
نحوه محاسبه امتیازات آموزشی-1جدول شماره :مائم ض

ردیف 
ردیف محوراصلی

رتبه/ موضوعفرعی
امتیاز

سقف 
امتیاز 
محور

1

دارندگان رتبه هاي برتر المپیاد 
کشوري ، هاي معتبر جهانی 

آموزي و داش 
جوییدانش 

25مدال طالي المپیاد جهانی1-1

25

20مدال نقره المپیاد جهانی2-1
15مدال برنز المپیاد جهانی3-1
10مدال طالکشوري4-1
7کشورينقره مدال5-1
5کشوريبرنزمدال6-1
2لوح تقدیر  7-1

2

هاي برتردارندگان رتبه
کنکورسراسري

8-110-120

20

9-120-1115
10-130-2110
11-150-315
12-1100 -513

3
دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي 

علوم پایه و پیش کارورزيجامع

13-1

10اولکشوري1-10علوم پایه
7دوم تا چهارم
5پنجم تاهفتم
3هشتم تادهم

14-1
5اول منطقه اي آمایشی 1-3علوم پایه 

3دوم
1سوم

15-1
4اولدانشگاهی1-3علوم پایه

2دوم
1سوم

16-1

20اولکشوري1-10کارورزيپیش
14
10
6

30

تا چهارمدوم 
پنجم تاهفتم
هشتم تادهم

17-1
منطقه اي 1-3پیش کارورزي 

آمایشی 
10اول
6دوم
2سوم

18-1

8اولدانشگاهی1-3پیش کارورزي
4
2

دوم
سوم 



4

5

رتبه هاي درصد دارندگان 10از 
برتر فارغ التحصیلی بر اساس 

، درظرفیت ورودي معدل کل 

Dualویا MPHکسب مدرك 

degree

20اول % 19-13
20

10

16دوم % 20-13
12سوم 21-13%
10رتبه اول 22-1

7ارائه مدرك پایان دوره23-1

.در صورت کسب رتبه جهانی ، امتیاز رتبه کشوري محاسبه نمی گردد: 1توضیح ردیف 
.) رتبه منطقه اي منظور نمی باشد( منظور از رتبه کنکور، رتبه کل داوطلب می باشد: 2توضیح ردیف 
.دددر صورت کسب رتبه کشوري و دانشگاهی در یک آزمون جامع ، امتیاز رتبه دانشگاهی محاسبه نمی گر: 3توضیح ردیف 
. نفر قابل محاسبه خواهدبود12محاسبه تعدادافراد ، براساس ظرفیت ورودي تاسقف :4توضیح ردیف 



محاسبه امتیازات پژوهشی-2جدول شماره 

ردیف 
ردیف محوراصلی

رتبه/ موضوعفرعی
حداکثر

امتیاز

سقف

امتیاز 
محور

1

مصوب شورایعالی رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلی
خوارزمی ، رازي (انقالب فرهنگی در زمینه علوم پزشکی 

...)و

20اول1-2

20 2-2

15دوم 

10سوم

2

چاپ مقاالت علمی درمجالت معتبر داخلی و خارجی داراي 
مطـابق آئـین   (پژوهشی در زمینه علوم پزشـکی  -رتبه علمی

)*دانشگاهها نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

3هر مقاله داخلی3-2

20 4-2
هر مقاله خارجی

5

شرکت در سمینارهاي معتبرعلمی ـ پزشکی داخل یا خـارج   3
از کشور با ارائه پوستریا سخنرانی علمی

0.255هر مورد داخلی5-2 0.25هر مورد خارجی6-2

4
ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به تائیـد  
معاونت تحقیقات وفـن آوري وزارت متبـوع رسـیده باشـد     

)امتیاز% 30ونفردوم به بعد% 70نفراول (

2هر مورد ثبت شده داخلی7-2
10 8-2

هر مورد ثبت شده در مراکز معتبر 
10خارجی

5

،کاربردي توسعه ايبنیادي هاي تحقیقاتیطرحمجري
با علوم پزشکیوسایرحیطه هاي معتبر پژوهشی در حیطه

تحقیقات نشگاههاي علوم پزشکی مربوطه یا معاونتاتائید د
ي وزارت متبوعوفن آور

)ارائه تسویه طرح الزامی است(

5المللیمجري هر طرح بین9-2

5

10-
2

4مجري هر طرح ملی

11-
2

3دانشگاهیمجري هر طرح 

12-
2

2المللیهمکار هر طرح بین

13-
2

همکار هر طرح ملی
0.5

.  .می باشدداوطلب مجاز است فقط براي یک مقاله پذیرش آنرا جهت کسب امتیاز ارائه نماید و براي بقیه مقاالت ، متن چاپ شده مورد نیاز•



فوق برنامهمحاسبه امتیازات فرهنگی و-3جدول شماره 

ردیف 
حداکثررتبهردیف فرعیمحوراصلی

امتیاز
سقف 

آمتیازمحور

1
برگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي

قرآنی ، فرهنگی ، ورزشی
)موردتائیدوزارت بهداشت(

5اول کشوري1-3

15

4کشوريدوم2-3
3سوم کشوري3-3

7اول بین المللی4-3

6بین المللیدوم5-3

5سوم بین المللی6-3
15اول جهانی7-3
12جهانیدوم8-3
8سوم جهانی9-3



محاسبه امتیازات توانمندیهاي فردي ،اجتماعی- 4جدول شماره 

ردیف 
اصلی

محور
ردیف 
فرعی

موضوع
حداکثر
امتیاز

سقف 
امتیاز
محور

2طبق آئین نامه مصوب وزارت 4-1کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري1

20

خارجیزبان هايکسب مدرك معتبر2
)امتیاز 10و7فراگیري دووسه زبان خارجی بترتیب (

2-4
IELts ،5/6 معاول به باال و

تافل و دیگر زبانهاي آن 
خارجی معادل

5

حضــور در اقــدامات ســوابق اجرایــی و مــدیریتی ،4
انساندوستانه و داوطلبانه ، مشارکت درزمینه اقـدامات  

، ازقبیـل مـوادوتجهیزات   ویژه در حیطه علوم پزشکی 
، ) فیلم،پمفلـت (کمک آموزشـی شـامل مـولتی مـدیا    

.فعالیتهاي جهاديفعالیت دربرگزاري کارگاه وهمایش،

7تادر سطح دانشگاهی 4- 1-4
15تادرسطح استانی یا منطقه اي 4- 2-4

20تا در سطح کشوري4- 3-4

: 4توضیح ردیف 
7امتیاز ، حداکثر 0.5هرمورد –همکاري درسطح دانشگاه -
15امتیاز ، حداکثر 1هرمورد - همکاري درسطح استان -
20امتیاز ، حداکثر 2هرمورد - همکاري درسطح کشوري-

گانه مشروحه آئین نامه4امتیازبندي نهایی در حوزه هاي - 5جدول شماره 

حداکثر امتیاز قابل محاسبهحوزه امتیازات ترجیحی
حداقل امتیاز 

ضروري
امتیاز داوطلب 

9020آموزش
304پژوهش

فوق برنامه–فرهنگی 
205

اجتماعی-توانمندیهاي فردي




