آیین نامه هاي تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهاي درخشان به مقاطع
باالتر (مصوبات وزارت بهداشت )
-1آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجوان ممتاز و استعدادهای درخشان  :این آیین به صورت آنالین موجود
است و دانشجوان واجد شرایط می توانند به راحتی آن را جستجو نمایند .
الف ) پذیرش بدون آزمون
 -1مقطع کاردانی  :دانشجوی ممتاز دوره کاردانی باید رتبه اول در بین هم ورودیهای خود با معدل  11کسب
نمایند.
-2مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته  :با ید رتبه اول در بین هم ورودهای خود در دوره کارشناسی با معدل  11و
باالتر داشته باشند و در دوره کاردان به لحاظ میانگین معدل جزو  11در صد برتر فارغ التحصیالن هم ورودی خود
باشد و در ان دوره در مورد ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد می باشند  ،سهمیه بدون
آزمون اعمال می شود و برای سایر رشته ها که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصیل
می باشند  11در صد سهمیه بدون آزمون حذف شده و سهمیه با آزمون این رشته ها به  21درصد افزایش
می یابد  .دانشجویان واجد شرایط در مقطع کاردانی و کار شناسی فقط برای یک بار و کمتر از  2سال می توانند
برای ادامه تحصیل از این آیین نامه استفاده نمایند .
ب ) پذیرش با آزمون
دانشجویان واجد شرایط این آیین نامه که در بند  3-1آورده شده است شامل افراد ذیل می باشند :
-1برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی با کسب رتبه کشوری کمتر از 011
-2دارندگان مدال طال ،نقره و برنز کشوری از المپیاد های دانش آموزی
-3نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیم کشوری المپیادهای علوم پزشکی
-4برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی  ،خوارزمی و جوان خوارزمی
 -6دانشجویان نمونه کشوری
-0مالکان ابداع  ،اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی
 2/0-1در صد پذیرفته شدگان برتر کشوری در امتحانات علوم پایه و پره اینترنی ( پزشکی و دندانپزشکی )
-1بند « ط »  11 ،در صد برتر فازغ التحصیالن هر رشته با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی و باالتر ( دکتری
حرفه ای ) با کسب معدل  11و باالتر
 -9بند « ی » دانشجویان پژو هشگر بر جسته که به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد  .قابل ذکر است
دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند  3-1در مقطع کارشناسی باید در پایان دوره تحصیلی معدل
کل حداقل  11و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای حداقل معدل  16را کسب نمایند ولی دانشجویان
 11در صد برتر باید معدل کل آنان فقط  11و باالتر باشد .همچنین در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم
معدل کمتر از  16در مقطع کارشناسی ارشد یک ترم کمتر از  10و در مقطع دکتری حرفه ای بیش از سه ترم
کمتر از  10نباشند و بر طبق این آیین نامه و ماده  4آن  ،دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته
انضباطی یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها باشند مشمول این آیین نامه نخواهند شد .
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ج ) پذیرش دانشجویان پزشكي و دندانپزشكي بر اساس آیین نامه اجرایي تسهیل ادامه
تحصیل در دوره هاي تخصصي ( رزیدنتي )  :در رای صادره در هشتاد و دومین شورای آموزش پزشکی و
تخصصی و « آیین نامه اجرایی موضوع  0نشست  66شورای آموزشی  ،پزشکی و تخصصی » قابل ذکر است که
این آیین نامه آنالین و در دسترس می باشد و برای دانشجویانی است که حداقل  41امتیاز آموزشی  ،پژوهشی ،
فرهنگی و فوق برنامه  ،توانمندی های فردی و اجتماعی کسب نموده باشند  .این امتیازات توسط دفتر
استعدادهای درخشان باید بررسی و ب ه صورت جدول نهایی امتیازات به دبیرخانه شورای عالی پزشکی ارسال گردد
 .جداول امتیازات در این آیین نامه وجود دارد که دانشجو می تواند دانلود نمایند  .در این آیین نامه دانشجو پزشکی
و یا دندانپزشکی باید حداقل  21امتیاز آموزشی  4 ،امتیاز پژوهشی و  0امتیاز فرهنگی – فوق برنامه  ،توانمندی
های فردی اجتماعی کسب نماید  .البته این امتیازات زمانی که جمع می شوند باید به  41برسد و کمتر از آن
دانشجو معرفی نمی شود .

دفتر دانشجویان استعدادهاي درخشان دانشگاه
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