
      

 

 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

 

داشتن دانشجویان با ، طبق ماده دوم آیین نامه، تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان 

 . شرایط زیر می توانند به عضویت استعداد درخشان درآیند

)با معرفي سازمان سنجش  500 كشوري مساوي و كمترازبرگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه - 1 

  آموزش كشور(

دارندگان نشان طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي )با معرفي مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش  - 2 

 پژوهان جوان(

هاي در هر يك از حيطهت اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشورنفرا -3 

% 80المپياد مذكور )به شرط آنكه هر يك از افراد برگزيده رتبه اول تيمي كه متقاضي تسهيالت هستند در مرحله فردي حداقل 

 با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت )ده باشندنمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نمو

هاي خوارزمي و جوان خوارزمي)در زمينه علوم هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنوارهبرگزيدگان حائز رتبه -4 

  مربوطه هايدبيرخانه معرفي با شورا پزشكي( و ساير جشنواره هاي علمي مورد تاييد

 ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارتدانشجويان داراي  - 5

 دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با تاييد ستاد انتخاب دانشجويان نمونه كشوري -6

شكي و داروسازي، برتر پذيرفته شدگان كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزدرصد  5/2 -7

 (آزمون هر در نفر چهل ثر تا سقفحداك و نفر سه حداقل)دندانپزشكي كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي وجامع پيش

% برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و باالتر در هر دانشگاه )مشروط بر اينكه تعداد  10 -8  

 .17 حداقل كل   كسب معدل  نفر باشد( با  5فارغ التحصيالن هر دوره حداقل 

 استفاده نمايند.  از تسهيالت آموزشي پايان دوره بديهي است واجدين شرايط اين بند مي توانند فقط *



% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي )تعداد دانشجويان هر دوره بايد 1 -9   

 .تحصيلي سال آن در 17    نفر باشد( به شرط كسب معدل كل حداقل 5حداقل 

توانند از تسهيالت ادامه تحصيل)استفاده از سهميه با شركت درآزمون تنها در صورتي مي (9)دانشجويان واجد شرايط بند  تبصره: 

 نيز مشترك ورودي با رشته هم التحصيالن فارغ برتر% 10زوج التحصيلي فارغ هنگام در ورودي مقطع باالتر( استفاده نمايند كه

 .باشند

 در پايان دوره كارشناسي ارشد و باالتر  16در پايان دوره كارشناسي و حداقل  17دارا بودن معدل كل حداقل  -2-2 

 ترم دو ، در دوره كارشناسي پيوسته بيش از16چنانچه معدل در دوره كارشناسي ناپيوسته بيش از يك ترم كمتر از  :1تبصره   

و در دوره دكتراي حرفه اي بيش  15بيش از يك ترم كمتر از  Ph.D ارشد و    كارشناسي دوره در ،16 از كمتر متناوب يا متوالي

    شود مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد. 15از سه ترم متوالي يا متناوب كمتر از

 شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد. :2تبصره    

ها )مبني بر ه يا هيئت بدوي تخلفات آزموندانشگا انضباطي كميته از قطعي  واجدين شرايط كه داراي حكم محكوميت -3-2    

 .شد نخواهند مربوطه تسهيالت و نامه آيين اين مشمول باشند( اخالقي  يا  تخلف آموزشي

متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان در هريك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين نامه را در همان مقطع  -4-2    

 احراز نموده باشند.


