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 نامهآئين 2ماده  2-2-جدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط بند ب

تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع  

هاي علوم  ناپيوسته رشته مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد« باالتر

 هاي علوم پزشكي كشورها و دانشكدهپزشكي در دانشگاه
 

ستاي اجراي بند   شان به مقاطع          » نامه آئین 2ماده 5-بدر را ستعداد درخ شجويان ممتاز و ا صیل دان سهیل ادامه تح ت

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است براي متقاضیان واجد شرايط، امتیاز آنان را مطابق جداول ذيل با     « باالتر

 ه بررسی به مركز سنجش آموزش پزشكی   دقت تعیین و مستندات مربوطه در دانشگاه نگهداري شود تا درصورت نیاز ب     

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی ارسال نمايد.

مجموع امتیاز كسب شده توسط متقاضی در سه حیطه عملكرد آموزشی، پژوهشی و فردي اجتماعی مالك           توضيح : 

 عمل بوده كه باالترين امتیاز در اولويت خواهد بود. 

 امتياز عملكرد آموزشي  -الف

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

 8نفر به باال باشد، امتیاز رتبه اول   55در هر دانشگاه بر اساس ظرفیت ورودي، در صورتی كه ظرفیت ورودي يك رشته    

شته  شد، امتیاز رتبه اول  05-94و اگر ظرفیت ورودي يك ر صورتی كه ظرفیت ورودي كمتر از  6نفر با نفر       05و در 

 خواهد بود. 9باشد امتیاز رتبه اول

صورتی   تذكر: شجويان، ظرفیت ورودي تغییر يابد مالك عمل تعداد    در  صراف، انتقال و ... تعدادي از دان كه به علت ان

 باشد.التحصیالن هر رشته می فارغ

 امتیاز مربوط به عدد معدل  -2

ضريب     سیم بر  شی لحاظ      5/2معدل فرد تق ست آمده به عنوان امتیاز معدل جزء امتیازات عملكرد آموز شده و عدد به د

 شود.می

 آموزيكسب مدال در المپیاد علمی دانش-0 

 امتیاز 0برنز  –امتیاز  5نقره  -امتیاز 15در سطح كشوري: طال
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 امتیاز  5برنز  -امتیاز15نقره -امتیاز15در سطح جهانی: طال 

 گردد.در صورت كسب رتبه جهانی، امتیاز رتبه كشوري محاسبه نمی

شكی    -9 شجويان علوم پز شوري: به برگزيدگان رتبه  المپیاد علمی دان سوم انفرادي در هر حیطه، نفر اول  ك هاي اول تا 

امتیاز، دوم  9هاي اول گروهی در هر حیطه، گیرد. و به رتبهامتیاز تعلق می 9امتیاز و نفر سوم 6امتیاز، نفر دوم 8كشوري 

 گیرد. امتیاز تعلق می1امتیاز و سوم گروهی 0گروهی

 امتيازعملكرد پژوهشي  -ب

 حداكثر امتياز مربوطه امتياز هر مورد فعاليتهاي پژوهشي

هاي و  ن خ  رزمي ور زي هاي برتر كشووو ري وشووو   ر رتبه -1

 )در دور ن تحصيل( مرتبط با رشته

  متياز 8رتبه  ول 

  متياز 4رتبه دوم 

  متياز 2رتبه س م 

  متياز 8

ري ف او  بد ع يا  ختر ع ثبت شووود  به تاييد مناوتت تحاياا  و -2

 وز ر  متب ع

  متياز 6  متياز 3 هر م رد يز  به 

ا يافته ب   پايان   هاي تحايااتي  طرح -3

 ش ر ي پژوهشي د تشگا  تاييد

   متياز 1 مجري

  متياز 2
  متياز 5/0 همكار

له در      -4 اا  چاپ م

مووجووع  موونووتووبوور  

د خلي)م رد توواييوود 

كميسووي ن تشووريا  

 عل م پزشكي كش ر(

 و خاروي                  

 ي دكس شد  

يه   ما هاي  در ت

 منتبر

تفر ول يا دوم يا ت يسوو د  

 مسئ ل

 

 

  متياز 4

 

  متياز 8

  متياز 2 تفر   بندي 

 يوو وودكووس   

 تشد  

تفر ول يا دوم يا ت يسوو د  

 مسئ ل

 

  متياز 2  متياز 1

  متياز5/0 تفر   بندي

عل م پزشكي ت سط د تشج  )چاپ شد ( در زمي ه  تاليف كتاب -5

 به ع   ن تفر  ول

 متياز با تاييد كميته  3د كثرح  متياز 3

 تاليف و ترومه د تشگا 

  متياز1  متياز 5/0 
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صووو ر    ر ئه خعصوووه مااله به      -6

ط ها ت سپ ستر يا سخ ر تي در ك گر 

 د تشج  به ع   ن تفر  ول        

 د خلي

  متياز 2  متياز 1 خاروي

  متياز 32 ومع كل

 

ها به صورت مقاله، طرح تحقیقاتی، ارائه در كنگره يا ..... مطرح شده باشد يكی از آن يك موضوعدر صورتی كه  تذكر:

 و باالترين امتیاز قابل احتساب خواهد بود.

 

 ، اجتماعيامتياز عملكرد فردي -ج

 :EDCهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تايید كمیته تحقیقات دانشجويی و مركز مشاركت فعال در برنامه -1

 امتیاز 2

هاي فوق مشاركت داشته از طول دوره تحصیل خود را در فعالیت %55متقاضی استفاده از بند فوق، بايد حداقل تذكر:

 باشد. 

 شگاهی: برگزيدگان مسابقات قرآنی، ادبی، هنري و ورزشی در دوران تحصیل دان -2

 

 

هاي علوم پزشكی سراسر كشور(كشوري )دانشگاه جهانی عنوان   

 ادبی، هنري و ورزشی قرآنی ورزشی قرآنی 

 0 6 5 15 نفراول

 2 9 9 8 نفردوم

 1 2 2 5 نفرسوم
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ت بدنی تربیدر مسابقات جهانی قرانی مرجع تايید، سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهانی ورزشی مرجع تايید، سازمان 

 باشد.كشور می

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

 باشد.معاونت دانشجويی وزارت متبوع می

و  مراحل در هر يك از مسابقات قرآنی و ورزشی در صورت كسب رتبه در هر دو مرحله جهانی و كشوري، امتیاز يكی از

 گردد.  باالترين امتیاز محاسبه می

 


