –ج 

 درخسان بر مبناو اولويت نمري و اولويت میل و همهنين ظرفيت نذيرش تعيين شدي خواهد بود.

ها توسب مركم سنج  آموزش نمشكي نذيرش و معرفي دانسپجويان واجد شرايب به دانسگاي  –د 

  يرد.صورت مي

داروسپپازو   Ph.Dبراو اسپپتفادي از سپپهميه مازاد در نذيرش دسپپتيار نمشپپكي و دندان مشپپكي  –ي 

امتياز از حيطه هاو آموزشي، ننوهسي، فردو و اجتماعي ازم است كه بااترين امتياز  42كتپب حداقل  

 كتب شدي مالك عمل خواهد بود.

هاو بر مار كنندي توسپپب دبيرخانه نگونگي میاسپپبه امتيازات فوا الذكر در شپپيوي نامه او كه –و 

 آزمون تدوين شدي است ارائه خواهد شد.

در صپورت عدم نذيرش دانسپجويان استعداد درخسان واجد شرايب توسب دانسگاهها به صورت    –ز 

میل مورد تقاضا كم نمودي  –دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت نذيرش آزاد رشته  ،سهميه مازاد

 انسجويان استعداد درخسان اختصاص دهد.و آن را به د

دانسپپجويان حائم شپپرايب مقرر در اين مادي مي توانند در هر يك از مقاطگ تیصپپيلي فقب يك   – 3-9

مرتبه )اعم از قبولي يا عدم قبولي( مسپروط بر اينكه بي  از دو سات از زمان فارغ التیصيلي آنها نگذشته  

 از اين تتهيالت بهري مند  ردند. ،باشد

 –ي  –فارغ التیصيالن رشته هاو  روي نمشكي دانسگاي آزاد اسالمي كه مطابق بندهاو ج  – 3-9

با رعايت ساير شرايب آيين نامه مي توانند از تتهيالت اين  ،آيين نامه رتبه كتب نمودي اند 3و در مادي  -ز

 مادي بهري مند شوند.

ته انضپباطي دانسگاي با هيئت بدوو  دانسپجوياني كه داراو حكم میكوميت قطعي از كمي  -4مادي 

مسپموت اين آيين نامه و تتهيالت مربوطه   ،تخلفات آزمون ها )مبني بر تخلف آموزشپي يا اخالقي( باشپند  

 نخواهند شد.

متقاضيان استفادي از تتهيالت استعداد درخسان، در هريك از مقاطگ تیصيلي بايد شرايب  -5مادي 

براو اسپپتفادي از تتپپهيالت ادامه تیصپپيل در مقطگ بااتر كتپپب عنوان   آيين نامه را احراز نمودي باشپپند و 

 تر المامي است.استعداد درخسان در مقطگ نايين

تبصپري : متقاضپيان واجد شپرايب مجازند فقب از يك نوع از تتهيالت )با آزمون يا بدون آزمون ( براو    

د اما مي توانن باشد.سات امكان ذير نمي نذيرش استفادي نمايند و استفادي از هر دو روش براو نذيرش در يك

 به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

نیوي اجراو اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسب مركم سنج  آموزش  – 6مادي 

  ردد.نمشكي تدوين و تنظيم مي
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در شرح و تفتير  نامه بر عهدي معاونت آموزشي وزارت بودي و: نظارت بر حتپن اجراو آئين 9مادي 

 آن نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.

به تصپپويب شپپوراو  21/12/1398تبصپپري در تاري   3مادي و  9نامه مسپپتمل بر يك مقدمه، اين آئين

هدايت اسپتعدادهاو درخسپان رسپيد و جايگمين مصپوبات قبلي ادامه تیصيل دانسجويان ممتاز و استعداد     

به بعد  1382 – 81 ردد و براو نذيرش دانسجو از سات تیصيلي ن و با آزمون( ميدرخسان )ورود بدون آزمو

 باشد.اجرا مي قابل
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 2ویپست شماره 

د انهم تسهيل اداهم ت انهم محاسبه امتیازات جهت مشمولین استفاده از آئینشيوه  حصيل دانشجويان ممتاز و استعدا

 ردخشان
 

 :شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه  -1ماده 

دانسجويان و فارغ التیصيالن نمشكي عمومي كه بر اساي مقررات، قوانين وآئين نامه هاو 

مصوب و معتبر جارو از مصاديق نخبگان، استعدادهاو درخسپپپپپان، و استعدادهاو برتر در 

گي و فوا برنامه، توانمنديهاو فردو و اجتماعي حيطه هاو آموزشي، نپپپپنوهسي، فرهن

  ردند:بسرح زير ارزيابي مي

 :آموزش  1-1

 هاو معتبر جهاني و كسورو هاو برتر الم ياد: دارند ان رتبه 1-1-1

 هاو برتر كنكور سراسرو : دارند ان رتبه2-1-1

 زو هاو برتر آزمونهاو جامگ علوم نايه و ني  كارور: دارند ان رتبه3-1-1

 هاو برتر دوري نمشكي عمومي بر اساي معدت كل: دارند ان رتبه4-1-1

 : پژوهش 2-1

: رتبه هاو برتر در جسنواري هاو معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در 1-2-1

 زمينه علوم نمشكي:

 )خوارزمي، رازو و ...(   

داراو رتبه علمي پ ننوهسي  : ناپ مقاات علمي در مجالت معتبر داخلي و خپپپارجي2-2-1

 ها ...( در زمينه علوم نمشكي )مطابق آئين نامه ارتقاو اعضاو هيئت علمي دانسگاي

: شركت در سمينارهاو معتبرعلمي پ نمشكي داخل يا خارج از كسور با ارائه نوستر يا 3-2-1

 سخنراني علمي 

تأييد معاونت تیقيقات و فن آورو : ابداع يا اختراع ثبت شدي در زمينه علوم نمشكي كه به 4-2-1

 وزارت متبوع رسيدي باشد.

او، كاربردو و ساير حيطه هاو معتبر هاو تیقيقات بنيادو، توسعه: مجرو و همكار طرح0-2-1

هاو علوم نمشكي مربوطه يا معاونت ننوهسي در حيطه علوم نمشكي با تأييد دانسگاي

 تیقيقات و فن آورو وزارت متبوع

 و فوق برنامه :: فرهنگي 3-1

 معارف اسالمي كريم، احكام والمللي قرآن: بر ميد ان متابقات بين1-3-1
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 ورزشي - ادبي - هنرو - : بر ميد ان متابقات يا الم يادهاو فرهنگي2-3-1

 :توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي4-1

 : كتب عنوان دانسجوو نمونه كسورو1-4-1

 هاو خارجي زبان : كتب مدرك معتبر2-4-1

 هاو قابل قبوت و موردنياز  ) در سطح نيسرفته ( با مهارت IT: كتب مدرك  3-4-1

: سپپوابق اجرايي و مديريتي، حضپپور در اقدامات انتپپاندوسپپتانه و داوطلبانه، مسپپاركت   4-4-1

 فعات در زمينه اقدامات ويپپپني درحيطه علوم نمشكي با میوريت درمان

 نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه   -2ماده 

 : آموزش1-2

امتيازات آموزشپپي نیوي میاسپپبه  1براسپپاي جدوت شپپماري 1-1امتيازات كليه مسپپموان بند 

 .میاسبه خواهد شد

 ننوه  -2-2

امتيازات ننوهسپپي نیوي میاسپپبه  2براسپپاي جدوت شپپماري 1-2امتيازات كليه مسپپموان بند 

 .میاسبه خواهد شد

تياز دهي مطابق نیوي ام2جدوت شماري  0تا  1: درصپورت مسپاركت افراد در رديف هاو   1-2-2

 .باشدء اعضاو هيئت علمي ميآئين نامه ارتقا

 فرهنگي و فوا برنامه  -3-2

نیوي میاسبه امتيازات فرهنگي و  3براساي جدوت شماري 1-3امتيازات كليه مسموان بند  

 میاسبه خواهد شد. فوا برنامه

: بر ميد ان متپپابقات يا الم يادهاو فرهنگي، هنرو، ادبي، احكام و معارف اسپپالمي و  1-3-2

 .باشددرمان و آموزش نمشكي مي ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت،

سازمان تربيت بدني متپابقات ورزشي كسورو، متابقات معتبرو است كه طبق نظر   2-3-2

 . رددمياعالم 

ي المللبندو متابقات بينالمللي متابقاتي است كه در رتبه: متپابقات ورزشپي بين   3-3-2

 . رددمساركت نند كسور بر مار مي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت بدني با

 امتيازات توانمنديهاو فردو، اجتماعي -4-2

ي میاسبه امتيازات توانمنديهاو نیو 4براساي جدوت شماري 1-4امتيازات كليه مسموان بند  

 .اجتماعي میاسبه خواهد شد فردو،

با ارائه سپپوابق داوطلب توسپپب  4جدوت شپپماري  4نیوي امتياز دهي و ارزشپپيابي رديف  1-4-2

هاو آموزشپپپي، ننوهسپپپي، دانسپپپجويي و   شپپپوراو منتخب دانسپپپگاي متسپپپكل از معاونت  
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تائيد نهايي به دبيرخانه شوراو فرهنگي،رئيس دفتر اسپتعدادهاو درخسپان، بررسي و جهت   

 . رددوزش نمشكي و تخصصي ارسات ميآم

: در صورتيكه داوطلب اقدام ويني او انجام دادي كه از نظر شوراو منتخب دانسگاي حائم 1تبصري 

امتياز بااترو از سقف امتيازات منظور شدي مي باشد، نس از تائيد شوراو منتخب دانسگاي و 

 .ابل میاسبه جهت داوطلب خواهد بودنمشكي و تخصصي ق دبيرخانه شوراو آموزش

 هاو توانمند سازو علمي نخبگان و استعدادهاو درخسان دوري  -0-2

توانمند سازو  ،اهدافي كه نس از شپناسپايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست   يكي از

اين عميمان در راستاو حل  معضالت ملي به منظور تیقق اهداف عالي نظام مقدي جمهورو 

ننوهسي با میوريت درمان  هاو خاص آموزشي ولذا بدين منظور بتپته  .اسپالمي مي باشپد  

تدوين مي  ردد كه نخبگان و اسپپتعدادهاو درخسپپان نس از آموزش موفق به كتپپب امتيازات 

  رديد. ازم خواهند

ننوهسي  هاو بتته هاو آموزشي وسپرفصل  : نیوي امتياز دهي و اعتباربخسپي و  2تبصپري  

براسپاي نيازهاو كسپور با میوريت درمان و با هماهنگي معاونتهاو مربوطه، توسب دبيرخانه   

 .ابالغ خواهد  رديد تخصصي تدوين و وشوراو آموزش نمشكي 

 و آموزش نمشكي الم ياد علمي وزارت بهداشت، درمان  -6-2

علمي، نظام امتياز بندو ترجيیي بر ميد ان توسپپپب  در صپپپورت تصپپپويب و اجراو اين الم ياد 

دبيرخانه شپپوراو آموزش نمشپپكي و تخصپپصپپي كارشپپناسپپي و به اين آئين نامه اضپپافه خواهد 

 شد.

 هاو دانسجويي نامهنايان  -9-2

ن و اجرا  ردد، نظام امتياز بندو ها در سپپپپطح كسپپپپور تدوي نامهبندو نايانننپانهپه نظپام رتبه   

ترجيیي بر ميد ان توسپب دبيرخانه شپوراو آموزش نمشپكي و تخصصي كارشناسي و به اين    

 آئين نامه اضافه خواهد شد.

 متابقات بين المللي قرآن كريم: -9-2

نفر از كتپاني كه در قرائت قرآن كريم در متپابقه بين المللي رتبه اوت را كتب    2هر سپاله   

نمودي بپاشپپپپند، مي توانند بدون كنكور در رشپپپپته علوم قرآني وارد دانسپپپپگاي  ردند يا ا ر در   

جلته مور   288 ) طبق مصوبهورودو به يك رشپته بااتر بروند   دانسپگاي باشپند بدون امتیان  

  .ورايعالي انقالب فرهنگي(ش 6/11/91

 تعهدات قانوني استفادي كنند ان از تتهيالت آئين نامه -3مادي 

 موظف ، ردندكليه داوطلبيني كه از مماياو ادامه تیصپيل بر اساي اين آئين نامه برخوردار مي 

به سپپ ردن تعهد براو انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تیصپپيل، مسپپابه نذيرفته شپپد ان  

 نمايد، خواهند بود.ه آزاد، در مناطقي كه وزارت متبوع تعيين ميسهمي
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نیوي میاسپپبه امتيازات ترجيیي مكتتپپبه توسپپب مصپپاديق آئين نامه )تتپپهيل ادامه   -4مادي 

 :هاو تخصصيتیصيل دانسجويان ممتاز و استعداد درخسان( براو ادامه تیصيل در رشته

از حوزي هاو نهار انه )با رعايت حداقل  امتياز 42داوطلبين در صپپپپورت كتپپپپب حپداقپل     -1-4

هميه اسپپتعدادهاو درخسپپان ( مجاز به اسپپتفادي از سپپ 0امتيازات ازم مطابق جدوت شپپماري 

 .باشندمي

داوطلبين فقب براو يك نوبت مجاز به اسپپپپتفادي از سپپپپهميه اسپپپپتعدادهاو درخسپپپپان    -4-2

 باشند.مي

زش نمشكي و تخصصي قابل تغيير آمو : ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراو3تبصري

 .است

: تعيين ظرفيت و برنامه ريمو توسپب دبيرخانه شوراو آموزش نمشكي و تخصصي و با  4تبصپري  

 .شودهاو مربوطه انجام ميهماهنگي معاونت

نامه اجرائي تتهيل ادامه تیصيل استعدادهاو آئين 3-6در راستاو اجرايي شدن بند  -0مادي 

آئين نامه  66نستت 0هاو تخصپصپي )موضوع   اسپتعدادهاو برتردر دوري  درخسپان، نخبگان و 

حمايت از اسپتعدادهاو نخبگان( در خصوص الم ياد علمي وزارت بهداشت و بر مارو نند دوري  

از الم ياد دانسپپجويي، اختصپپاص امتيازات جهت الم يادهاو دانسپپجويي به شپپرط مسپپاركت    

و  0بسپپپرح مندرج در جدوت شپپپماري  دانسپپپگاههاو علوم نمشپپپكي كل كسپپپور   %92حداقل 

 است. توضيیات كيل آن قابل میاسبه

 ضمائم :

 
 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 1شماره  جدول

 

ي
صل

ف ا
دي
ر

 

 محور
رديف 
 فرعي

 موضوع / رتبه
 
 امتياز

سقف امتياز 
 محور

1 

هپپاو دارنپپد پپان رتبپپه 

 هاو معتبربرتر الم ياد
جهپپاني و وكسپپپپورو 

 )دان  آموزو(  

 20 مدات طالو الم ياد جهاني   1-1

20 
 22 مدات نقري الم ياد جهاني 2-1

 10 مدات برنم الم ياد جهاني 3-1

 12 مدات طالو كسورو 4-1

2 

هاو برتر دارند ان رتبه
 سراسرو ركنكو

0-1 12-1 22 

22 
6-1 22-11 10 

9-1 32-21 12 

9-1 02-31 0 

3 
 
 

 برترهاو دارند ان رتبه
آزمونهپپاو جپپامگ علوم 

 نايه و ني  كارورزو

 12 كسورو 1-12علوم نايه 8-1

32 
 

 0 دانسگاهي 1-3علوم نايه 12-1

 22 كسورو 1-12ني  كارورزو 11-11

 0 دانسگاهي 1-3ني  كارورزو 12-1

4 

-دارنپپد پپان رتبپپه -4-1

هپپپاو بپپپرتپپپر فپپپارغ   
التیصپپيلي بر اسپپاي 

 معدت كل  

 22 نفر  32نفر اوت در صورت ظرفيت ورودو تا  13-1

22 

 22 نفر  62نفر اوت ودوم در صورت ظرفيت ورودو تا  14-1

 22 نفروباا 82نفر اوت تا سوم در صورت ظرفيت ورودو تا  10-1

 10 نفر 122نفر نهارم در صورت ظرفيت ورود و تا 16-1

 10 نفر 102ورودو تا نفرنهارم و ننجم در صورت ظرفيت  19-1
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19-1 
 192نفر نهارم، ننجم و شسم در صورت ظرفيت ورودو تا 

 نفر
10 

  ردد.: در صورت كتب رتبه جهاني، امتياز رتبه كسورو میاسبه نمي 1توضيح رديف 

   .(باشد: منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد) رتبه منطقه او منظور نمي 2توضيح رديف 

: در صپورت كتب رتبه كسورو و دانسگاهي در يك آزمون جامگ، امتياز رتبه دانسگاهي میاسبه   3توضپيح رديف  
  ردد.نمي

  ردد.اضافه مي 10نفر، يك رتبه با امتياز  32: در صورت افماي  ظرفيت ورودو، به ازاو هر  4توضيح رديف 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه امتيازات پژوهشي -2جدول شماره 

ي
صل

ف ا
دي
ر

 

رديف  محور
 حداكثر موضوع / رتبه فرعي

 امتياز

 سقف
امتياز 
 محور

1 

هاو هاو برتر جسنواريرتبه
معتبر داخلي مصوب شورايعالي 
انقالب فرهنگي در زمينه علوم 
 نمشكي )خوارزمي، رازو و...(

 22 اوت   1-2

22 
2-2 

 دوم و سوم
12 

2 

نپپاپ مقپپاات علمي درمجالت  
داراو معتبر داخلي و خپپارجي 

ننوهسي در زمينه  -رتبه علمي
 علوم نمشكي )مطابق آئين نامه
ارتپقپپا اعضپپپپپپا هپيئپپت علمي     

 (*                  هادانسگاي

 3 هر مقاله داخلي 3-2

22 
4-2 

 هر مقاله خارجي

0 

3 

شپپپپركپپت در سپپپپمينپپارهپپاو     
معتبرعلمي پپپپ نمشكي داخل يا 

يا  خارج از كسپپور با ارائه نوسپپتر
 سخنراني علمي

 1 هر مورد داخلي 0-2

0 
6-2 

 هر مورد خارجي
2 

4 

ابپپداع يپپا اختراع ثبپپت شپپپپدي در  
زمينه علوم نمشكي كه به تائيد 

فن آورو  معپپاونپپت تیقيقپپات و 
  .وزارت متبوع رسيدي باشد

 2 هر مورد ثبت شدي داخلي 9-2

12 
9-2 

هر مورد ثبت شدي در مراكم معتبر 
 12 خارجي

0 

هاو تیقيقاتي مجرو طرح
 بنيادو 

توسعه او،كاربردو 
هاو معتبر وسايرحيطه

 ننوهسي در حيطه
علوم نمشكي با تائيد  
 نسگاههاو اد

 علوم نمشكي مربوطه يا معاونت
 تیقيقات وفن آورو وزارت متبوع

 0 الملليمجرو هر طرح بين 8-2

0 

  4 مجرو هر طرح ملي 12-2
 3  دانسگاهيمجرو هر طرح  11-2
 2 الملليهمكار هر طرح بين 12-2

13-2 

 همكار هر طرح ملي

1 

 
   داوطلب مجاز اسپپپت فقب براو يك مقاله نذيرش آنرا جهت كتپپپب امتياز ارائه نمايد و براو بقيه مقاات، متن

   .باشدمي ناپ شدي مورد نياز
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 محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -3جدول شماره 

ف 
دي
ر

ي
صل

ا
 

ي   
ل

 

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه
 حداكثر
 امتياز

 سقف
 امتياز
 محور

1 
 

بپر ميپپد پپان متپپپپپپابقپپات يپپا              
هنرو،  الم يپپادهپپاو فرهنگي، 

ادبپپي، ورزشپپپپپپي، احپپكپپام و                
 معارف اسالمي   

 
 

 0 اوت كسورو 1-3

10 

 4 دوم  كسورو 2-3

 3 سوم كسورو 3-3

 9 اوت بين المللي 4-3

 6 دوم  بين المللي 0-3

 0 سوم بين المللي 6-3

 10 اوت جهاني 9-3

 12 دوم  جهاني 9-3

 9 سوم جهاني 8-3

 
 

 

 

 

 
 اجتماعي محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي، -4جدول شماره 

 

ي
صل

ف ا
دي
ر

 

 محور
رديف 
 فرعي

 موضوع
 حداكثر
 امتياز

سقف 
 امتياز
 محور

كتپپپپپب عنوان دانسپپپپجوو نمونپپه     1
 كسورو

 9 طبق آئين نامه مصوب وزارت  1-4

 
22 

2 
 4-2 كتب مدرك معتبر  زبان هاو  خارجي  

IELts ،0/6  به باا و تافل معادت و ديگر
 زبانهاو خارجي معادت

0 

) در سطح نيسرفته (  ITكتب مدرك  3
 هاو قابل قبوت و موردنياز(با مهارت

3-4  4 

4 
حضور در  سپوابق اجرايي و مديريتي،  

اقدامات انتپپاندوسپپتانه و داوطلبانه،   
مسپپپپاركپت درزمينپه اقپدامات ويني در    

 حيطه علوم نمشكي 
 

 9 در سطح دانسگاهي  1-4-4

 10 درسطح استاني يا منطقه او  2-4-4

 22 در سطح كسورو 3-4-4

 
 

 دانشجويي داخل كشورمحاسبه امتيازات المپيادهاي  -5جدول شماره 

 
 امتياز رتبه

 12 اوت )انفرادو(

 9 دوم)انفرادو(

 5 سوم)انفرادو(

 5 سوم)انفرادو(

 

   2امتيازات ترجيیي رتبه هاو اوت و دوم و سپپپپوم انفرادو الم ياد دانسپپپپجويي در 

در حيطه آموزش و در بقيه حيطه هاو « اسپپپپتدات باليني»و « علوم نپايه »حيطپة  
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هاو فردو امتيازات ترجيیي رتبه هاو اوت، دوم و سوم در حيطه توانمندوالم ياد، 

 باشد.و اجتماعي فرد )مطابق جدوت امتيازات( قابل احتتاب مي

   در حيطپه تيمي الم ياد امتيازات ترجيیي فقب جهت تيم اوت به شپپپپرط اينكه هر يك از

همان حيطه را نمرة نفر سپپپپوم انفرادو  %92اعضپپپپاو تيم درمرحلپة انفرادو حپداقل   

 باشد.براو هر يك از اعضاء تيم قابل احتتاب مي 5كتب كردي باشند، امتياز 

: شپرط احتتاب امتيازات فوا در حيطة آموزشي اين آئين نامه كتب حداقل معدت  1تبصـره  

 باشد.براو داوطلب مي 19كل

 

 

 گانه مشروحه آئين نامه 4هاي امتيازبندي نهايي در حوزه - 6جدول شماره 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي
حداقل امتياز 

 ضروري
امتياز 
 داوطلب 

  22 82 آموزش

  4 32 ننوه 

 فوا برنامه –فرهنگي 
22 0  

 اجتماعي -هاو فردوتوانمندو

 



صصی  ( 79-89) سال تحصیلی  چهل و پنجمین دوره دفترهچ راهنماي آزمون پذریش دستیارتخ

30 

 

  3ویپست شماره 

 اهي ربرترتبه
 به ( دانسپپپپگاهها با توجه89تا  89) سپپپپوم رتبه %1( و 88تا  89 )صپپپپدك دوم رتبه %1و  اوت رتبه 1% -

  ردند.مي تعيين كيل هاوتبصري

ــره )اعم از روزانه و پرديس  آنان التیصپپپيالنتعداد فارغ مجموع كه هاييدانسپپپگاي :1تبصـ

 ،نفر باشپپد 48بيسپپتر از  نفر و 122كمتر از  31/6/1384 لغايت 1/9/1383 از تاري  خودگردان(

 رفيمع سپپپپوم رتبه نفر بعنوان و يك دوم رتبه نفر بعنوان اوت، يك رتبه نفر بعنوان تواننپد يك مي

 باشپند، صرفًا يك  داشپته  التیصپيل  فارغ فوا نفر تا تاري  52كمتر از  كه هاييدانسپگاي  نمايند.

 نمايند.مي معرفي اوت رتبه نفر را بعنوان

ساير  و همهنين آزاد اسالمي دانسگاي آموزشي واحدهاو التیصيالنفارغ از مجموع :2 تبصـره 

 %1، نفراتنمشپپكي علوم دانسپپگاههاو  تپپترش مورد تائيد شپپوراو نمشپپكي هاودانسپپكدي

 رتبه %12 قانون واجد شرايب وجود داوطلب و در صورت سوم رتبه %1، دوم رتبه %1، اوت رتبه

 خواهند بود. مادي اين برتر داراو مدات الم ياد علمي، مسموت

دانسپپگاهها عدد  سپپوم رتبه %1و  دوم رتبه %1، اوت رتبه %1 در میاسپپبه ننانهه: 3تبصــره

 منظور خواهد شد.  رد علمي بصورت مربوطه شود رقم حاصل اعسارو

 به مصپپوبات براسپپاي سپپوم رتبه %1و  دوم رتبه %1، اوت رتبه %1 احتتپپاب نیوي: 4تبصــره

 باشد:شرح كيل مي

 - standard از اسپپپتفادي دسپپپتيار، با ها براو نذيرشهاو برتر دانسپپپگايرتبه احتتپپپاب نیوي 

score  كارورزو  دوري معدت احتتاب نمشكي عمومي بدون دوري كل درصد معدت 52 بر اسپاي

 هر دانسپپگاي التیصپپيل فارغ دانسپپجويان مجموع كارورزو از ني  آزمون درصپد بقيه، نمري  52و 

 :باشدزير مي صورت ( به اوسهميه هر ونه اعمات )بدون تیصيلي مربوطه در سات

معدل از20  −  میانگین معدل کل افراد

انحراف معیار معدل کل افراد
+

نمره آزمون پیش کارورزی از 200 − میانگین نمرات آزمون در همان  دوره

انحراف معیار نمرات آزمون در همان دوره
=  معیار مقایسه

 

 

 و تخصصي نمشكي آموزش شوراو دبيرخانه دانسپگاهها به  از سپوو  شپرايب  واجدين اسپامي 

 رددمي اعالم
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 4ویپست شماره 

كان خدمت اقنون اجرايی انهمآئین 3و  2مواد  موضوع كميسيون كان زپش  و پيرازپش
 

  ردند:مي معاف قانون موضوع خدمات و از انجام زير مازاد بر نياز بودي  روههاو - الف

از   واهي ارائه شرط به و نيرانمشكان نمشكان خدمت قانون مسموت مختلف هاورشته التیصيالن فارغ - 1

در  بتيجي داوطلبانه خدمت ماي 6  بر انجام مبني اسالمي انقالب ناسداران سپ اي  بتپيج  مقاومت نيروو

 .تیميلي جنگ هاوجبهه

 .مامايي رشته التیصيالن فارغ - 2

نجوم، فيميك، شپپپيمي، كام يوتر و برند ان مدات طالو كسپپپورو از الم يادهاو رياضپپپيات،  - 3

زيتپپت شپپناسپپي به تائيد وزارت آموزش و نرورش، نفرات اوت تا دهم كنكور سپپراسپپرو  روي    

هاو جامگ علوم نايه تجربي به تائيد سپازمان سنج  آموزش كسور، نفرات اوت تا سوم آزمون 

 نمشپپكي، دندان مشپپكي، داروسپپازو، ني  كارورزو و ورودو دسپپتيارو تخصپپصپپي نمشپپكي،   

 دندان مشكي به تائيد مركم سنج  آموزش نمشكي.

 و بااتر  %52فرزندان جانبازان  -4

موضپپپوع معافيت از خدمت نمشپپپكان و نيرانمشپپپكان، كارمندان رسپپپمي و نيماني دولت و كادر ثابت  توجه:

نيروهاو متپپلح منتفي بودي و اين  روي از فارغ التیصپپيالن مي بايتپپت نس از فراغت از تیصپپيل به مدت   

 سات در میل خدمت خود ارائه خدمت نمايند. 2حداكثر 

 اين دفترنه راهنما اعالم  رديدي است. 11مفاد اين بند در نيوست شماري  –ب 

 دارند در آزمون اجازه ذيل شــرايط با رعايت ، دندانپزشــ يپزشــ ي رشــته التحصــيالن فارغ - ج

 .نمايند شركت دستياري

 شــده شــروع از تحصــيل فراغت بعد از تاريخ ماه 3حداكثر  قانون موضــوع مشــمول خدمات - 1

 باشد.

 گيرد. و محرومتر انجام چهار پنجم محروميت با ضريب در مناطق مشمول خدمات - 2

 يابد. تداوم دستياري دوره شروع تا زمان مشمول ، خدمتدر آزمون قبولي در صورت - 3

بند  3و  2 شرايط نمايند كه شركت بعدي توانند در آزمونمي بشرطي قبولي عدم در صورت - 4

 نمايند. رعايت بعدي ا آزمونرا ت ج

آئين نامه تسـهيل ادامه تحصـيل دانشـجويان ممتاز و اسـتعدادهاي درخشان به      مشـمولين  - 5

 نمايند. شركت دستياري در آزمون كارورزي مقطع باالتر مجاز مي باشند فقط يك بار در دوره

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبوت بعد از فراغت از تیصپپيل جهت صپپدور معافيت از خدمات موضپپوع : توجه

به بعد به خدمت نظام وظيفه اعزام  11براي افرادی که در سال قانون خدمت نمشكان و نيرانمشكان 
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ماه نيز  11و  11ماه می باشـدکه حسب مورد با توجه به منطقه خدمتی، به مدت   21شـده اند، 

 قبول می باشد. قابل

ــدور معافيت از خدمات   -  مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصــيل جهت ص

به بعد به  11تا سال  11موضـوع قانون خدمت پزشـنان و پيراپزشنان برای افرادی که در سال   

ماه می باشــد كه حســب مورد با توجه به نوع منطقه   11خدمت نظام وظيفه اعزام شــده اند، 

 ماه نيز قابل قبول است.14و  15خدمتي، 

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبوت بعد از فراغت از تیصيل جهت صدور معافيت از خدمات 

، به خدمت نظام وظيفه اعمام شدي 99موضوع قانون فوا الذکر، برای افرادی که قبل از سات 

 باشد.ي م ما 19اند، 
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  5 شمارهویپست 

صصی زپشكی سال    79مقررات وظیفه عمومی رباي شرکت ردآزمون دوره دکتري تخ

 رباساس قوانین سازمان نظام وظیفه 
 

 و نمشپپكي نايه علوم هاو رشپپته (PH.D) تخصپپصپپي  دكترو دوري آزمون در كه مرد داوطلبان

 شپپركت 1389 سپپاتو دسپتيار تخصپپصپ     دندان مشپپكي و داروسپازو  سپپنتي، طب بهداشپت، 

 شرايب از يكي( نام ثبت و قطعي قبولي) دانسگاي در نذيرش هنگام به است ضروری كنند،مي

 به مجاز صورتدرغيراين باشند، دارا عموميوظيفه مقررات و مسپموليت  وضپعيت  لیاظ از را زير

 :بود نخواهند تیصيل ادامه

 .خدمت نايان كارت داشتن( 1

 خاص(. موارد و ايثار ران نمشكي، كفالت،) دايم معافيت كارت داشتن( 2

  روي دكتراو مدرك دارند ان) رهبرو معظم مقام عنايت سپپپني معافيت شپپپرايب واجدين( 3

 زمان در و قبولي اعالم از نس بايد مسموان قبيل اين(. 1344 سپات  نایان تا متولدین نمشپكي 

 .نمايند ارائه را( رهبرو معظم مقام عنايت سني معافيت) دائم معافيت كارت نام،ثبت

 و نذيرش زمان كه غيبت بدون خدمت به آمادي برگ داراو مسپپموان فارغ التیصپپيل دکتری( 4

 .باشد( اعمام برگ در مندرج) خدمت به اعمام تاري  از قبل دانسگاي، در آنان نامثبت

 ازم باشپپد،مي دانسپپگاي قبولي اعالم از قبل آنان خدمت به اعمام تاري  كه افرادو پپپپپ تبصپپري

 قبولي درصورت است بديهي. شوند اعمام خدمت به( اعمام برگ در مندرج) مقرر تاري  در است

 خواهند ترخيص خدمت از تیصپپيل ادامه جهت ضپپوابب، و شپپرايب سپپاير بودن دارا و دانسپپگاي در

 .بود نخواهند تیصيل ادامه به مجاز و شدي میتوب غايب صورتغيراين در. شد

 تیصيلي مجاز سنوات در 31/6/89 تاري  تا كه عمومي دكتراو مقطگ آخر سات دانسپجويان ( 5

 .شوندمي التیصيلفارغ

 التیصپپيلفارغ تیصپپيلي سپپنوات مجاز سپپقف در كه عمومي دكتراو مقطگ التیصپپيالنفارغ( 6

 سپپات يك از بي  تخصپپصپپي دكترو مقطگ در نذيرش زمان تا تیصپپيل از فراغت تاري  از و شپپدي

 .باشد نسدي س رو

 به تیصيلي سنوات مجاز سقف از بي  عمومي دكتراو در آنان تیصپيل  مدت كه داوطلباني   

 .ندارند را بااتر مقطگ در تیصيلي معافيت از استفادي شرايب انجاميدي، طوت
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 و خدمت به اشپپتغات  واهي ارائه با هاخانهوزارت يا و هاسپپازمان در خدمت متعهد كاركنان( 9

برای این افراد معافيت  .تیصپپپپيل ادامه براو مربوط سپپپپازمان اجرايي مقام بااترين موافقت

 تیصيل  صادر نم   ردد و تابگ ضوابب متعهدین خدمت م  باشند.

 سازمان موافقت و خدمت به اشتغات  واهي ارائه با متلح نيروهاو در شاغل نايور كاركنان( 8

 .تیصيل ادامه براو مربوط

 مي حوزوو تیصپپپيلي معافيت داراو كه عمومي دكتراو مدرک دارندي ديني علومطالب( 8

 .باشند

 اصفهان و خراسان علميه حوزي مديريت مركم يا علميه هاوحوزي مديريت مركم كهصپورتي  در   

 يمن دانسگاي در آن موازات به حوزي در تیصيل به اشتغات ضمن اسپت  قادر طلبه كه نمايند تأييد

 .تاس بالمانگ دانسگاي در وو تیصيل به اشتغات حوزي، تیصيلي معافيت همان با كند، تیصيل

 ار مربوط علميه حوزي نامهموافقت بايد تیصپپيلي ترم هر در نامثبت براو دانسپپجويان،  ونهاين 

 اعالم يافته خاتمه را اوطلبه تیصپپيل معافيت علميه حوزي موقگ هر اسپپت بديهي. نمايند ارائه

 معافيت از مندی بهري شپپپرايب واحراز تطبيق به منوط دانسپپپگاي در وو تیصپپپيل ادامه كند،

. بود خواهد دانسگاي استقرار میل استان عموم  وظيفه معاونت توسب دانسگاهي تیصپيلي 

 .بود نخواهند تیصيل ادامه به مجاز اینصورت غير در

 در...( و كفالت نمشكي،) غيبت بدون موقت معافيت بر ه فارغ التیصپيل داراو  مسپموان ( 12

 .اعتبارآن مدت

 ادامه به مجاز تیصپپيلي معافيت بدون موقت، معافيت اعتبار اتمام از نس افراد از دسپپته اين   

مایند و ن تیصيل  معافيت درخواست شدي تعریف فرایند برابر بایتت  لذا و باشندنمي تیصيل

در غير این صورت  .صپادر خواهد شپد   در صپورت بررسپ  و داشپتن شپرایب مجوز ادامه تیصپيل     

 شرایب ادامه تیصيل را از دست م  دهند.

 .اوليه غيبت فاقد عمومي دكتراو مدرك داراو( خدمت حين سربازان) وظيفه كاركنان( 11

 به اشپپتغات  واهي ارائه با دانسپپگاي، سپپوو از قبولي اعالم از نس كاركنان از دسپپته اين   

 از نس اينکه شپپرط به) 12+ نليس دفاتر سپپوو از تیصپپيل مجوز صپپدور و مربوط يگان از خدمت

 از تیصپپيل ادامه براو ،(شپپوند شپپناخته تیصپپيل  معافيت از برخورداری واجد شپپرایب بررسپپ 

 .شد خواهند ترخيص خدمت

 شركت به مجاز رسدمي اتمام به 31/6/89 تاري  تا آنان خدمت كه اووظيفه كاركنان پپپپ تبصري

 خدمت اتمام  واهي دانسگاي، در نامثبت زمان و قبولي از نس بايد ليكن باشپند، مي  آزمون در

 .نمايند ارائه خدمت نايان ياكارت

 از که صپپورت  در اند، بودي دکتری مدرک دارای قباًل که غيبت فاقد انصپپرافي دانسپپجويان( 12

 و باشند دادي تیصيل از بارانصپراف  یک المامًا( عموم  وظيفه جدید قانون ابالغ) 22/9/82 تاری 
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 رشته و دانسگاي در انصپراف  تاري  از همهنين و باشپد  بودي اوليه سپنوات  در آنها انصپراف  تاری 

 . باشد نسدي س رو سات يك از بي  جديد رشته و دانسگاي در نذيرش زمان تا قبلي

 علمي هيأت تامين نیوي قانون»راستاو در كه ها دانسپگاي  علمي هيئت عضپو  مسپموان ( 13

 نس دانسگاي، در قبولي از نس افراد اين.هتپتند  خدمت انجام حات در «ها دانسپگاي  نياز مورد

 .خواهندشد ترخيص خدمت از شدي تعيين فرآیند برابر تیصيل ادامه جهت شرایب، احراز از

 :تذكر

 در قبولي و آزمون در شركت درصورت و باشپند نمي تیصپيل  ادامه به مجاز غايب مسپموان ( 1

 آنان از نامثبت به مجاز هادانسپپپگاي و نگرديدي صپپپادر آنان براو تیصپپپيلي مجوز دانسپپپگاي،

 .باشندنمي

 شرايب دائم، معافيت اخذ يا و ضرورت دوري خدمت نايان تا هادانسپگاي  اخراجي دانسپجويان ( 2

 .داشت نخواهند را تیصيلي معافيت از استفادي

 نظر از آزمون اين در مجدد شپپركت به مجاز( تخصپپصپپ   دکتری)دوري اين التیصپپيالن فارغ( 3

 .باشند نمي تیصيلي معافيت

 نمي خدمت انجام با همممان تیصپپپيل به مجاز( خدمت درحات سپپپربازان) وظيفه كاركنان( 4

 ادار و اوليه غيبت نداشتن صورت در دانسگاي در قبولي صورت در كاركنان از دسپته  اين. باشپند 

.شد خواهند ترخيص خدمت از تیصيل ادامه جهت شرايب، ساير بودن


