
 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر

 در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

  

 مقدمه

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   2ماده  1در اجراي بند      

دانشجويان ممتاز در جهت شيوفاي  استعدادهاي آنكان، ايكن آيكين نامكه تكدوين و و به منظور تسهيل مسير آموزش  
 اجرا م  گردد.

  

  تعاريف : – 1ماده 

 در اين آيين نامه واژه هاي زير در معان  مربوطه به كار م  رود.   

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

: منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشي  و موسسات وابسته بكه وزارت بهداشكت، درمكان و آمكوزش  دانشگاه    
پزشي  كشور ودانشيده هكاي علكوم پزشكي  وابسكته بكه دسكتگاههاي اجرايك   شكاهد، بريكه  ، ارتك  و علكوم 

 بهزيست ( م  باشد.

الن دانشكگاههاي علكوم پزشكي  و موسسكات منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فكار  اتتحصكيدانشجو:     

وابسته به وزارت ودانشيده هاي علوم پزشي  وابسكته بكه دسكتگاههاي اجرايك   شكاهد، بريكه  ، ارتك  و علكوم 
 .بهزيست ( م  باشد

 : منظور دوره تحصيل  فعل  دانشجو است.مقطع پايين تر   

 .و است: منظور دوره تحصيل  بالفاصله بعدي دانشجمقطع باالتر   

  

 پذيرش بدون آزمون  – 2ماده 

اين ماده م  توانند بكا رعايكت شكرايط مركرر، بكدون شكركت در آزمكون ورودي  2-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند

 براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

  

 داراي شرايط زير باشند:بايد  2دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مررر در ماده  – 1-2

 مقطع كارداني: -الف



را  رتبهه او دانشجوي ممتاز دوره كاردان   پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنج  آموزش كشكور(كه  -1

در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نمكوده و  18با ميانگين كل حداقل 
 ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيل  دان  آموخته شود. به تاييد معاونت آموزش  دانشگاه(

 جوي نمونه كشوريگروه پزشي  در مرطع كاردان  به تاييد ستاد انتخاب دانش نمونه كشوريدانشجوي   -2

توسط دانشگاه هاي پذيرش دهنكده  مرصكد( و بكر اسكاس طكوابط مربوطكه بكه  1-تبصره : دانشجويان مشمول بند اتف
از  2-سازمان سنج  آموزش كشور معرف  خواهنكد شكد. و معرفك  و جايكاب  دانشكجويان نمونكه كشكوري بنكد اتكف

 طريق مركز سنج  آموزش پزشي  وزارت خواهد بود.

  

   

 مقطع كارشناسي: -ب

در بكين دانشكجويان هكم 17را بكا ميكانگين ككل حكداقل  رتبهه او دانشجوي ممتاز دوره كارشناس  ناپيوسكته ككه   -1
رشته و هم ورودي دانشكگاه محكل تحصكيل خكود كسكب نمكوده و ظكرف مكدت حكداكثر چهارنيمسكال تحصكيل  دانك  

 تر فار  اتتحصيالن هم رشته با ورودي مشترك باشد.% بر10آموخته شود و در دوره كاردان  به تحاظ ميانگين جزء 

در بين دانشجويان هكم رشكته  17را با ميانگين كل حداقل  رتبه او دانشجوي ممتاز دوره كارشناس  پيوسته كه  -2

و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حكداكثر هشكت نيمسكال تحصكيل  دانك  آموختكه 
 شود .

 گروه پزشي  در مرطع كارشناس  به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري  مونه كشوريندانشجوي  -3

در رشته مرتبط به دانشگاه توسكط مرككز سكنج   )3-ب(و )2-ب(و )1-ب(معرف  دانشجويان مشمول بندهاي  - 2-2  
و سهميه دانشجويان نمونه كشكوري جكدا از سكهميه دانشكجويان ممتكاز  بنكد  آموزش پزشي  وزارت انجام خواهد شد

 ( خواهد بود.  2و1-ب

دانشگاه بايد رتبه هاي اول فار  اتتحصيل با ورودي مشترك در مرطع كارشناس  را كه واجد شرايط آيين نامكه مك      

امتيكاز بنكدي نمكوده و بكا توجكه بكه ( بكر اسكاس جكدول تخصكيت امتيكاز مربوطكه،  2 -و ب1-باشند مشموتين بندهاي ب
ظرفيت رشته ها و امتياز كسب شده، متراطيان را اوتويت بندي و با مسكتندات مربوطكه حكداكثر تكا پايكان مردادمكاه هكر 

سال به مركز سنج  آموزش پزشي  معرف  نمايدو پذيرش دانشكجو بكر اسكاس امتيكازات ميتسكبه و اوتويكت انتخكاب 

ن مركز خواهد بود. معرف  متراطيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيالت اين ماده رشته/محل و منوط به اعالم آ
قبوت  فكرد  ، بر عهده معاونت آموزش  دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواه  خالف واقع پس از پذيرش دانشجو

 كان تم يين شناخته شده و مسئوتيت آن بر عهده معاونت آموزش  دانشگاه م  باشد.

  

در صورت  كه در بين متراطكيان واجكد شكرايط بكراي پكذيرش در مرطكع كارشناسك  ارشكد در يكك رشكته/محل،  - 3-2
امتيازات ميتسبه ييسان باشد معدل باالتر در اوتويت خواهد بود و در صورت برابري امتيكازات و معكدل ككل، هكر دو ن كر 

 پذيرش خواهند شد.

  

احد هاي درس  توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان يكك دوره ، درصورت  كه به علت نحوه ارائه و - 4-2
يكك نيمسكال تحصكيل  بكه حكداكثردوران تحصكيل اطكافه  ارائه تاييديه ازمعهاون آموزشهي دانشهگاهافزاي  يابد با 

 خواهد شد.



  

شك  دانشكگاه باشكد از در مواردي كه زمان فار  اتتحصيل  متراط  به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آموز - 5-2
تحصكيل  بكه سكنوات آموزشك  او اطكافه  نيم سا قبيل بيماري يا مرخص  زايمان و ....( به تعويق افتد حداكثر تا يك 

م  گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروه  ككه همزمكان فكار  اتتحصكيل 
 شده اند محاسبه و مرايسه م  گردد.

  

% از ظرفيت پكذيرش سكهميه آزاد هكر يكك از رشكته/ محكل هكاي كارشناسك  10دانشگاه ها موظ ند حداكثر    - 6-2

ناپيوسته و كارشناس  ارشد ناپيوسته موجود در دانشكگاه هكا در هكر دوره را بكه صكورت مكازاد بكه دانشكجويان ممتكاز 
ر هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عكدد در صورت  كه ده درصد محاسبه شده د مرطع پايين تر اختصاص دهند.

ن ر، حكداقل يكك ن كر  5صحيح نباشد گرد كرده علم  آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 

 پذيرفته م  شود.

  

ادامككه تحصككيل دانشككجويان ممتككاز مشككمول ايككن آيككين نامككه در مرطككع كارشناسكك  ارشككد ناپيوسككته ،در همككان   - 7-2
انشگاه محل تحصيل دانشجو م  باشد وت  در صورت وجود سكهميه بكي  از يكك ن كر در هكر دانشكگاه، حكداقل يكك د

سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر اختصاص م  يابكد و اوتويكت پكذيرش بكا دانشكجوي  اسكت ككه امتيكاز 
 ميتسبه وي بيشتر باشد. 

  

است فركط در مرطكع بكاالتر از همكان رشكته بكه تحصكيل بوكردازد و در دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيل  مجاز   - 8-2

قبلك  وجكود نداشكته باشكد بكر اسكاس   رشته تحصكيل  مرطكع  صورت  كه در مرطع كارشناس  ارشد رشته همنام
 مصوبات شوراي عات  برنامه ريزي علوم پزشي  خواهد بود.

  

دهد ، مشمول محروميت ييساته منكع شكركت در آزمكون در صورت  كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف   - 9-2

 نخواهد شد وت  نم  تواند مجدداً از تسهيالت با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان است اده نمايد.

  

و آن هكم  فرط ييبار و در مرطع كارشناس  نيز فرط يك مرتبكه  در مرطع كاردان  2دانشجويان مشمول ماده   - 10-2
براي سال و دوره تحصيل  بالفاصله بعدي خود م  توانند از تسهيالت آموزش  موطوع اين ماده در مرطع بكاالتر  صرفاً 

 . است اده نمايند

  

 پذيرش با آزمون - 3ماده  

با رعايت ديگكر شكرايط مركرر در ايكن مكاده و بكا شكركت در آزمكون  م  توانند 3-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 

 براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.ورودي 

  

   دانشجويان واجد شرايط عبارتند از: -1-3



 بكا 500 برگزيدگان آزمون سراسري گكروه آزمايشك  علكوم تجربك  بكا كسكب رتبكه كشكوري مسكاوي و كمتكراز -الف  

   معرف  سازمان سنج  آموزش كشور(

 دارندگان مدال طال، نرره و برنزكشوري از اتمويادهاي علم  دان  آموزي  با معرف  وزارت آموزش و پرورش( -ب  

ن رات اول تا سوم ان رادي و رتبه اول تيم  كشوري اتمويادعلم  دانشجويان علوم پزشكي  كشكوردر هكر يكك از  -ج 

% نمكره ن كر سكوم ان كرادي همكان 80رحلكه فكردي سه حيطه اتموياد مذكور  به شرط آنيه هر يك از اعضاي تكيم در م

 با معرف  دبيرخانه اتموياد علم  وزارت )حيطه را كسب نموده باشند

برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشكوري جشكنواره رازي و جشكنواره هكاي خكوارزم  و جكوان خكوارزم  در  -د  

 زمينه علوم پزشي ( با معرف  دبيرخانه هاي مربوطه 

 بكر اسكاس اتيان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشي  با تائيكد معاونكت تحريركات و فكن آوري وزارتم -هه  

 طوابط مربوطه

   ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوريدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشي  در هر مرطع با معرف   -و 

متمركككز جككامع علككوم پايككه پزشككي  ،دندانوزشككي  و % پذيرفتككه شككدگان برتركشككوري درهككر يككك از آزمونهككاي  5/2 -ز 

 ن ر در هر آزمون(40داروسازي ؛ جامع پي  كارورزي پزشي   حداقل سه ن ر وحداكثر تا سرف

  

 20  تككا  رتبككه هككاي برتككر پذيرفتككه شككدگان در آزمككون ورودي دوره هككاي تحصككيالت تيميلكك  كارشناسكك  ارشككد: -ح   
درصكورت    دو ن راول كشوري و  ن ر پذيرفته شده در هر رشته 50كشوري، تا  پذيرفته شده در هر رشته ن ر اول  ن ر

   ن ر باشد در مجموع سه ن ر اول كشوري. 50بي  از   كه تعداد پذيرفته شدگان

  

بكا كسكب  % برتر فار  اتتحصيالن هر رشته با ورودي مشترك در مركاطع كارشناسك  و بكاالتر در هكر دانشكگاه10 -ط 

   17معدل كل حداقل 

در مواردي كه زمان فار  اتتحصيل  متراط  به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزش  دانشگاه باشد از  تبصره:
قبيل بيماري يا مرخص  زايمان و ....( به تعويق افتد حداكثر تا يك نكيم سكال تحصكيل  بكه سكنوات آموزشك  او اطكافه 

ك عمل بكوده و رتبكه وي بكا گروهك  ككه همزمكان فكار  اتتحصكيل ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مال
 شده اند محاسبه و مرايسه م  گردد.

وبر اساس دستور اتعمل اجراي  كه از سكوي   دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهش  دانشگاه -ي
 معاونت تحريرات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابال  گرديده است.

  

(در مركاطع تحصكيل  كارشناسك  و 3-1دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يكك از مكوارد مكذكور در بنكد  -2-3 

بكراي باالتر براي است اده از مزاياي مررر در اين ماده مجازند فرط يك نوبت در آزمون ورودي مرطع باالتر شركت كننكد و 
مكالك   قانون خكدمت پزشكيان و پيراپزشكيان 3و2طوع مواد ، آخرين مصوبات كميسيون مو فار  اتتحصيالن حائز شرايط

 عمل خواهد بود.

  



در مرطكع كارشناسك  بايكد در پايكان دوره معكدل ككل  3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند  -3-3 

 .را كسب نمايند  16معدل كل حداقل  و در مراطع كارشناس  ارشد وباالتردر پايان دوره 17حداقل 

  

ككه در مرطكع كارشناسك  ناپيوسكته بكي  از يكك تكرم  3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مكذكور در بنكد  -4-3 

،در مرطككع  16معككدل كمتكر از   ، در مرطككع كارشناسك  پيوسكته بككي  از دو تكرم متككوات  يكا متنكاوب16معكدل كمتكر از 

 15كتراي حرفكه اي بكي  از سكه تكرم معكدل كمتكر از و در مرطع د 15كمتر از  كارشناس  ارشد بي  از يك ترم معدل
 .كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد 

  

 شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه ح ظ شده باشد.  -5-3 

% نمكره آخكرين ن كر 90شركت در آزمون و كسكب  دانشجويان حائز شرايط مررردر اين ماده م  توانند به شرط  -6-3 

 درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند. 10پذيرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تراطا و حداكثرتا 

اين ظرفيت ، مازاد بر ظرفيت رسم  پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل  منكدر  در دفترچكه پكذيرش دانشكجو(  -الف 

 است.

كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صكحيح نباشكد گكرد ككرده در صورت   -ب 

 ن ر حداقل يك ن ر پذيرفته م  شود. 5آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از   علم 

تعداد درخشكان بكر مبنكاي % نمره آخرين ن ر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بكوده و پكذيرش دانشكجوي اسك90كسب  -ج 

 اوتويت نمره و اوتويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

 واجد شرايط به دانشگاه ها توسط مركز سنج  آموزش پزشي  صورت م  گيرد. پذيرش و معرف  دانشجويان -د 

 40 داروسكازي، كسكب حكداقل Ph.Dبراي است اده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشي  و دندانوزشي  و  -هه  

امتياز از حيطه هاي آموزش  ، پژوهش  ،فردي و اجتماع  الزم است ككه بكاالترين امتيكاز كسكب شكده مكالك عمكل 

 خواهد بود.

دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شكده   شيوه نامه اي كه توسط  چگونگ  محاسبه امتيازات فوق اتذكر در -و 

 د.خواهد ش  است ارائه

در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شكرايط توسكط دانشكگاه هكا بكه صكورت سكهميه مكازاد،  -ز 

دبيرخانه مجاز است حداقل يك ن ر از ظرفيكت پكذيرش آزاد رشكته/محل مكورد تراطكا ككم نمكوده و آن را بكه دانشكجويان 

 استعداد درخشان اختصاص دهد.

  

مررردر اين ماده م  تواننددر هر يك از مراطع تحصيل  فرط يك مرتبه  اعم از قبكوت  يكا دانشجويان حائز شرايط  -7-3

عدم قبوت ( مشروط بر اينيه بي  از دو سال از زمان فار  اتتحصيل  آنها نگذشته باشكد از ايكن تسكهيالت بهكره منكد 
 گردند.

  

 3در مكاده ي -ز -ههه –ج طكابق بنكدهاي فار  اتتحصيالن رشته هاي گروه پزشي  دانشگاه آزاد اسالم  ككه م -8-3

 آيين نامه" رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه م  توانند از تسهيالت اين ماده بهره مند شوند. 



  

قطع  از كميته انضباط  دانشگاه يا هيئت بدوي تخل ات آزمكون هكا   دانشجويان  كه داراي حيم محيوميت -4ماده 
 آموزش  يا اخالق ( باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد. مبن  بر تخلف 

  

در هر يك از مراطع تحصيل  بايد شرايط آيين نامه را احكراز  متراطيان است اده از تسهيالت استعداد درخشان، -5ماده

استعداد درخشان در مرطع پايين نموده باشند و براي است اده از تسهيالت ادامه تحصيل در مرطع باالتر كسب عنوان 
 تر اتزام  است. 

: متراطيان واجد شرايط مجازند فركط از يكك نكوع از تسكهيالت با آزمكون يكا بكدون آزمكون(براي پكذيرش اسكت اده تبصره 
نمايند و است اده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال اميانوذير نم  باشد. اما م  تواننكد بكه صكورت آزاد در آزمكون 

 شركت نمايند.

  

اجراي اين آيين نامه به موجب دستوراتعمل  است كه توسط مركز سكنج  آمكوزش پزشكي  تكدوين و  نحوه -6ماده 
 تنظيم م  گردد.

  

وزارت بكوده و در شكرو و ت سكير م كاد   معاونه  آموزشهينظارت برحسن اجكراي ايكن آيكين نامكه برعهكده  -7ماده 

 خواهد بود. نظر معاونت آموزش  مورد استناد  آن،

  

به تصهوي  شهوراي    21/10/89تبصره اس  در تاريخ  3ماده و 7اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،

هههداي  اسههتعدادهاي در شههان رسههيد و مههايگ ين مصههوبات حبيههي ادامههه تمصههيل دانشههجويان ممتههاز و 

-91  از سها  تمصهييياستعداد در شان)ورودبدون آزمون و با آزمون( مي گردد و براي پذيرش دانشجو 

 به بعد حابل امرا مي باشد. 1390


