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ت :وم ش   ویپ

ماره  ت    ١ویپ

ت،  ھدا ع باال  وزارت  قا شان   ی  د عدا تاز و ا ویان  ل دا ل ادا  آ  
یمان  وزش زپش   و آ

 
  مقدمه

شت، ٢ماده  ١در اجراي بند      شان وزارت بھدا ستعدادھاي درخ شوراي ھدايت ا درمان  آئین نامه 
وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسھیالت ويژه آموزشي و پژوھشي براي دانشجويان داراي استعداد 

ستعدادھاي بالقوه آنان با محوريت ارزش ھاي  شكوفايي ا شان و  سالمي،درخ ساني و ملي اين  واالي ا ان
  آيین نامه تصويب گرديد.

  رود.نامه بكار ميھاي زير در اين آئینبه منظور رعايت اختصار واژه -١ماده 
  وزارت: منظور وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

شگاه شگاه: منظور ھر يك از دان شكدهدان سته بهھا و دان سات واب س شكي و مؤ وزارت  ھا علوم پز
  كنند.بھداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي

سات  س شكي و مؤ شگاھھاي علوم پز صیل در دان شاغل به تح شجويان  شجو: منظور كلیه دان دان
اله(عج)، ھاي اجرايي (شــاھد، بقیهابســته به دســتگاهھاي علوم پزشــكي ووابســته به وزارت و دانشــكده

  باشد.بھزيستي) ميارتش و علوم 
  .تر: منظور دوره تحصیل فعلي دانشجو استمقطع پايین

  مقطع باالتر: منظور دوره تحصیلي بالفاصله بعدي دانشجو است.
كارداني و  -٢ماده  پذيرش دانشــــجو در مقاطع  فاً مخصــــوص  ــــر ند ص بدون آزمون (اين ب پذيرش 

   .كارشناسي است لذا از درج آن خودداري شده است)
  پذيرش با آزمون  -٣ماده 

توانند با رعايت ديگر شـــرايط مقرر در اين ماده و با مي ٣-١دانشـــجويان واجد شـــرايط مذكور در بند 
  شركت در آزمون ورودي براي تحصیل در دوره باالتر در دانشگاه ھا پذيرفته شوند.

  دانشجويان واجد شرايط عبارتند از: - ١-٣
ايشــي علوم تجربي با كســب رتبه كشــوري مســاوي و برگزيدگان آزمون ســراســري گروه آزم –الف 

  (با معرفي سازمان سنجش آموزش پزشكي)  ٥٠٠كمتر از 
نقره و برنزكشــــوري از المپیادھاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت  دارندگان مدال طال، –ب 

  آموزش و پرورش)
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شوري المپیاد علمي د –ج  سوم انفرادي و رتبه اول تیمي ك شكي نفرات اول تا  شجويان علوم پز ان
نمره  %٨٠كشور در ھريك از سه حیطه المپیاد مذكور ( به شرط آنكه ھر يك از اعضاي تیم در مرحله فردي 

  نفر سوم انفرادي ھمان حیطه را كسب نموده باشند) با معرفي دبیرخانه المپیاد علمي وزارت
ھاي خوارزمي و جوان جشنواره  برگزيدگان حائز رتبه ھاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي، –د 
  ھاي مربوطه (در زمینه علوم پزشكي) با معرفي دبیرخانه خوارزمي

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشكي با تائید معاونت تحقیقات و فن آوري  -ھــــــ 
  وزارت براساس ضوابط مربوطه

  خاب دانشجوي نمونه كشوريدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي ستاد انت –و
 % پذيرفته شـــدگان برتر كشـــوري درھر يك از آزمونھاي متمركز جامع علوم پايه پزشـــكي، ٥/٢ –ز 

حداكثر تا سقف چھل نفر در ھر  ؛ جامع پیش كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر ودندانپزشكي و داروسازي
 آزمون)

شدگان در آزمون ھاي ورودي  –ح  سي رتبه ھاي برتر پذيرفته  شنا صیالت تكمیلي كار دوره ھاي تح
نفر پذيرفته شده در ھر رشته دو نفر اول  ٥٠نفر پذيرفته شده در ھر رشته نفر اول كشوري، تا  ٢٠ارشد: تا 

  نفر باشد سه نفر اول كشوري. ٥٠كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بیش از 
مشــترك در مقاطع كارشــناســي و باالتر در ھر برتر فارغ التحصــیالن ھر رشــته با ورودي  %١٠ –ط 

  ١٧دانشگاه (حداقل يك نفر) با كسب معدل كل حداقل 
تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصیلي متقاضي به داليل موجه كه مورد تائید معاونت آموزشي 

صي زايمان و ...) به تعويق افتد شد (از قبیل بیماري يا مرخ شگاه با صیلي به حداكثر تا يك نی ،دان سال تح م 
سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نیمسال فراغت از تحصیل مالك عمل بوده و رتبه وي با 

 گردد.گروھي كه ھمزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقايسه مي
ستورالعمل  -ي ساس د شگاه و برا شي دان شوراي پژوھ سته به تائید  شگر برج شجويان پژوھ دان

  ھا ابالغ گرديده است.كه از سوي معاونت تحقیقات و فنآوري وزارت تدوين و به دانشگاهاجرايي 
) در مقاطع تحصیلي ٣-١دانشجويان استعداد درخشان مشمول ھر يك از موارد مذكور در بند ( -٢-٣

ورودي مقطع كارشــناســي و باالتر براي اســتفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون 
ضوع مواد  سیون مو صوبات كمی شرايط، آخرين م صیالن حائز  شركت كنند و براي فارغ التح قانون  ٣و  ٢باالتر 

  خدمت پزشكان و پیراپزشكان مالك عمل خواھد بود.
در مقطع كارشــناســي بايد در  ٣-١دانشــجويان واجد شــرايط ھر يك از موارد مذكور در بند  - ٣ – ٣

را  ١٦و در مقاطع كارشــناســي ارشــد و باالتر در پايان دوره معدل كل حداقل  ١٧حداقل پايان دوره معدل كل 
  كسب نمايند.

كه در مقطع كارشناسي ناپیوسته  ٣-١دانشجويان واجد شرايط ھر يك از موارد مذكور در بند  - ٤-٣
متناوب معدل  و در مقطع كارشـــناســـي پیوســـته بیش از دو ترم متوالي يا ١٦بیش از يك ترم معدل كمتر از 

شد بیش از يك ترم معدل كمتر از  ١٦كمتر  سي ار شنا و در مقطع دكتراي حرفه اي بیش از  ١٥در مقطع كار
  نامه و تسھیالت مربوطه نخواھند شد.مشمول آئین ،كسب نمايند ١٥سه ترم معدل كمتر از 

نامه حفظ شــده نشــرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصــیل خواه قبل يا بعد از شــمول آئی - ٥-٣
  باشد.
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 %٩٠دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب  – ٦-٣
از ظرفیت پذيرش ســھمیه  %١٠محل مورد تقاضــا و حداكثر تا  –نمره آخرين نفر پذيرفته شــده آزاد در رشــته 

  آزاد پذيرفته شوند.
محل (مندرج در دفترچه  –ذيرش دانشــجو در ھر رشــته اين ظرفیت مازاد بر ظرفیت رســمي پ –الف 

  پذيرش دانشجو) است.
ھاي مورد پذيرش عدد صــحیح محل –محاســبه شــده در ھر يك از رشــته  %١٠در صــورتي كه  –ب 

ـــد ـــته ،نباش نفر حداقل يك  ٥ھاي با پذيرش كمتر از گرد كرده علمي آن مالك عمل خواھد بود و در مورد رش
  شود.نفر پذيرفته مي

نمره آخرين نفر پذيرفته شــده آزاد، كف نمره بوده و پذيرش دانشــجوي اســتعداد  %٩٠كســب  –ج 
  درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و ھمچنین ظرفیت پذيرش تعیین شده خواھد بود.

ھا توسط مركز سنجش آموزش پزشكي پذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگاه –د 
  رد.گیصورت مي
داروســازي   Ph.Dبراي اســتفاده از ســھمیه مازاد در پذيرش دســتیار پزشــكي و دندانپزشــكي  –ه 

سب حداقل  ست كه باالترين امتیاز  ٤٠ك شي، فردي و اجتماعي الزم ا شي، پژوھ امتیاز از حیطه ھاي آموز
  كسب شده مالك عمل خواھد بود.

ــیوه نامه ا –و  ــبه امتیازات فوق الذكر در ش ــط دبیرخانهچگونگي محاس ھاي برگزار كننده ي كه توس
  آزمون تدوين شده است ارائه خواھد شد.

در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاھھا به صورت  –ز 
محل مورد تقاضا كم نموده  –دبیرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفیت پذيرش آزاد رشته  ،سھمیه مازاد

  به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دھد.و آن را 
دانشـــجويان حائز شـــرايط مقرر در اين ماده مي توانند در ھر يك از مقاطع تحصـــیلي فقط يك  – ٧-٣

شته  صیلي آنھا نگذ سال از زمان فارغ التح شروط بر اينكه بیش از دو  مرتبه (اعم از قبولي يا عدم قبولي) م
  ند.از اين تسھیالت بھره مند گرد ،باشد

 –ه  –فارغ التحصیالن رشته ھاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندھاي ج  – ٨-٣
با رعايت ساير شرايط آيین نامه مي توانند از تسھیالت اين  ،آيین نامه رتبه كسب نموده اند ٣ي در ماده  -ز

  ماده بھره مند شوند.
كمیته انضــباطي دانشــگاه با ھیئت بدوي  دانشــجوياني كه داراي حكم محكومیت قطعي از -٤ماده 

مشــمول اين آيین نامه و تســھیالت مربوطه  ،تخلفات آزمون ھا (مبني بر تخلف آموزشــي يا اخالقي) باشــند
  نخواھند شد.
متقاضیان استفاده از تسھیالت استعداد درخشان، در ھريك از مقاطع تحصیلي بايد شرايط  -٥ماده 

د و براي اســـتفاده از تســـھیالت ادامه تحصـــیل در مقطع باالتر كســـب عنوان آيین نامه را احراز نموده باشـــن
  تر الزامي است.استعداد درخشان در مقطع پايین

تبصــره : متقاضــیان واجد شــرايط مجازند فقط از يك نوع از تســھیالت (با آزمون يا بدون آزمون ) براي 
اما مي توانند  باشد.ر يك سال امكانپذير نميپذيرش استفاده نمايند و استفاده از ھر دو روش براي پذيرش د

  به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.
نحوه اجراي اين آيین نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش  – ٦ماده 

  گردد.پزشكي تدوين و تنظیم مي
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سن اجراي آئین٧ماده  شي وزارت بو: نظارت بر ح سیر نامه بر عھده معاونت آموز شرح و تف ده و در 
  آن نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواھد بود.

به تصــويب شــوراي  ٢١/١٠/١٣٨٩تبصــره در تاريخ  ٣ماده و  ٧نامه مشــتمل بر يك مقدمه، اين آئین
ستعداد  شجويان ممتاز و ا صیل دان صوبات قبلي ادامه تح سید و جايگزين م شان ر ستعدادھاي درخ ھدايت ا

به بعد  ١٣٩٢ – ٩١گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصیلي آزمون و با آزمون) ميدرخشان (ورود بدون 
  باشد.اجرا مي قابل

    


