
آشنایی با آیین نامھ ھای 
استعداد درخشان

ام البنین سرگزی  اول 

آموزشی دانشکده پیراپزشکی زابل معاون 

تا کنون ١٣٩۵مسئول استعداد درخشان دانشگاه زابل از سال 

تا کنون  ١٣٩۵مسئول المپیاد دانشگاه  از سال 

بسمھ تعالی

Email:Omi.Sargazi@gmail.com: http://gta.behdasht.gov.ir/



ھدف استعداد درخشان
شکوفایی استعدادھای بالقوه دانشجویان



فرد استعداد درخشان

:دارای یکی از شاخص ھای زیر باشد•

۵٠٠برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبھ مساوی وکمتر از•

دارندگان نشان طال ،نقره و برنز کشوری از المپیادھای علمی دانش آموزی•

نفرات اول تا سوم انفرادی ورتبھ اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان کشور•

...برگزیدگان حائزرتبھ ھای اول تا سوم جشنواره رازی ،خوارزمی و•

دانشجویان دارای ابداع و اختراع درزمینھ علوم پزشکی•

دانشجویان نمونھ کشوری گروه پزشکی باتایید ستادانتخاب دانشجویان نمونھ کشوری•



فرد استعداد درخشان

:دارای یکی از شاخص ھای زیر باشد•

شکی، درصدبرتر پذیرفتھ شدگان کشوری درھریک ازآزمونھای متمرکز جامع علوم پایھ پزشکی ،دندانپز ۵/٢ •
داروسازی ،جامع پیش کارورزی ،پذیرش دستیارپزشکی 

رتبھ ھای برتر پذیرفتھ شدگان در آزمون ھای ورودی تحصیالت تکمیلی•

کارشناسی ارشد•

•PhD

١٧برتر دانش آموختگان ھررشتھ باورودی مشترک با کسب معدل کل حداقل %١٠•

١٧برترھررشتھ باورودی مشترک درھردانشگاه بھ شرط معدل کل حداقل % ١•

دانشجویان پژوھشگر برجستھ•



تبصره ھا

درصد برتر  ١٠مجموع دانش آموختگان یک دانشگاه در یک سال تحصیلی مالک . ١•

....آموزش رایگان،شھریھ پرداز،پردیس خودگردان و بین الملل و •

دانشجویان تغییر رشتھ ،انتقالی و یا تطبیق واحد .٢•

رصد واحدھای درسی با یک ورودی گذرانده شودد٨٠•

برتر % ١٠مبنای محاسبھ معدل کل جھت .٣•

)واحد ١١۵(بدون احتساب ترم آخر  :کارشناسی •

واحد ۵٠: کارشناسی ناپیوستھ •

بدون احتساب پایان نامھ: PhDارشد و •

دکترای عمومی•

پایان دوره کارآموزی: پزشکی •

١١پایان نیمسال : دندانپزشکی •

واحد ١٨٠: داروسازی•



تبصره ھا

شرط معدل•

١۶بیش از یک ترم معدل کمتر از :کارشناسی ناپیوستھ•

١۶بیش از دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتراز : کارشناسی پیوستھ•

١۵بیش از یک ترم معدل کمتر از :  PhDکارشناسی ارشد و•

١۵بیش از سھ ترم متوالی یامتناوب معدل کمتراز : دکترای حرفھ ای•

حکم محکومیت از کمیتھ انضباطی دانشگاه یا ھیآت بدوی تخلفات آزمون ھا•

تخلف آموزشی•

تخلف اخالقی•



تبصره ھا

مدت معمول تحصیل •

نیم سال ۴: کارشناسی ناپیوستھ •

نیم سال ٨:کارشناسی پیوستھ •

نیم سال ۵: کارشناسی ارشد ناپیوستھ •

•PhD :نیم سال ٩

نیم سال  ١۴: پزشکی عمومی•

نیم سال  ١٢: دندان پزشکی عمومی •

نیم سال  ١١: داروسازی عمومی•



ایید تعویق فارغ التحصیلی بھ دالیل موجھ مورد ت
معاونت آموزشی

درصد ۵٠حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی اضافھ شده و با گروھی کھ بیش از 
واحدھایش را گذرانده محسوب می شود

تا دو نیمسال افزایش می یابد: مرخصی زایمان 



دانشجویان کارشناسی



سھمیھ استعداد درخشان

اسی سھمیھ استعداد درخشان برای دانشجویان کارشناسی متقاضی شرکت در آزمون کارشن•
ارشد

)برترورودی مشترک% ١(سھمیھ بدون آزمون •

 فرھنگی+ پژوھشی +آموزشی (بررسی امتیازات(

)برتر ورودی مشترک% ١٠( سھمیھ باآزمون•

میھ بدون دانشجویان کارشناسی کھ رشتھ ھم نام در مقطع کارشناسی ارشد ندارند، سھ: استثناء•
.سھمیھ باآزمون می شود% ٢٠آزمون آنھا تبدیل بھ 



)کد ورودی (کد سنجش 
رقمی ۵: کارشناسی 

رقمی  ۴کارشناسی ناپیوستھ 



دانشجویان دکترای حرفھ ای



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

:شرایط عمومی داوطلبین•

سالگی فارغ التحصیل شوند ٣٠تا سن •

١۶حداقل معدل •

التزام بھ موازین و شئونات اسالمی،حرفھ ای و اخالق پزشکی•

نداشتن حکم قطعی در زمینھ تخلفات آموزشی،اخالقی و انتظامی•



S. score

معدل کل•

نمره پیش کارورزی•



سھمیھ استعداد درخشان
دانشجویان دکترای حرفھ ای•

:شرایط اختصاصی داوطلبین•

حداق امتیاز ضروریحداکثر امتیازقابل محاسبھحوزه امتیازات ترجیحی

٨۵٢٠آموزش

۶۵۶پژوھش

فرھنگی و فوق برنامھ

٢٠۵ اجتماعی -توانمندیھای فردی



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

امتیازات آموزشی•

دارندگان رتبھ ھای برتر المپیادھای معتبر کشوری وجھانی دانش آموزی•

کنکور سراسریدارندگان رتبھ ھای برتر •

آزمونھای جامع علوم پایھ و یا آزمون جامع داروسازیدارندگان رتبھ ھای برتر •

دوره داروسازی عمومی براساس معدل کلدارندگان رتبھ ھای برتر •

المپیاد علمی دانشجویان در حیطھ ھای علوم پایھ و استدالل بالینیدارندگان رتبھ ھای برتر •



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

امتیازات پژوھشی•

دارندگان رتبھ ھای برترجشنواره ھای معتبرداخلی مصوب شورایعالی انقالب فرھنگی •

)پژوھشی-داخلی وخارجی دارای رتبھ علمی(چاپ مقاالت علمی•

)پوستر یا سخنرانی علمی(شرکت در سمینارھای معتبرعلمی •

ابداع یا اختراع ثبت شده•

مجری و ھمکار طرح تحقیقاتی پایان یافتھ•



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

امتیازات فرھنگی و فوق برنامھ•

فرھنگی برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم،احکام و معارف اسالمی با تایید معاونت دانشجویی،•

رھنگیدانشجویی، فباتایید معاونت ورزشی  -ادبی -ھنری  -یا المپیادھای فرھنگی برگزیدگان مسابقات •



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

اجتماعی –امتیازات توانمندی ھای فردی •

کسب عنوان دانشجوی نمونھ کشوری باتایید دبیرخانھ مربوطھ•

کسب مدرک معتبرزبانھای خارجی•

)در سطح پیشرفتھ( ITکسب مدرک •

سوابق اجرایی و مدیریتی•



سھمیھ استعداد درخشان

دانشجویان دکترای حرفھ ای•

امتیاز از حوزه ھای چھارگانھ۴٠کسب حداقل : ۵ماده•

می  نمره قبولی آخرین نفر پذیرفتھ شده آزاددررشتھ محل آزمون دستیاری% ٩٠درصورت کسب  حد نصاب •
مازاد برظرفیت اولیھ پذیرش پذیرفتھ می شوند% ١٠توانند بھ صورت

فقط یک نوبت مجاز بھ استفاده از سھمیھ استعداددرخشان ھستند•

ثبت نام و تحصیل  MPHامتیاز می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی دردوره ھای   ۴٠با کسب حداقل•
.کنند



تسھیالت آموزشی پژوھشی



تسھیالت آموزشی و پژھشی

در  ١٧دانشجویان استعداد درخشان دوره دکترای حرفھ ای مجازند در صورت داشتن حداقل معدل •
MPHدونیمسال تحصیلی و تایید استاد مشاور بطورھمزمان در یکی از رشتھ ھای کارشناسی یا 

این دروس جز حدنصاب واحدھای درسی (دروس عمومی بھ صورت غیرحضوری یا معرفی بھ استاد •
)١۴دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد و کسب حداقل نمره 

واحد درسی  را بگذراند ٢٧مجاز است در ھرنیمسال  حداکثر تا •

استاد مشاور دانشجو از اعضای ھیئت علمی استادیار ویا دانشیار•

...)آموزش زبان ، مھارت ھای رایانھ ای ، مدیریت ، روش تحقیق و(کالس ھای ویژه •



تسھیالت آموزشی و پژھشی

و  امکانات الزم را برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان  در کنفرانس ھای علمی•
کارگاھھای آموزشی داخل و خارج از کشور

پرداخت کمک ھزینھ ھای الزم برای پایان نامھ ھای تحقیقاتی•

)  تخصصی بالینی, PHDبھ استثنای مقاطع (اولویت دانش آموختگان مشمول این آیین نامھ ھا •
برای آیین نامھ اجرایی قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان



تسھیالت رفاھی



تسھیالت رفاھی

اعطا وام•

کمک ھزینھ تحصیلی•

خوابگاه•

بن خریدکتاب•

استفاده از کتابخانھ ھا، رایانھ و اینترنت•

امکانات زیارتی ،تفریحی و ورزشی•



متشکرم
جناب دکتر جاللی

سرکارخانم ھمایونلو


