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  بسمه تعالي
  

   شوراي آموزش پزشكي و تخصصي66 نشست 5آئين نامه اجرائي موضوع 
 

   : متن مصوبه
نامـه اجرايـي تـسهيل ادامـه تحـصيل اسـتعدادهاي       آيين " دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است
توشـيح رئـيس شـورا ابـالغ     را بشرح زير تدوين و پـس از   " هاي تخصصي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره

 : نمايد
 استعدادهاي برتر ؛ هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعدادهاي درخشان و نامه مصوبات و آئين هماهنگي با -الف
  شرايط عمومي و اختصاصي ؛ -ب
  تعهدات قانوني متناسب ؛ -ج
 ؛ هاتعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آن  -د
 شرايط ادامه تحصيل مستقيم  -ه

 :مقدمه
چشم انداز بيست ساله نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي و اهـداف      در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند

خانه شوراي دبير استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، برنامه هاي توسعه، در زمينه
   .است آموزش پزشكي و تخصصي اين مصوبه راتهيه و ارائه نموده

بـه منظـور   .) دشـو  كه از اين پس ، بعنوان آئين نامه نـام بـرده مـي    (شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 66 نشست 5ع آئين نامه موضو
 نظردر چشم انـداز بيـست سـاله ، توسـعه علمـي،      هاي متعالي اسالمي، دستيابي به افق هاي مد گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه

و تعميق پژوهش و مشاركت اجتمـاعي در ميـان    ارتقاء مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، گسترش تقويت انگيزه ها،
 . استپزشكي و تخصصي تنظيم گرديده  شوراي آموزش 66 نشست 5موضوع  دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وطبق

  
 : متن آئين نامه اجرائي

  : عمومي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه شرايط -1هماد
  التزام به موازين و شئونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي

  سالگي تمام 30سن فارغ التحصيالن اين رشته تا دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و
 16 دارا بودن حداقل معدل كل

 )مربوطه مراجع (و قضائي) سازمان نظام پزشكي (انتظامي نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخالقي ،

 : داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه اختصاصي شرايط - 2 ماده
اري از مـصاديق  مقررات، قوانين وآئين نامـه هـاي مـصوب و معتبـر جـ      دانشجويان و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس

برنامـه ،   درخـشـــــان، و اسـتعدادهاي برتـر در حيطـه هـاي آموزشـي ، پــــژوهـشي، فرهنگـي و فـوق          نخبگان، اسـتعدادهاي 
  : توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند

   آموزش: 1-2
  هاي معتبر جهاني و كشوري دارندگان رتبه هاي برتر المپياد: 2 -1 -1
  دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري: 2 -1 -2
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  كارورزي دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش : 2 -1 -3
 بر اساس معدل كل دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي : 2 -1 -4

  
  پژوهش: 2-2 
خوارزمي ، رازي : (پزشكي لي انقالب فرهنگي در زمينه علومشورايعا رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب :2 -2 -1
  ...)و
مطابق آئين  (مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه علوم پزشكي  چاپ مقاالت علمي در:2 -2 -2

 )  ...نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها
   پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علميمعتبرعلمي ـ شركت در سمينارهاي :2 -2 -3
 .به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع رسيده باشد ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه :2 -2 -4
 تبـر پژوهـشي در حيطـه علـوم    تحقيقات بنيادي ،توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هـاي مع  هاي مجري و همكار طرح :2 -2 -5

  متبوع پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت
 
 : فرهنگي و فوق برنامه: 3-2
 كريم ، احكام ومعارف اسالمي المللي قرآن بين برگزيدگان مسابقات :2 -3 -1
  ورزشي ـ ادبي – هنري -  برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي :2 -3 -2
 
 اجتماعي توانمنديهاي فردي ـ: 4-2
 كشوري كسب عنوان دانشجوي نمونه :2 -4 -1
  كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي :2 -4 -2
  نياز قبول و مورد هاي قابل با مهارت )در سطح پيشرفته ( IT كسب مدرك :2 -4 -3
انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ويـــژه درحيطـه   سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات :2 -4 -4

  با محوريت سالمت علوم پزشكي
 

  ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه نظام امتياز بندي - 3 ماده

 آموزش :3 -1
  .  خواهد شدآموزشي محاسبه نحوه محاسبه امتيازات 1 جدول شماره براساس 2-1 امتيازات كليه مشموالن بند

 
  پژوهش :3 -2

 . پژوهشي محاسبه خواهد شد نحوه محاسبه امتيازات 2 براساس جدول شماره 2-2 امتيازات كليه مشموالن بند
آئين نامه ارتقـا ء اعـضاي هيئـت     نحوه امتياز دهي مطابق 2 جدول شماره 5 تا 1 در رديف هاي درصورت مشاركت افراد :3 -2 -1

  .علمي مي باشد
 
  هنگي و فوق برنامهفر :3 -3

  .خواهد شد نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه 3 براساس جدول شماره 2-3 امتيازات كليه مشموالن بند
فرهنگـي   المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احكام و معارف اسالمي و ورزشي با تائيـد معاونـت   برگزيدگان مسابقات يا :3 -3 -1

  . باشد  ، درمان و آموزش پزشكي ميوزارت بهداشت
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  .گردد  سازمان تربيت بدني اعالم مينظر مسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است كه طبق :3 -3 -2
سازمان تربيت بدني  المللي قرار دارد و طبق نظر بندي مسابقات بين المللي مسابقاتي است كه در رتبه بين مسابقات ورزشي :3 -3 -3

   .گردد  ميكت چند كشور برگزاربا مشار
 

 اجتماعي امتيازات توانمنديهاي فردي ،: 3 -4  
 محاسبه خواهد شد نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي  4 براساس جدول شماره 2-4 امتيازات كليه مشموالن بند

. 
منتخب دانـشگاه متـشكل از     سوابق داوطلب توسط شورايبا ارائه  4 جدول شماره  4ارزشيابي رديف نحوه امتياز دهي و :3 -4 -1

استعدادهاي درخشان ، بررسي و جهت تائيد نهـايي بـه دبيرخانـه     معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي ،رئيس دفتر
 . تخصصي ارسال مي گردد شوراي آموزش پزشكي و

سـقف امتيـازات    ه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتيـاز بـاالتري از  اقدام ويژه اي انجام داده ك در صورتيكه داوطلب: 1 تبصره
شوراي آموزش پزشـكي و تخصـصي قابـل محاسـبه جهـت       منظور شده مي باشد ، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و دبيرخانه

   . داوطلب خواهد بود
 
  توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان دوره هاي :3 -5

از اهميت خاصي برخورداراست توانمند سازي اين عزيزان در راستاي حل معضالت ملـي   ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگانيكي 
خـاص آموزشـي وپژوهـشي بـا      منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي مي باشد لذا بدين منظـور بـسته هـاي    به

 .پس از آموزش موفق به كسب امتيازات الزم خواهند گرديد هاي درخشانمحوريت سالمت تدوين مي گردد كه نخبگان و استعداد
سرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي كشور با محوريت سالمت  و نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي: 2 تبصره
  . خواهد گرديد هماهنگي معاونتهاي مربوطه ، توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي تدوين وابالغ و با
 
  المپياد علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :3 -6

 المپيادعلمي، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيـدگان توسـط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي و       در صورت تصويب و اجراي اين
   .تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد

 
  وييدانشج نامه هاي پايان :3 -7

 در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتيـاز بنـدي ترجيحـي برگزيـدگان توسـط دبيرخانـه       ها نامه بندي پايان چنانچه نظام رتبه
   .شد شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد

 
 :قرآن كريم مسابقات بين المللي  :3 -8

بـدون كنكـور در    در مسابقه بين المللي رتبه اول را كسب نموده باشند ، مي توانند در قرائت قرآن كريمنفر از كساني كه  2 هر ساله
 299 طبـق مـصوبه  . (رشته باالتر برونـد  علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به يك رشته

 )فرهنگي شورايعالي انقالب 6/11/71 جلسه مورخ
  

 قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه تعهدات - 4 ماده
خـدمات   تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد براي انجـام  كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه

 .كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد، خواهند بود قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد ، در مناطقي
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اسـتعدادهاي   نخبگـان ، (يحـي مكتـسبه توسـط مـصاديق آئـين نـام       امتيـازات ترج  نحوه محاسبه -5 ماده

 : در رشته هاي تخصصي براي ادامه تحصيل )و استعدادهاي برتر درخشان
 ) 5 شـماره  با رعايت حداقل امتيازات الزم مطابق جدول (رگانهامتياز از حوزه هاي چها 40 داوطلبين در صورت كسب حداقل :5 -1

 . باشند مي مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان
قبولي آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در آزمون دستياري  نمره % 85 در صورت كسب حد نصاب  5-1داوطلبين واجد شرايط بند :5 -2

  .ده هر سال از امتيازات ترجيحي بهره مند گردندش هاي اعالم مي توانند طبق ظرفيت
 تعدادي از ظرفيت خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز تربيـت دسـتيار مـي    هر دانشگاه داوطلب ، ساالنه :5 -2 -1

 عدادهاي درخشاناست به% 60 از مجموع اين ظرفيت تا سقف .باشد، به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم مي نمايد
 .دانشگاهها اختصاص مي يابد بقيه به داوطلبين ساير همان دانشگاه و) نامه مشمول آئين(

  . با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل تغيير است ظرفيت رشته تخصصي :3 تبصره
  .باشند شان ميبه استفاده از سهميه استعدادهاي درخ داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز :5 -2 -2
آزمـون   در توانند بدون شـركت  مي )40 (سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز الزم داوطلبين استفاده از :5 -2 -3

 .نمايند نام و تحصيل ثبت )كامل يا پودماني ( MPHيها ورودي در دوره
مربوطه انجـام   زشكي و تخصصي و با هماهنگي معاونتهايبرنامه ريزي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پ تعيين ظرفيت و :4 تبصره

  . مي شود
 
 مستقيم شرايط ادامه تحصيل -6 ماده 
براي ورود به آن رشته ها با استفاده از شرايط ادامه تحـصيل   رشته هاي مورد نياز، ظرفيت و حدنصاب امتيازات ترجيحي الزم :6 -1

واجد شرايط برحسب امتيازات مكتسبه  داوطلبين .زش پزشكي اعالم مي گرددوزارت بهداشت، درمان و آمو مستقيم، هر سال توسط
  .محلهاي مورد نظر پذيرفته خواهند شد بدون نياز به شركت در آزمون دستياري در رشته

  5-1مذكور در بنـد  عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرح مندرج در اين آئين نامه و بويژه ضوابط احراز كليه شرايط :6 -2
 .رقابت بر اساس اين ماده الزامي است براي عموم داوطلبين، 6-1 عالوه بر موارد مذكور در بند

شوراي  توسط (دانشگاههاي محل تحصيل داوطلبين در پذيرش براساس اين آئين نامه در هر سال بعد از بررسي مدارك -7 ماده
فرهنگي و رئيس دفتـر اسـتعداد هـاي درخـشان      هشي ، دانشجويي ومنتخب دانشگاه متشكل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي ، پژو

متمركـز انجـام    مستندات به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ، برحـسب امتيـازات مكتـسبه و بـصورت     و ارائه )دانشگاه
  .خواهد شد
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 : ضمائم

  آموزشي نحوه محاسبه امتيازات -1 جدول شماره
 

سقف 
  امتياز
 محور

رديف  رتبه / موضوع  امتياز
 فرعي

رديف اصلي  محور
 

 1-1  مدال طالي المپياد جهاني  25
 1-2 جهاني مدال نقره المپياد  20
 1-3 جهاني مدال برنز المپياد  15

  
25 

 1-4  كشوريمدال طال، نقره و برنز  10-5

هـاي برتـر    دارندگان رتبـه  
المپيادهاي معتبر جهاني و    

 )آموزيدانش(كشوري 

  
1 

20 10-1 5-1 
15 20-11 6-1 
10 30-21 7-1 

  
20 

5 50-31 8-1 

هـاي برتـر    دارندگان رتبـه  
 كنكور سراسري

  
2 

 1-9 كشوري 1-10 علوم پايه  10
 1-10 دانشگاهي 1-3 علوم پايه  5
 1-11 كشوري 1-10ورزيپيش كار  20

  
30 

 1-12 دانشگاهي 1-3پيش كارورزي  5

هـاي برتـر    رتبـه دارندگان  
آزمونهاي جامع علوم پايه    

 كارورزيو پيش

  
3 

 1-13  نفر 30ا نفر اول در صورت ظرفيت ورودي ت  20
 1-14  نفر  60 دوم در صورت ظرفيت ورودي تا نفر اول و  20
 1-15 باال و نفر 90 ورت ظرفيت ورودي تانفر اول تا سوم در ص  20
 1-16 نفر 120نفر چهارم در صورت ظرفيت ورودي تا  15
 1-17 نفر 150 نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا  15

  
  
  
20 

 1-18 نفر 180 نفر چهارم ، پنجم و ششم در صورت ظرفيت ورودي تا  15

هاي  دارندگان رتبه  -4-1
التحــصيلي بــر برتــر فــارغ

 اساس معدل كل

  
  
  
4 

  
 .رتبه كشوري محاسبه نمي گردد ، امتيازدر صورت كسب رتبه جهاني : 1 توضيح رديف
  .)رتبه منطقه اي منظور نمي باشد( داوطلب مي باشد منظور از رتبه كنكور، رتبه كل : 2 توضيح رديف
 .امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه نمي گردد در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع ، :3 توضيح رديف
  .گردد اضافه مي  15 نفر، يك رتبه با امتياز 30 ازاي هر افزايش ظرفيت ورودي ، بهدر صورت : 4 توضيح رديف

  
  
   

  
  
  



 ٦

  
  

 محاسبه امتيازات پژوهشي  -2 جدول شماره 
  

سقف 
  امتياز
 محور

 حداكثر
  امتياز

رديف  رتبه / موضوع
 فرعي

رديف اصلي  محور
 

   2-1 اول   20
20 10  

  
 2-2 دوم و سوم

 

 هـاي معتبـر داخلـي مـصوب       هـاي برتـر جـشنواره     رتبه
شورايعالي انقـالب فرهنگـي در زمينـه علـوم پزشـكي            

 ...)خوارزمي، رازي و (

  
1 

   2-3 هر مقاله داخلي 3
 هر مقاله خارجي 5 20

 
4-2 

چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلـي و خـارجي        
  پژوهـشي در زمينـه علـوم پزشـكي         -داراي رتبه علمي  

 )*نامه ارتقاء اعضا هيات علمي دانشگاههامطابق آئين(

  
2 

 5 2-5 هر مورد داخلي  1

 2-6 هر مورد خارجي  2

پزشـكي داخـل يـا        -شركت در سمينارهاي معتبر علمـي     
 خارج از كشور با ارائه پوستر يا سخنراني علمي

  
3 

 10 2-7 هر مورد ثبت شده داخلي  2
 2-8 هر مورد ثبت شده در مراكز معتبر خارجي  10

در زمينه علوم پزشـكي كـه بـه         ابداع يا اختراع ثبت شده      
آوري وزارت متبـوع رسـيده      يد معاونت تحقيقـات و فـن      تاي

 باشد

4 

 2-9 الملليمجري هر طرح بين  5
 2-10 مجري هر طرح ملي  4
 2-11 دانشگاهيمجري هر طرح   3
 2-12 الملليهمكار هر طرح بين  2

  
  
  
20 

 2-13 همكار هر طرح ملي  1

اي، كـاربردي   هاي تحقيقاتي بنيادي توسعه   مجري طرح 
هــاي معتبــر پژوهــشي در حيطــه علــوم و ســاير حيطــه

 پزشكي مربوطـه يـا      پزشكي با تاييد دانشگاههاي علوم    
 آوري وزارت متبوع معاونت تحقيقات و فن

  
  
  
5 

  
 د و براي بقيه مقاالت، مـتن چـاپ شـده مـورد    پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نماي داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله* 

   نيازمي باشد
  

  برنامه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق  -3 جدول شماره
  

سقف 
  امتياز
 محور

 حداكثر
  امتياز

رديف  تبهر
 فرعي

رديف اصلي  محور
 

 3-1 كشورياول   5

 3-2  كشوريدوم  4
 3-3  كشوري سوم 3

 3-4 المللياول بين 7
 3-5 الملليدوم بين  6

 3-6 الملليسوم بين  5

  
15 

 3-7 اول جهاني  15

برگزيدگان مسابقات يـا المپيادهـاي فرهنگـي، هنـري،          
 رف اسالميادبي، ورزشي، احكام و معا

 

  
1 



 ٧

 3-8 دوم جهاني  12
 3-9 سوم جهاني  8

  
 اجتماعي محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي، -4 جدول شماره

  
  

ف سق
  امتياز
 محور

 حداكثر
  امتياز

رديف  موضوع
 فرعي

رديف اصلي  محور
 

 1 كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري 4-1 نامه مصوب وزارتطبق آئين  7

5 
 

IELts  ،5/6         به باال و تافل معادل و ديگـر 
  زبانهاي خارجي معادل

   هاي خارجيكسب مدرك معتبر زبان 2-4
2 

4   3-4 
 

ح پيشرفته بـا مهارتهـاي قابـل        در سط  (ITكسب مدرك   
  )قبول و مورد نياز

  
3 

 4 -4 -1 در سطح دانشگاهي  7
 4 -4 -2 ايدر سطح استاني يا منطقه  15

  
20 

 4 -4 -3 در سطح كشوري  20

-سوابق اجرايي و مديريتي، حـضور در اقـدامات انـسان          
دوستانه و داوطلبانه، مشاركت در زمينه اقدامات ويژه در         

 حيطه علوم پزشكي

  
4 

 
 گانه مشروحه آئين نامه 4 امتيازبندي نهايي در حوزه هاي -5 جدول شماره

  
  حوزه امتيازات ترجيحي  قابل محاسبهامتياز حداكثر  ضروريامتياز حداقل  امتياز داوطلب

 آموزش 90 20  

 پژوهش 30  4 
 20 5     فوق برنامه-فرهنگي

  اجتماعي -توانمنديهاي فردي

  
 .مي باشد به تصويب رسيد و از همين تاريخ الزم االجراء  2/7/86  تبصره در تاريخ 4 ماده و 7  اجرائي دراين آئين نامه

 


