
شوراي آموزشی پزشکی و تخصصی66نشست5آیین نامه اجرایی موضوع 

:متن مصوبه 
نامه اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهاي درخشان ، آئین"دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی موظف است 

:شورا ابالغ نماید را بشرح زیر تدوین و پس از توشیح رئیس"هاي تخصصی نخبگان و استعدادهاي برتردر دوره
هاي اجرائی کشوري و وزارتی نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛نامههماهنگی با مصوبات وآئین) الف
شرایط عمومی و اختصاصی ؛ ) ب
تعهدات قانونی متناسب ؛ ) ج
تعیین و تعریف امتیازات ترجیحی و ضوابط و شرایط استفاده از آنها ؛) د

:مقدمه
در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوري اسالمی و 

، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، ، در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت هاي علمی نخبگانبرنامه هاي توسعهاهداف
66نشست 5آئین نامه موضوع . نموده استتهیه و ارائه وبه رادبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی این مص

به منظور گسترش مرزهاي دانش ) بعنوان آئین نامه نام برده می شودازاین پس، که(شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 
می،تقویت انگیزه ها ،دستیابی به افق هاي مد نظردر چشم انداز بیست ساله ، توسعه علهام از آموزه هاي متعالی اسالمی،با ال

، گسترش و تعمیق پژوهش و مشارکت اجتماعی در میان ، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمیارتقاء مراتب معنوي
.گردیده است دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی کشورتنظیم

:متن آئین نامه اجرائی 
، بایدشرایط عمومی استفاده التزام به موازین و شئونات اسالمی و حرفه اي و اخالق پزشکی دانشجویان عالوه بر. 1ماده

ازتسهیالت راداشته باشند ؛ 
سالگی تمام 30تاسن دانشجویان سال آخر رشته پزشکی عمومی و فارغ التحصیالن این رشته . 1
16دارا بودن حداقل معدل کل .2
)مراجع مربوطه(و قضائیات آموزشی، اخالقی ، انتظامینداشتن حکم قطعی در زمینه تخلف.3

آیین نامه که داراي حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یاهیئت 2و1واجدین شرایط مقرر درماده : 1تبصره 
. باشند ، مشمول این آیین نامه نخواهند بود ) مبنی بر تخلف آموزشی یا اخالقی (بدوي تخلفات آزمون ها 

:شرایط اختصاصی داوطلبین استفاده از تسهیالت آئین نامه -2ماده 
، قوانین وآئین نامه هاي مصوب و معتبر جاري از دانشجویان و فارغ التحصیالن پزشکی عمومی که بر اساس مقررات

هنگی و فوق مصادیق نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان، و استعدادهاي برتر در حیطه هاي آموزشی ، پــــژوهشی، فر
:بشرح زیر ارزیابی می گردند به شمارمی روند ، برنامه ، توانمندیهاي فردي و اجتماعی 



آموزش :1-2
دارندگان رتبه هاي برتر کنکور سراسري: 1-2- 1
کشوري ،دارندگان رتبه هاي برتر المپیاد هاي معتبر جهانی: 2-1-2
جامع علوم پایه و پیش کارورزيدارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي : 1-2- 3
دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشکی عمومی بر اساس معدل کل: 1-2- 4

پژوهش : 2- 2
خوارزمی ، (:داخلی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی در زمینه علوم پزشکی ررتبه هاي برتر درجشنواره هاي معتب:2-2- 1

...)رازي و 
مجالت معتبر داخلی و خـــارجی داراي رتبه علمی ـ پژوهشی در زمینه علوم پزشکی چاپ مقاالت علمی در : 2-2- 2
...) آئین نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی دانشگاهها مطابق(
شرکت در سمینارهاي معتبرعلمی ـ پزشکی داخل یا خارج از کشور با ارائه پوستریا سخنرانی علمی : 2-2- 3
در زمینه علوم پزشکی که به تأیید معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت متبوع رسیده ابداع یا اختراع ثبت شده : 2-2- 4

.باشد
بنیادي ،طرح هاي ی پایان یافته واجد تسویه طرح ازسوي دانشگاه درزمینه ،هاي تحقیقاتمجري و همکار طرح: 2-2- 5

ا تأیید دانشگاههاي علوم پزشکی مربوطه هاي معتبر پژوهشی در حیطه علوم پزشکی بحیطه هايتوسعه اي، کاربردي و سایر
یا معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت متبوع

:فرهنگی و فوق برنامه : 2- 3
معارف اسالمیکریم ، احکام والمللی قرآنبرگزیدگان مسابقات بین: 3-2- 1
ورزشی، برگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي فرهنگی: 3-2- 2

توانمندیهاي فردي ـ اجتماعی:2- 4
کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري: 4-2- 1
کسب مدرك معتبرزبانهاي خارجی: 4-2- 2
سوابق اجرایی و مدیریتی ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشارکت فعال در زمینه اقدامات ویـــژه : 4-2- 3

درحیطه علوم پزشکی با محوریت سالمت



نظام امتیاز بندي ترجیحی استفاده از تسهیالت آئین نامه -3ماده 
آموزش: 3- 1

.نحوه محاسبه امتیازات آموزشی محاسبه خواهد شد 1براساس جدول شماره 2-1امتیازات کلیه مشموالن بند 
پژوهش-3- 2

.محاسبه خواهد شد نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی 2براساس جدول شماره 2-2امتیازات کلیه مشموالن بند 
نحوه امتیاز دهی مطابق آئین نامه ارتقا ء اعضاي هیئت ، 2جدول شماره 5تا 1ردیف هاي دردرصورت مشارکت : 2-3- 1

. علمی می باشد 
فرهنگی و فوق برنامه -3- 3

. محاسبه خواهد شدنحوه محاسبه امتیازات فرهنگی و فوق برنامه 3براساس جدول شماره 2-3امتیازات کلیه مشموالن بند 
با تائید معاونت فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و قرآنی ، فرهنگی و ورزشیبرگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي: 3-3- 1

. باشد آموزش پزشکی می
. گردد مسابقات ورزشی کشوري ، مسابقات معتبري است که طبق نظر سازمان تربیت بدنی اعالم می3-3- 2
المللی قرار دارد و طبق نظر سازمان بندي مسابقات بینالمللی مسابقاتی است که در رتبهمسابقات ورزشی بین: 3-3- 3

. گردد تربیت بدنی با مشارکت چند کشور برگزار می
امتیازات توانمندیهاي فردي ، اجتماعی-4-3

محاسبه )سبه امتیازات توانمندیهاي فردي ، اجتماعینحوه محا(4براساس جدول شماره 2-4امتیازات کلیه مشموالن بند 
.خواهد شد 

کمیسیون ویژه استعداددرخشان با ارائه سوابق داوطلب توسط 4جدول شماره 4نحوه امتیاز دهی و ارزشیابی ردیف 4-3- 1
س دفتراستعدادهاي ، دونفرعضو هیئت علمی ورئیدانشگاه متشکل از معاونتهاي آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی 

.بررسی و جهت تائید نهایی به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارسال می گردد درخشان ،
در صورتیکه داوطلب اقدام ویژه اي انجام داده که از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتیاز باالتري از سقف : 2تبصره 

دانشگاه و دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و کمیسیون ویژه استعداد درخشان امتیازات منظور شده می باشد ، پس از تائید 
. تخصصی قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود 

دوره هاي توانمند سازي علمی نخبگان و استعدادهاي درخشان -3- 5
ن در راستاي حل یکی ازاهدافی که پس از شناسایی نخبگان از اهمیت خاصی برخورداراست توانمند سازي این عزیزا

لذا بدین منظور بسته هاي خاص ،معضالت ملی به منظور تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوري اسالمی می باشد
موفق به کسب ، آموزشی وپژوهشی با محوریت سالمت تدوین می گردد که نخبگان و استعدادهاي درخشان پس از آموزش 

.امتیازات الزم خواهند گردید
امتیاز دهی و اعتباربخشی وسرفصل هاي بسته هاي آموزشی وپژوهشی براساس نیازهاي کشور با محوریت نحوه: 3تبصره 

.سالمت و با هماهنگی معاونتهاي مربوطه ، توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی تدوین وابالغ خواهد گردید 



.می باشدذیلترجیحی مطابق جدول المپیادعلمی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی امتیازبندي-3- 6
% 80درخصوص المپیادعلمی وزارت بهداشت، اختصاص امتیازات جهت المپیادهاي دانشجویی به شرط مشارکت حداقل 

.دانشگاههاي علوم پزشکی کل کشور درآئین نامه لحاظ گردیده است
امتیازات المپیادهاي دانشجویی انفرادي وگروهی

امتیازرتبه 
10اول 
7دوم

5سوم 
2لوح تقدیر 

حیطه علوم پایه واستدالل بالینی درحیطه آموزش 2امتیازات ترجیحی رتبه هاي اول ودوم وسوم انفرادي المپیاددانشجویی در
مطابق (امتیازات ترجیحی رتبه هاي اول، دوم وسوم درحیطه توانمندي هاي فردي واجتماعی فرد،ودربقیه حیطه هاي المپیاد

.قابل احتساب می باشد)فوقجدول 

نامه هاي دانشجویی پایان-3- 7
ها در سطح کشور تدوین و اجرا گردد ، نظام امتیاز بندي ترجیحی برگزیدگان توسط نامهبندي پایانچنانچه نظام رتبه

. رخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کارشناسی و به این آئین نامه اضافه خواهد شددبی

:مسابقات بین المللی قرآن کریم-3- 8
بین المللی رتبه اول را کسب نموده باشند می توانند بدون اتنفر از کسانی که در قرائت قرآن کریم در مسابق2هر ساله 

.انشگاه گردند یا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به یک رشته باالتر بروند کنکور در رشته علوم قرآنی وارد د
) شورایعالی انقالب فرهنگی6/11/71جلسه مورخ 299طبق مصوبه(

تعهدات قانونی استفاده کنندگان از تسهیالت آئین نامه-4ماده 
نامه برخوردار می گردند موظف به سپردن تعهد براي انجام کلیه داوطلبینی که از مزایاي ادامه تحصیل بر اساس این آئین

خدمات قانونی بعد از فراغت از تحصیل، مشابه پذیرفته شدگان سهمیه آزاد ، درمناطقی که وزارت متبوع تعیین می نماید، 
.خواهند بود



براي ادامه تحصیل دراستعدادهاي درخشان نحوه محاسبه امتیازات ترجیحی مکتسبه توسط مصادیق آئین نامه- 5ماده 
:رشته هاي تخصصی 

با رعایت حداقل امتیازات الزم مطابق (حوزه هاي چهارگانهتمامی امتیازاز40داوطلبین درصورت کسب حداقل : 5- 1
.باشند مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان می) 5جدول شماره

نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در آزمون %90در صورت کسب حد نصاب 5-1داوطلبین واجد شرایط بند : 5- 2
. بهره مند گردندموضوع این آیین نامه هاي اعالم شده هر سال از امتیازات ترجیحی می توانند طبق ظرفیت، دستیاري 

ود را بصورت مازاد در رشته هائی که داراي مجوز تربیت دستیار هر دانشگاه ، ساالنه تعدادي از ظرفیت خ: 2-5- 1
به % 60از مجموع این ظرفیت تا سقف . ، به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی اعالم می نمایدمی باشد

..ی یابدبقیه به داوطلبین سایر دانشگاهها اختصاص مهمان دانشگاه و) مشمول آئین نامه(استعدادهاي درخشان 
. ظرفیت رشته تخصصی با نظر دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی است : 4تبصره

. باشندداوطلبین فقط براي یک نوبت مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان می: 2-5- 2
توانند بدون شرکت یم) 40(داوطلبین استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان بشرط کسب حداقل امتیاز الزم :2-5- 3

.نام و تحصیل نمایندثبت) کامل یا پودمانی(MPHهاي درآزمون ورودي در دوره
توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی و با هماهنگی براي این دوره ها تعیین ظرفیت و برنامه ریزي : 5تبصره 

.معاونتهاي مربوطه انجام می شود 

درهرسال تحصیلی پذیرش دانشجوبراي ادامه تحصیل براساس این آئین نامه ، بعدازبررسی مدارك داوطلبین –6ماده 
دردانشگاههاي محل تحصیل مشتمل براستعالم واحرازصحت مستندات داوطلبین درکلیه حیطه هاي آیین نامه وامتیازدهی 

دانشگاه متشکل از معاونتهاي آموزشی ، پژوهشی ، وفق ضوابط وجداول آیین نامه ، توسط کمیسیون ویژه استعداددرخشان
دانشجویی وفرهنگی ودونفرعضوهیئت علمی ورییس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه وارائه مستندات به دبیرخانه شوراي 

. آموزش پزشکی وتخصصی ، برحسب امتیازات مکتسبه وبصورت متمرکز انجام خواهدشد

ی و اختصاصی و تعهدات قانونی به شرح مندرج در این آئین نامه و بویژه ضوابط مذکور احراز کلیه شرایط عموم-7ماده
.براي عموم داوطلبین، رقابت بر اساس این ماده الزامی است5-1در بند 



نحوه محاسبه امتیازات آموزشی-1جدول شماره :مائم ض

ردیف 
ردیف محوراصلی

رتبه/ موضوعفرعی
امتیاز

سقف 
امتیاز 
محور

1

دارندگان رتبه هاي برتر المپیاد 
کشوري ، هاي معتبر جهانی 

آموزي و داش 
جوییدانش 

25مدال طالي المپیاد جهانی1-1

25

20مدال نقره المپیاد جهانی2-1
15مدال برنز المپیاد جهانی3-1
10مدال طالکشوري4-1
7کشورينقره مدال5-1
5کشوريبرنزمدال6-1
2لوح تقدیر  7-1

2

هاي برتردارندگان رتبه
کنکورسراسري

8-110-120

20

9-120-1115
10-130-2110
11-150-315
12-1100 -513

3
دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي 

علوم پایه و پیش کارورزيجامع

13-1

10اولکشوري1-10علوم پایه
7دوم تا چهارم
5پنجم تاهفتم
3هشتم تادهم

14-1
5اول منطقه اي آمایشی 1-3علوم پایه 

3دوم
1سوم

15-1
4اولدانشگاهی1-3علوم پایه

2دوم
1سوم

16-1

20اولکشوري1-10کارورزيپیش
14
10
6

30

تا چهارمدوم 
پنجم تاهفتم
هشتم تادهم

17-1
منطقه اي 1-3پیش کارورزي 

آمایشی 
10اول
6دوم
2سوم

18-1

8اولدانشگاهی1-3پیش کارورزي
4
2

دوم
سوم 



4

5

رتبه هاي درصد دارندگان 10از 
برتر فارغ التحصیلی بر اساس 

، درظرفیت ورودي معدل کل 

Dualویا MPHکسب مدرك 

degree

20اول % 19-13
20

10

16دوم % 20-13
12سوم 21-13%
10رتبه اول 22-1

7ارائه مدرك پایان دوره23-1

.در صورت کسب رتبه جهانی ، امتیاز رتبه کشوري محاسبه نمی گردد: 1توضیح ردیف 
.) رتبه منطقه اي منظور نمی باشد( منظور از رتبه کنکور، رتبه کل داوطلب می باشد: 2توضیح ردیف 
.دددر صورت کسب رتبه کشوري و دانشگاهی در یک آزمون جامع ، امتیاز رتبه دانشگاهی محاسبه نمی گر: 3توضیح ردیف 
. نفر قابل محاسبه خواهدبود12محاسبه تعدادافراد ، براساس ظرفیت ورودي تاسقف :4توضیح ردیف 



محاسبه امتیازات پژوهشی-2جدول شماره 

ردیف 
ردیف محوراصلی

رتبه/ موضوعفرعی
حداکثر

امتیاز

سقف

امتیاز 
محور

1

مصوب شورایعالی رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلی
خوارزمی ، رازي (انقالب فرهنگی در زمینه علوم پزشکی 

...)و

20اول1-2

20 2-2

15دوم 

10سوم

2

چاپ مقاالت علمی درمجالت معتبر داخلی و خارجی داراي 
مطـابق آئـین   (پژوهشی در زمینه علوم پزشـکی  -رتبه علمی

)*دانشگاهها نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

3هر مقاله داخلی3-2

20 4-2
هر مقاله خارجی

5

شرکت در سمینارهاي معتبرعلمی ـ پزشکی داخل یا خـارج   3
از کشور با ارائه پوستریا سخنرانی علمی

0.255هر مورد داخلی5-2 0.25هر مورد خارجی6-2

4
ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به تائیـد  
معاونت تحقیقات وفـن آوري وزارت متبـوع رسـیده باشـد     

)امتیاز% 30ونفردوم به بعد% 70نفراول (

2هر مورد ثبت شده داخلی7-2
10 8-2

هر مورد ثبت شده در مراکز معتبر 
10خارجی

5

،کاربردي توسعه ايبنیادي هاي تحقیقاتیطرحمجري
با علوم پزشکیوسایرحیطه هاي معتبر پژوهشی در حیطه

تحقیقات نشگاههاي علوم پزشکی مربوطه یا معاونتاتائید د
ي وزارت متبوعوفن آور

)ارائه تسویه طرح الزامی است(

5المللیمجري هر طرح بین9-2

5

10-
2

4مجري هر طرح ملی

11-
2

3دانشگاهیمجري هر طرح 

12-
2

2المللیهمکار هر طرح بین

13-
2

همکار هر طرح ملی
0.5

.  .می باشدداوطلب مجاز است فقط براي یک مقاله پذیرش آنرا جهت کسب امتیاز ارائه نماید و براي بقیه مقاالت ، متن چاپ شده مورد نیاز•



فوق برنامهمحاسبه امتیازات فرهنگی و-3جدول شماره 

ردیف 
حداکثررتبهردیف فرعیمحوراصلی

امتیاز
سقف 

آمتیازمحور

1
برگزیدگان مسابقات یا المپیادهاي

قرآنی ، فرهنگی ، ورزشی
)موردتائیدوزارت بهداشت(

5اول کشوري1-3

15

4کشوريدوم2-3
3سوم کشوري3-3

7اول بین المللی4-3

6بین المللیدوم5-3

5سوم بین المللی6-3
15اول جهانی7-3
12جهانیدوم8-3
8سوم جهانی9-3



محاسبه امتیازات توانمندیهاي فردي ،اجتماعی- 4جدول شماره 

ردیف 
اصلی

محور
ردیف 
فرعی

موضوع
حداکثر
امتیاز

سقف 
امتیاز
محور

2طبق آئین نامه مصوب وزارت 4-1کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري1

20

خارجیزبان هايکسب مدرك معتبر2
)امتیاز 10و7فراگیري دووسه زبان خارجی بترتیب (

2-4
IELts ،5/6 معاول به باال و

تافل و دیگر زبانهاي آن 
خارجی معادل

5

حضــور در اقــدامات ســوابق اجرایــی و مــدیریتی ،4
انساندوستانه و داوطلبانه ، مشارکت درزمینه اقـدامات  

، ازقبیـل مـوادوتجهیزات   ویژه در حیطه علوم پزشکی 
، ) فیلم،پمفلـت (کمک آموزشـی شـامل مـولتی مـدیا    

.فعالیتهاي جهاديفعالیت دربرگزاري کارگاه وهمایش،

7تادر سطح دانشگاهی 4- 1-4
15تادرسطح استانی یا منطقه اي 4- 2-4

20تا در سطح کشوري4- 3-4

: 4توضیح ردیف 
7امتیاز ، حداکثر 0.5هرمورد –همکاري درسطح دانشگاه -
15امتیاز ، حداکثر 1هرمورد - همکاري درسطح استان -
20امتیاز ، حداکثر 2هرمورد - همکاري درسطح کشوري-

گانه مشروحه آئین نامه4امتیازبندي نهایی در حوزه هاي - 5جدول شماره 

حداکثر امتیاز قابل محاسبهحوزه امتیازات ترجیحی
حداقل امتیاز 

ضروري
امتیاز داوطلب 

9020آموزش
304پژوهش

فوق برنامه–فرهنگی 
205

اجتماعی-توانمندیهاي فردي


