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  بسمه تعالی

  

  آیین نامه  2ماده  2-2-ببندجدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط 

  »به مقاطع باالتر و استعداد درخشان دانشجویان ممتاز تسهیل ادامه تحصیل «

 ناپیوسته رشته هاي علوم پزشکی در دانشگاه هاو دانشکده هاي  مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 

  علوم پزشکی کشور

  

 »تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بـاالتر  « آیین نامه 2ماده  5-ببند تاي اجراي در راس

با دقت  را مطابق جداول ذیلامتیاز آنان  ،متقاضیان واجد شرایطبراي  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است

بـه مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی      ا درصورت نیاز به بررسی در دانشگاه نگهداري شود ت مستندات مربوطه تعیین و

  .وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ارسال نماید

 مالك عمـل   امتیاز کسب شده توسط متقاضی در سه حیطه عملکردآموزشی پژوهشی وفردي اجتماعی مجموع: توضیح 

  .خواهد بود در اولویتکه باالترین امتیاز  بوده

  

  موزشیآعملکرد  امتیاز - الف
  

  )بر اساس معدل کل(کسب رتبه در دانشگاه محل تحصیل -1

 8باشد امتیاز رتبه اول  به باال نفر 50در صورتی که ظرفیت ورودي یک رشته ظرفیت ورودي بر اساسدر هر دانشگاه 

فـر  ن 30و در صورتی که ظرفیـت ورودي کمتـر از    6نفر باشد امتیاز رتبه اول  30- 49و اگرظرفیت ورودي یک رشته

 .خواهد بود 4باشد امتیاز رتبه اول 

یابـد مـالك عمـل     تغییـر تعدادي از دانشجویان، ظرفیـت ورودي  ... در صورتی که به علت انصراف ، انتقال و : تذکر*

  .تعداد فارغ التحصیالن هر رشته می باشد
  

  معدل عدد امتیاز مربوط به  -2

عنوان امتیاز معدل جزء امتیازات عملکرد آموزشی لحاظ  شده و عدد به دست آمده به 5/2معدل فرد تقسیم بر ضریب

  .می شود

  

  علمی دانش آموزيالمپیاد در کسب مدال-3 

  امتیاز 3برنز  -امتیاز  5نقره  -امتیاز 10طال               :کشوري در سطح 

  امتیاز  5برنز  -امتیاز  10نقره  -امتیاز 15طال                 :جهانی در سطح 

  .کسب رتبه جهانی ، امتیاز رتبه کشوري محاسبه نمی گردددر صورت 



  2

  

   :کشوري علوم پزشکیان دانشجویعلمی المپیاد  -4

امتیـاز   4امتیاز و نفرسوم 6امتیاز ،نفر دوم 8کشوري نفر اول رتبه هاي اول تا سوم انفرادي در هر حیطه،به برگزیدگان 

تعلق مـی   امتیاز 1امتیاز و سوم گروهی  3،دوم گروهیامتیاز 4، در هر حیطه گروهیو به رتبه هاي اول  .تعلق می گیرد

  . گیرد

 

  پژوهشی عملکردامتیاز -ب

  

  حداکثر امتیاز مربوطه  موردامتیاز هر   فعالیتهاي پژوهشی

ــر -1 ــاي برت ــه ه جــوان  هــاي جشــنوارهکشــوري  رتب

  )در دوران تحصیل(مرتبط با رشتهرازي وخوارزمی 

  امتیاز 8رتبه اول 

  امتیاز 4رتبه دوم 

  امتیاز 2رتبه سوم 

  امتیاز  8

ابداع یا اختراع ثبت شده به تایید معاونت تحقیقات  -2

  وزارت متبوعوري ناو ف

  امتیاز  6  امتیاز 3به ا زاء هر مورد

پایـان   طرحهاي تحقیقـاتی  -3

یافته با تاییدشـوراي پژوهشـی   

  دانشگاه

    امتیاز 1  مجري

  امتیاز 2

  امتیاز 5/0  همکار

مقالــه  چــاپ -4

درمجالت معتبـر  

ــی ــورد (داخلـ مـ

تایید کمیسـیون  

ــوم   ــریات عل نش

  )پزشکی کشور

               و خارجی 

اینــدکس شــده 

ــاي  در ــه ه نمای

 معتبر

یـــا  اول یـــا دومنفـــر

  نویسنده مسئول

 

  

  امتیاز 4

  

  امتیاز 8

  امتیاز 2   ات بعدينفر

یـــا  نفـــراول یـــا دوم  ایندکس نشده 

  نویسنده مسئول

  

  امتیاز 2  امتیاز 1

  امتیاز 5/0  نفرات بعدي

در زمینه علوم پزشکی  )چاپ شده(تابکتالیف  -5

 توسط دانشجو به عنوان نفر اول

با تایید  امتیاز 3 حداکثر     امتیاز  3

  کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

ــه   -6 ــه ب ــه مقال ــه خالص ارائ

صورت پوستر یا سـخنرانی در  

توسـط دانشـجو بـه    کنگره هـا  

          اولعنوان نفر 

  امتیاز1  امتیاز 5/0  

  داخلی

  امتیاز 2  امتیاز 1  خارجی

  امتیاز 32  جمع کل
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مطرح شده باشد یکی از آنها و ..... به صورت مقاله،طرح تحقیقاتی،ارائه در کنگره یا  یک موضوعدر صورتی که  :تذکر

  .باالترین امتیاز قابل احتساب خواهد بود

  

  اجتماعی ،عملکرد فردي  امتیاز -ج

  

  امتیاز EDC   :2ز کمشارکت فعال در برنامه هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تایید کمیته تحقیقات دانشجویی ومر - 1

  

  .باشد مشارکت داشته در فعالیت هاي فوق را تحصیل خود هطول دوراز % 50باید حداقل  ،استفاده از بندفوق متقاضی :ذکرت

  

  :در دوران تحصیل دانشگاهی و ورزشی نريادبی،هنی،آمسابقات قربرگزیدگان  -2

  

)سراسر کشور علوم پزشکی دانشگاه هاي( کشوري جهانی عنوان   

نی آقر نیآقر ورزشی   ادبی،هنري و ورزشی 

 3 6 5 10 نفراول

 2 4 4 8 نفردوم

 1 2 2 5 نفرسوم

  

سازمان تربیت  ،رزشی مرجع تاییدسازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهانی و ،مرجع تایید در مسابقات جهانی قرانی

  .بدنی کشور می باشد

، مرجع تایید) دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور( در هر یک از مسابقات قرآنی یا ادبی ،هنري و ورزشی کشوري 

  .معاونت دانشجویی وزارت متبوع می باشد

مراحل  از امتیازیکی،کشوري  ونی جها حلهمردو هر نی و ورزشی در صورت کسب رتبه در آدر هر یک از مسابقات قر

  .  و باالترین امتیازمحاسبه می گردد

  




