
  

 
 آييه وامٍ  2مادٌ  5-ببىذجذيل تخصيص امتياز بٍ ياجذيه شرايط 

 «بٍ مقاطع باالتر ي استعذاد درخشان داوشجًيان ممتاز تسُيل ادامٍ تحصيل »

 واپيًستٍ رشتٍ َاي علًم پسشكي در داوشگاٌ َاي داوشكذٌ َاي  كارشىاسي بٍ كارشىاسي ارشذمقطع  

 علًم پسشكي كشًر
 

تسْيل اداهِ تحصيل داًطدَيبى هوتبص ٍ استعذاد دسخطبى ثِ همبطع  » آييي ًبهِ 2هبدُ  5-ةثٌذ دس ساستبي اخشاي 

سا هطربثك  اهتيربص آًربى    ،هتمبضيبى ٍاخذ ضرشاي  ثشاي  دفتش استعذادّبي دسخطبى داًطگبُ هَظف است «ثبالتش

سهبى ٍآهرَصش  ثِ هشوض سٌدص آهَصش پضضىي ٍصاست ثْذاضت ،د ّوشاُ هستٌذات هشثَطِخذاٍل ريل تعييي ٍ

 پضضىي اسسبل ًوبيذ.

 اهتيبص وست ضذُ تَس  هتمبضي دس سِ حيطِ عولىشدآهَصضي پژٍّطري ٍفرشدي اختوربعي    هدوَعتَضيح : 

 خَاّذ ثَد. دس اٍلَيتوِ ثبالتشيي اهتيبص  ثَدُ هالن عول 

 

 هَصضي آعولىشد  اهتيبص -الف

 )ثش اسبس هعذل ول(وست ستجِ دس داًطگبُ هحل تحصيل -1
ثبضذ اهتيبص ستجرِ   ثِ ثبال ًفش 50دس صَستي وِ ظشفيت ٍسٍدي يه سضتِ ظشفيت ٍسٍدي ثش اسبسداًطگبُ دس ّش 

ٍ دس صَستي وِ ظشفيت ٍسٍدي ووتش اص  6ًفش ثبضذ اهتيبص ستجِ اٍل  30- 44ٍ اگشظشفيت ٍسٍدي يه سضتِ 8اٍل 

 خَاّذ ثَد. 4ًفش ثبضذ اهتيبص ستجِ اٍل  30

يبثذ هرالن عورل    تغييشًصشاف ، اًتمبل ٍ ... تعذادي اص داًطدَيبى، ظشفيت ٍسٍدي تزوش: دس صَستي وِ ثِ علت ا

 تعذاد فبسغ التحصيالى ّش سضتِ هي ثبضذ.

   هعذلعذد اهتيبص هشثَط ثِ  -2

ضذُ ٍ عذد ثِ دست آهذُ ثِ عٌَاى اهتيبص هعذل خضء اهتيبصات عولىشد آهَصضي  5/2هعذل فشد تمسين ثش ضشيت

 لحبظ هي ضَد.

 علوي داًص آهَصيالوپيبد دس هذال وست-3  

 اهتيبص 3ثشًض  -اهتيبص  5ًمشُ  -اهتيبص 10طال               وطَسي :دس سطح 

 اهتيبص  5ثشًض  -اهتيبص  10ًمشُ  -اهتيبص 15طال                 خْبًي :دس سطح 

 دس صَست وست ستجِ خْبًي ، اهتيبص ستجِ وطَسي هحبسجِ ًوي گشدد.

 

ثِ ثشگضيذگبى ستجِ ّبي اٍل ترب سرَم اًفرشادي دس ّرش      :وطَسي علَم پضضىيبى داًطدَيوي علالوپيبد  -4

دس  گشٍّيٍ ثِ ستجِ ّبي اٍل  اهتيبص تعلك هي گيشد. 4اهتيبص ٍ ًفشسَم 6اهتيبص ،ًفش دٍم 8وطَسي ًفش اٍل حيطِ،

 تعلك هي گيشد.  اهتيبص 1اهتيبص ٍ سَم گشٍّي  3،دٍم گشٍّياهتيبص 4ّش حيطِ، 

 

 

 
 



  

 

 پژٍّطي  عولىشداهتيبص -ة

 

 حذاوثش اهتيبص هشثَطِ هَسداهتيبص ّش  فعبليتْبي پژٍّطي

ُ وطرَسي   ستجِ ّبي ثشترش  -1 خرَاى   ّربي  خطرٌَاس

 )دس دٍساى تحصيل(هشتج  ثب سضتِساصي ٍخَاسصهي 

 اهتيبص 8ستجِ اٍل 

 اهتيبص 4ستجِ دٍم 

 اهتيبص 2ستجِ سَم 

 اهتيبص  8

اثذاع يب اخترشاع بجرت ضرذُ ثرِ تبييرذ هعبًٍرت        -2

 ٍصاست هتجَعٍسي ٌبتحميمبت ٍ ف

 اهتيبص  6 اهتيبص 3ثِ ا صاء ّش هَسد

پبيبى  طشحْبي تحميمبتي -3

يبفتِ ثب تبييذضَساي پژٍّطي 

 داًطگبُ

  اهتيبص 1 هدشي

 اهتيبص 2
 اهتيبص 5/0 ّوىبس

همبلرِ   چبح -4

دسهدالت هعتجش 

)هررررَسد داخلي

وويسيَى  تبييذ

ًطررشيبت علررَم 

 پضضىي وطَس(

              ٍ خبسخي 

ايٌذوس ضرذُ  

ًوبيِ ّربي   دس

 هعتجش

يررب  اٍل يررب دٍمًفررش

 ًَيسٌذُ هسئَل
 

 

 اهتيبص 4

 

 اهتيبص 8

 اهتيبص 2   ات ثعذيًفش

يررب  ًفررشاٍل يررب دٍم ايٌذوس ًطذُ 

 ًَيسٌذُ هسئَل
 

 اهتيبص 2 اهتيبص 1

 اهتيبص 5/0 ًفشات ثعذي

دس صهيٌِ علَم پضضىي  تبة)چبح ضذُ(وتبليف  -5

 تَس  داًطدَ ثِ عٌَاى ًفش اٍل

ثب تبييذ  اهتيبص 3 حذاوثش    اهتيبص  3

وويتِ تبليف ٍ تشخوِ 

 داًطگبُ

اسائررِ خالصررِ همبلررِ ثررِ -6

صَست پَستش يب سخٌشاًي دس 

تَس  داًطردَ ثرِ   وٌگشُ ّب 

         عٌَاى ًفش اٍل

 اهتيبص1 اهتيبص 5/0 

 ليداخ

 اهتيبص 2 اهتيبص 1 خبسخي

 اهتيبص 32 خوع ول

 

ثِ صَست همبلِ،طشح تحميمبتي،اسائِ دس وٌگشُ يب ..... هطشح ضذُ ثبضذ يىي اص آًْب ٍ  يه هَضَعدس صَستي وِ  تزوش:

 ثبالتشيي اهتيبص لبثل احتسبة خَاّذ ثَد.

 

 

 

 



  

 

 

 اختوبعي عولىشد فشدي ، اهتيبص -ج

 

   EDCض وبهِ ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي داًطگبُ ثب تبييذ وويتِ تحميمبت داًطدَيي ٍهشهطبسوت فعبل دس ثشً -1

 اهتيبص 2 :

 

هطبسوت  دس فعبليت ّبي فَق سا تحصيل خَد ُطَل دٍس% اص 50ثبيذ حذالل  ،استفبدُ اص ثٌذفَق هتمبضي زوش:ت

 ثبضذ. داضتِ

 

 :داًطگبّي دس دٍساى تحصيل ٍ ٍسصضي ادثي،ٌّشيًي،آهسبثمبت لشثشگضيذگبى -2

 

سشاسش  علَم پضضىي )داًطگبُ ّبي وطَسي خْبًي عٌَاى

 وطَس(

 

ًي آلش ًيآلش ٍسصضي   ادثي،ٌّشي ٍ ٍسصضي 

 3 6 5 10 ًفشاٍل

 2 4 4 8 ًفشدٍم

 1 2 2 5 ًفشسَم

 

سبصهبى  ،سبصهبى حح ٍ اٍلبف ٍ دس هسبثمبت خْبًي ٍسصضي هشخع تبييذ ،هشخع تبييذ دس هسبثمبت خْبًي لشاًي

 ثيت ثذًي وطَس هي ثبضذ.تش

دس ّش يه اص هسبثمبت لشآًي يب ادثي ،ٌّشي ٍ ٍسصضي وطَسي ) داًطدَيبى علَم پضضىي سشاسش وطَس( هشخع 

 هعبًٍت داًطدَيي ٍصاست هتجَع هي ثبضذ.، تبييذ

 اص اهتيبصيىي،وطَسي  ٍخْبًي  حلِهشدٍ ّش ًي ٍ ٍسصضي دس صَست وست ستجِ دس آدس ّش يه اص هسبثمبت لش

 شاحل ٍ ثبالتشيي اهتيبصهحبسجِ هي گشدد.  ه

 


