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  آیین نامه  2ماده  5-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
  

تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع  « آيين نامـه  ۲ماده  ۵-بد بندر راستاي اجراي 
را مطـابق جـداول   آنان امتياز  ،متقاضيان واجد شرايطبراي  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است »باالتر

،درمـان وآمـوزش پزشـكي    به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت  همراه مستندات مربوطهذيل تعيين و
  .ارسال نمايد

مـالك   امتياز كسب شده توسط متقاضي در سه حيطه عملكردآموزشي پژوهشي وفـردي اجتمـاعي   مجموع: توضيح 
  .خواهد بود در اولويتكه باالترين امتياز  بوده عمل 

  
  موزشی آعملکرد  امتیاز -الف
  )بر اساس معدل كل(كسب رتبه در دانشگاه محل تحصيل -۱

باشد امتياز رتبه اول  به باال نفر ۵۰در صورتي كه ظرفيت ورودي يك رشته ظرفيت ورودي بر اساسر دانشگاه در ه
 ۳۰و در صورتي كه ظرفيت ورودي كمتـر از   ۶نفر باشد امتياز رتبه اول  ۳۰- ۴۹و اگرظرفيت ورودي يك رشته ۸

 .خواهد بود ۴نفر باشد امتياز رتبه اول 

يابـد مـالك عمـل     تغييـر تعدادي از دانشجويان، ظرفيت ورودي ... انصراف ، انتقال و  در صورتي كه به علت: تذكر
  .تعداد فارغ التحصيالن هر رشته مي باشد

   معدلعدد امتياز مربوط به  -۲
شده و عدد به دست آمده به عنوان امتياز معدل جزء امتيـازات عملكـرد آموزشـي     ۵/۲معدل فرد تقسيم بر ضريب

  .لحاظ مي شود
  علمي دانش آموزيالمپياد در سب مدالك-۳ 

  امتياز ۳برنز  -امتياز  ۵نقره  -امتياز ۱۰طال               :كشوري در سطح 
  امتياز  ۵برنز  -امتياز  ۱۰نقره  -امتياز ۱۵طال                 :جهاني در سطح 

  .در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد
  
 رتبه هاي اول تا سوم انفرادي در هـر حيطـه،  به برگزيدگان  :كشوري علوم پزشكيان دانشجويعلمي المپياد  -۴

در هر حيطـه،   گروهيو به رتبه هاي اول  .امتياز تعلق مي گيرد ۴امتياز و نفرسوم ۶امتياز ،نفر دوم ۸كشوري نفر اول
  . تعلق مي گيرد امتياز ۱امتياز و سوم گروهي  ۳،دوم گروهيامتياز ۴
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  پژوهشي  عملكردامتياز -ب
  

  حداكثر امتياز مربوطه  موردامتياز هر   فعاليتهاي پژوهشي
ــر -۱ ــاي برت ــه ه جــوان  هــاي جشــنوارهكشــوري  رتب

  )در دوران تحصيل(مرتبط با رشتهرازي وخوارزمي 
  امتياز ۸رتبه اول 
  امتياز ۴رتبه دوم 
  امتياز ۲رتبه سوم 

  امتياز  ۸

ابداع يا اختراع ثبت شده به تاييد معاونت تحقيقات  -۲
  وزارت متبوعوري ناو ف

  امتياز  ۶  امتياز ۳به ا زاء هر مورد

پايـان   طرحهاي تحقيقـاتي  -۳
يافته با تاييدشـوراي پژوهشـي   

  دانشگاه

    امتياز ۱  مجري
  امتياز ۲

  امتياز ۵/۰  همكار

مقالــه  چــاپ -۴
درمجالت معتبـر  

ــي ــورد (داخلـ مـ
كميسـيون   تاييد

ــوم   ــريات عل نش
  )پزشكي كشور

               و خارجي 

اينــدكس شــده 
ــاي  در ــه ه نماي

 معتبر

يـــا  اول يـــا دومنفـــر
  نويسنده مسئول

 

  
  امتياز ۴

  
  امتياز ۸

  امتياز ۲   ات بعدينفر
يـــا  نفـــراول يـــا دوم  ايندكس نشده 

  نويسنده مسئول
  

  امتياز ۲  امتياز ۱

  امتياز ۵/۰  نفرات بعدي
در زمینه علوم پزشکی  )چاپ شده(تابکتالیف  -5

 توسط دانشجو به عنوان نفر اول
با تاييد  امتياز ۳ حداكثر     امتياز  ۳

  كميته تاليف و ترجمه دانشگاه
ــه   -۶ ــه ب ــه مقال ــه خالص ارائ

صورت پوستر يا سـخنراني در  
توسـط دانشـجو بـه    كنگره هـا  

          عنوان نفر اول

  امتياز۱  امتياز ۵/۰  
  ليداخ

  امتياز ۲  امتياز ۱  خارجي

  امتياز ۳۲  جمع كل
  

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
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  اجتماعی عملکرد فردي ، امتیاز -ج
  
  :   EDCز كامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويي ومرمشاركت فعال در برن -1

  امتياز ۲                                                                                                                 
  
مشاركت  در فعاليت هاي فوق را تحصيل خود هورطول داز % ۵۰بايد حداقل  ،استفاده از بندفوق متقاضي :ذكرت

  .باشد داشته
  
  :در دوران تحصيل دانشگاهي و ورزشي ادبي،هنريني،آمسابقات قربرگزيدگان -۲
  

)سراسر كشور علوم پزشكي دانشگاه هاي( كشوري جهاني عنوان   
ني آقر نيآقر ورزشي   ادبي،هنري و ورزشي 

 ۳ ۶ ۵ ۱۰ نفراول
 ۲ ۴ ۴ ۸ نفردوم

سومنفر  ۵ ۲ ۲ ۱ 
  

سازمان  ،سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهاني ورزشي مرجع تاييد ،مرجع تاييد در مسابقات جهاني قراني
  .تربيت بدني كشور مي باشد

مرجع ) دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور( در هر يك از مسابقات قرآني يا ادبي ،هنري و ورزشي كشوري 
  .رت متبوع مي باشدمعاونت دانشجويي وزا، تاييد

 از امتيازيكي،كشوري  وجهاني  حلهمردو هر ني و ورزشي در صورت كسب رتبه در آدر هر يك از مسابقات قر
  .  مراحل و باالترين امتيازمحاسبه مي گردد

  


