
  آیین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

  مقدمه

آئین نامه شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     2ماده  1در اجراي بند 

دانشـجویان داراي اسـتعداد درخشـان و    وهشـی بـراي   پزشکی و به منظور برقـراري تسـهیالت ویـژه آموزشـی و پژ    

  .آنان با محوریت ارزش هاي واالي اسالمی، انسانی و ملی این آیین نامه تصویب گردید شکوفایی استعدادهاي بالقوه

  

  .به منظور رعایت اختصار واژه هاي زیر در این آیین نامه به کار می رود -1ماده 

  .پزشکی استوزارت، منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  .منظور شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد :شورا

منظور هر یک از دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشـت، درمـان و    :دانشگاه

  .آموزش پزشکی کشور است که طبق مقررات وزارت عمل می کنند

در دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی و موسسـات وابسـته بـه وزارت و         منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل :ودانشج

  .باشد می) شاهد، بقیه اهللا ، ارتش و علوم بهزیستی(دانشکده هاي علوم پزشکی وابسته به دستگاه هاي اجرایی 

  

  :دانشجویان موضوع این آیین نامه عبارتند از -2ماده 

بـا  ( 500سراسري گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبـه کشـوري مسـاوي و کمتـر از     برگزیدگان آزمون  –الف 

  )معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

بـا معرفـی وزارت آمـوزش و    ( دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوري از المپیادهـاي علمـی دانـش آموزشـی     –ب 

  )پرورش

کشـور بـا معرفـی دبیرخانـه المپیـاد علمـی        علمی دانشجویان علوم پزشکی مپیادرتبه هاي اول انفرادي کشوري ال –ج 

  وزارت

  دارندگان مدال طال از المپیادهاي بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تأئید وزارت –د 



در ( خـوارزمی هـاي خـوارزمی و جـوان    جشنواره و  حائز رتبه هاي اول تا سوم نهایی جشنواره رازيبرگزیدگان  -هـ 

  و سایر جشنواره هاي مورد تایید وزارت با معرفی دبیرخانه هاي مربوطه) زمینه علوم پزشکی

آوري وزارت براسـاس  مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائیـد معاونـت تحقیقـات و فـن      –و 

  ضوابط مربوطه

  ذیربط نهاددانشجویان نمونه کشوري گروه پزشکی با معرفی  –ز 

و  دندانپزشـکی ، پذیرفته شدگان برتر کشوري در هر یک از آزمون هاي متمرکز جامع علوم پایـه پزشـکی  % 5/2 –ح 

حداقل سه نفـر و حـداکثر تـا    ( دندانپزشکیو  پذیرش دستیار پزشکی، جامع پیش کارورزي پزشکی؛ داروسازي

  )سقف چهل نفر در هر آزمون

به  D.Phتکمیلی کارشناسی ارشد و  شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصیالترتبه هاي برتر پذیرفته  –ط 

  :شرح زیر

نفـر پذیرفتـه    50، تـا  نفر پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوري 20ا ت :در آزمون هاي ورودي کارشناسی ارشد -

نفـر باشـد در    50 در صـورتی کـه تعـداد پذیرفتـه شـدگان بـیش از      و  شده در هر رشته دو نفر اول کشوري

  .مجموع سه نفر اول کشوري

نفر پذیرفته  10در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا  :D.Phدر آزمون هاي ورودي  -

در صـورتی کـه تعـداد پذیرفتـه     و  نفر پذیرفته شده در هر رشته دو نفر اول 11-20،شده در هر رشته نفر اول

  .در مجموع سه نفر اول نفر باشد 20شدگان بیش از 

) حداقل یـک دانشـجو  ( دانشجویان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی %1 –ي 

و براي مقـاطع   براي دوره کارشناسی 18حداقل معدل ، براي دوره کاردانی 5/18به شرط کسب حداقل معدل 

  .تحصیلین سال آیا بیشتر در  17معدل باالتر کسب 

دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه و بر اساس دستورالعملی کـه از سـوي معاونـت     –ك 

  .دانشگاه ها ابالغ می شودتحقیقات و فن آوري وزارت تدوین و به 

  



ارشناسـی بایـد   در مقاطع کـاردانی و ک ) به غیر ازبند ط( 2دانشجویان واجد شرایط هر یک از بندهاي ماده  -3ماده 

 16و در مقاطع کارشناسی ارشـد و بـاالتر در کـل دوره معـدل بیشـتر از       17در کل دوره معدل بیشتر از 

  .کسب نمایند

دو تـرم متـوالی یـا    در مقاطع کـاردانی و کارشناسـی کـه     2واجد شرایط هر یک از بندهاي ماده دانشجویان  :1تبصره 

که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معـدل  و در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر  16متناوب معدل کمتر از 

  .مشمول آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند شد. کسب نمایند 15کمتر از 

  .نامه حفظ شده باشد خواه قبل یا بعد از شمول آیینشرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل  :2تبصره 

  

دانشجویانی که داراي حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیأت بـدوي تخلفـات آزمـون هـا      -4ماده 

  .باشند مشمول این آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند شد) مبنی بر تخلف آموزشی یا اخالقی(

  

فـارغ التحصـیل مجازنـد    و یا  شاغل به تحصیلدانشجویان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصیلی اعم از  -5ماده 

مقطع باالتر شرکت  فقط یک نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نیروي انسانی در آزمون ورودي

  .نمایند

  

ن داراي اسـتعداد درخشـان دوره   درصد از ظرفیت پذیرش مازاد در هـر رشـته بـه دانشـجویا     10حداکثر  -6ماده 

جهت استفاده از ایـن سـهمیه شـرکت در آزمـون و کسـب      . تخصیص داده می شود مقاطع مختلفروزانه 

محل مربوطه به دسـت آورده اسـت، الزم   / که آخرین نفر گزینش آزاد رشته  اي درصد نمره 90حداقل 

  .می باشد

 نصاب الزم را کسب نموده اند توسط دبیرخانه هاي تخصصی جایابی و پذیرش دانشگاهی دانشجویانی که حد :1تبصره 

  .مربوطه صورت می گیرد

الزم  براي استفاده از سهمیه مازاد کسب حداقل امتیاز از حیطه هاي آموزشی، پژوهشـی، فـردي و اجتمـاعی    :2تبصره 

  .است که باالترین امتیاز کسب شده مالك عمل خواهد بود



ت فوق الذکر در شیوه نامه اي که توسط دبیرخانه هاي برگزار کننده آزمون تدوین چگونگی محاسبه امتیازا :3تبصره 

  .شده است ارائه خواهد شد

فـارغ  از زمـان   دانشجویان مشمول این ماده می توانند فقط یک مرتبه مشروط بـر اینکـه بـیش از دو سـال     -4تبصره 

  .از این تسهیالت بهره مند گردند التحصیلی آنها نگذشته باشد

  

نیـروي  طرح می توانند  )و تخصصی Ph.Dبه استثناي دانشجویان مقاطع (دانشجویان مشمول این آیین نامه  -7اده م

انسانی خود را در سازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی درمانی و یا مـدیریت مـرتبط بـا دانشـگاه هـاي      

که سازمان هاي فـوق بـه   مشروط بر این بگذرانند علوم پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

  .خدمات آنان نیاز داشته باشند

  

در  17دوره دکتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معـدل  دانشجویان داراي استعداد درخشان  -8ماده 

دانشـگاه   MPHرشته هاي کارشناسی یـا  بطور همزمان در یکی از  دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور

  .در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند هاي کشور

دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بایستی واحدهاي درسی از هر دو رشته را به نحوي اخذ نماید که در : 1تبصره 

  .، هر دو رشته را به پایان رساندمدت مجاز تحصیل در رشته اول

در حـین   D.Ph-MDمقطـع دکتـرا حرفـه اي مـی تواننـد از تسـهیالت       دانشجویان مشمول این آیین نامه در  :2تبصره 

تسهیالت بر اساس ضـوابط مصـوب مربوطـه در شـوراي عـالی      ارائه این  .تحصیل رشته اول استفاده نمایند

  .برنامه ریزي خواهد بود

  

داراي استعداد درخشان و نظـارت بـر آنهـا،     دانشجویانفعالیت هاي آموزشی و پژوهشی به منظور هدایت  -9ماده 

دانشـجو تعیـین    ترجیحاً داراي مرتبطه استادیاري به باال را بعنوان استاد مشاوراعضاي هیأت دانشگاه یکی از 

  .می نماید

  



به پیشنهاد دفتـر اسـتعدادهاي درخشـان دانشـگاه هـا و تائیـد       درخشان می تواند دانشجوي داراي استعداد  -10ماده 

ایـن دروس جـزء حـد نصـاب     . بگذرانـد  آموزشی دانشکده دروس عمومی را بطور غیرحضـوري  معاونت

  .نمی گردد واحدهاي درسی دانشجو در ان نیمسال تحصیلی منظور

  .به عنوان شرط قبولی لحاظ شود 14زمان دادن امتحان ابتداي نیم سال تحصیلی و کسب حداقل نمره  :1تبصره 

عنوان  6ز مجموع دو عنوان ادانشجویان داراي استعداد درخشان حداکثر  اسالمیدروس معارف در خصوص  :2تبصره 

ابتـداي نیمسـال   را می توانند به انتخاب خود و با امتحان  واحد فوق 12واحد از  4حداکثر و یا  دروس مذکور

  .دانشگاه بگذرانند تحصیلی و بدون شرکت در کالس با هماهنگی گروه معارف اسالمی

  

پیشـنهاد اسـتاد مشـاور و تائیـد     در هـر نیمسـال تحصـیلی بـه     ند شجوي داراي استعداد درخشان می توادان -11ماده 

  .واحد درسی را بگذراند 27معاونت آموزشی دانشکده مربوطه حداکثر تا 

  

آموزش مباحث جدید علمی به دانشـجویان داراي اسـتعداد درخشـان، کـالس     دانشگاه می تواند به منظور  -12ماده 

  .اي تشکیل دهد هاي ویژه

  

سایر و  روش تحقیق، مدیریت، مهارت هاي رایانه اي، آموزش زباندانشگاه موظف است کالس هاي ویژه  -13ماده 

  .تشکیل دهد موارد مشابه براساس نیازسنجی براي دانشجویان داراي استعداد درخشان با تخفیف ویژه

  

دانشجویان داراي استعداد درخشان در کنفرانس هاي علمی امکانات الزم را براي شرکت دانشگاه می تواند  -14ماده 

  .از کشور فراهم نماید و کارگاه هاي آموزشی داخل و خارج

  

تهیـه پایـان   موضوع و  نسبت به پرداخت کمک هزینه هاي الزم جهت تحقیق در زمینهدانشگاه موظف است  -15ماده 

  .م نمایدبر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه اقدا نامه هاي تحقیقاتی

  .دانشگاه قابل پرداخت می باشد ژوهشیکمک هزینه مذکور از محل اعتبارات پ :تبصره



  

بن خرید کتـاب  ، خوابگاه، اعطاي وام و کمک هزینه تحصیلیدانشگاه موظف است اقدامات الزم را در جهت  -16ماده 

ورزشی بـراي  ، تفریحی، امکانات زیارتیو  رایانه و اینترنت، آزمایشگاه ها، و تسهیالت استفاده از کتابخانه ها

  .به عمل آورد داراي استعداد درخشان دانشجویان

  

از  برنامه هاي ویژه آموزشی و پژوهشی دانشجویان داراي اسـتعداد درخشـان  هزینه هاي مالی و اعتباري  -17ماده 

  .ی شودتأمین م اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان سایر منابع دانشگاهمحل 

برنامه ها و عملکرد آنها و متناسب با تعـداد  به عمل آمده از  نتایج ارزشیابیدانشگاه ها  تخصیص بودجهمبناي  :تبصره

  .دانشجویان داراي استعداد درخاشن هر دانشگاه می باشد

  

نظارت بر حسن اجراي آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی وزارت بوده  در شرح و تفسیر آن نظر ایـن   -18ماده 

  .معاونت مالك خواهد بود

  

هـدایت  به تصـویب شـوراي    3/12/87تبصره است در تاریخ  12ماده و  18این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه، 

  .می باشد االجرااستعدادهاي درخشان رسید و از تاریخ ابالغ الزم 

  
 


