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 بسمه تعالی

 

 آيين نامه  2ماده  2-2-ببندجدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط 

 «به مقاطع باالتر و استعداد درخشان دانشجويان ممتاز تسهيل ادامه تحصيل »

 ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكی در دانشگاه هاو دانشكده هاي  مقطع كارشناسی به كارشناسی ارشد 

 علوم پزشكی كشور

 

تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان بهه مقهاطع    » آيين نامه 2ماده  5-ببند ستاي اجراي در را

را مطابق جداول امتياز آنان  ،متقاضيان واجد شرايطبراي  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است «باالتر

بهه مركهز سهنج     تا درصورت نياز به بررسی در دانشگاه نگهداري شود  مستندات مربوطه تعيين وبا دقت  ذيل

 .آموزش پزشكی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی ارسال نمايد

مالك  امتياز كسب شده توسط متقاضی در سه حيطه عملكردآموزشی پژوهشی وفردي اجتماعی مجموع: توضيح 

 .خواهد بود در اولويتكه باالترين امتياز  بوده عمل 

 

 موزشی آعملكرد  امتياز -الف

 (بر اساس معدل كل)كسب رتبه در دانشگاه محل تحصيل -1

باشد امتياز رتبه اول  به باال نفر 55در صورتی كه ظرفيت ورودي يك رشته ظرفيت ورودي بر اساسدر هر دانشگاه 

 05و در صورتی كه ظرفيهت ورودي كمتهر از    6نفر باشد امتياز رتبه اول  05- 94و اگرظرفيت ورودي يك رشته 8

 .خواهد بود 9نفر باشد امتياز رتبه اول 

يابهد مهالك عمهل     تغييرتعدادي از دانشجويان، ظرفيت ورودي ... در صورتی كه به علت انصراف ، انتقال و : تذكر

 .تعداد فارغ التحصيالن هر رشته می باشد

  معدلعدد امتياز مربوط به  -2

عنوان امتياز معدل جزء امتيازات عملكرد آموزشهی  شده و عدد به دست آمده به  5/2معدل فرد تقسيم بر ضريب

 .لحاظ می شود

 علمی دان  آموزيالمپياد در كسب مدال-0 

 امتياز 0برنز  -امتياز  5نقره  -امتياز 15طال  :كشوري در سطح 

 امتياز  5برنز  -امتياز  15نقره  -امتياز 15طال   :جهانی در سطح 

 .كشوري محاسبه نمی گردددر صورت كسب رتبه جهانی ، امتياز رتبه 

 

 به برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم انفرادي در هر حيطه، :كشوري علوم پزشكیان دانشجويعلمی المپياد  -9

در ههر   گروههی و بهه رتبهه ههاي اول     .امتياز تعلق می گيرد 9امتياز و نفرسوم 6امتياز ،نفر دوم 8كشوري نفر اول

 . تعلق می گيرد امتياز 1سوم گروهی امتياز و  0،دوم گروهیامتياز 9حيطه، 
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 پژوهشی  عملكردامتياز -ب
 

 حداكثر امتياز مربوطه موردامتياز هر  فعاليتهاي پژوهشی

جهوان   ههاي  جشهنواره كشهوري   رتبه هاي برتهر  -1

 (در دوران تحصيل)مرتبط با رشتهرازي وخوارزمی 

 امتياز 8رتبه اول 

 امتياز 9رتبه دوم 

 امتياز 2رتبه سوم 

 امتياز  8

ابداع يا اختهراع ببهت شهده بهه تاييهد معاونهت        -2

 وزارت متبوعوري ناتحقيقات و ف

 امتياز  6 امتياز 0به ا زاء هر مورد

پايهان   طرحهاي تحقيقاتی -0

يافته با تاييدشوراي پژوهشی 

 دانشگاه

  امتياز 1 مجري

 امتياز 2

 امتياز 5/5 همكار

مقالهه   چاپ -9

درمجالت معتبر 

مههورد )داخلههی

تاييد كميسيون 

نشههريات علههوم 

 (پزشكی كشور

              و خارجی 

ايندكس شهده  

نمايه ههاي   در

 معتبر

يهها  اول يهها دومنفههر

 نويسنده مسئول
 

 

 امتياز 9

 

 امتياز 8

 امتياز 2  ات بعدينفر

يهها  نفههراول يهها دوم  ايندكس نشده 

 نويسنده مسئول
 

 امتياز 2 امتياز 1

 متيازا 5/5 نفرات بعدي

در زمينه علوم پزشكی  (چاپ شده)تابكتاليف  -5

 توسط دانشجو به عنوان نفر اول

با تاييد  امتياز 0 حداكثر    امتياز  0

كميته تاليف و ترجمه 

 دانشگاه

ارائههه خالصههه مقالههه بههه  -6

صورت پوستر يا سخنرانی در 

توسط دانشهجو بهه   كنگره ها 

         عنوان نفر اول

 تيازام1 امتياز 5/5 

 داخلی

 امتياز 2 امتياز 1 خارجی

 امتياز 02 جمع كل

 

مطرح شده باشد يكی از آنها و ..... به صورت مقاله،طرح تحقيقاتی،ارائه در كنگره يا  يك موضوعدر صورتی كه  :تذكر

 .باالترين امتياز قابل احتساب خواهد بود
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 اجتماعی عملكرد فردي ، امتياز -ج

 

  :  EDCز كدر برنامه هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويی ومر مشاركت فعال -1

 امتياز 2

 

مشاركت  در فعاليت هاي فوق را تحصيل خود هطول دوراز % 55بايد حداقل  ،استفاده از بندفوق متقاضی :ذكرت

 .باشد داشته

 

 :ن تحصيل دانشگاهیدر دورا و ورزشی ادبی،هنرينی،آمسابقات قربرگزيدگان -2

 

سراسر  علوم پزشكی دانشگاه هاي) كشوري جهانی عنوان

(كشور  

 

نی آقر نیآقر ورزشی   ادبی،هنري و ورزشی 

 0 6 5 15 نفراول

 2 9 9 8 نفردوم

 1 2 2 5 نفرسوم

 

زمان سا ،سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهانی ورزشی مرجع تاييد ،مرجع تاييد در مسابقات جهانی قرانی

 .تربيت بدنی كشور می باشد

مرجع ( دانشجويان علوم پزشكی سراسر كشور) در هر يك از مسابقات قرآنی يا ادبی ،هنري و ورزشی كشوري 

 .معاونت دانشجويی وزارت متبوع می باشد، تاييد

 از كیامتيازي،كشوري  وجهانی  حلهمردو هر نی و ورزشی در صورت كسب رتبه در آدر هر يك از مسابقات قر

 .  مراحل و باالترين امتيازمحاسبه می گردد

 


