
نامه وبینار آشنایی با آیین

استعداد درخشان

:  ندکمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان تقدیم می ک
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:یمبا چه مطالبی در این وبینار آشنا می شو

●

نحوه بهره مندی از تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

نحوه بهره مندی از تسهیالت ورود به مقاطع باالتر ویژه استعدادهای درخشان

به چه دانشجویی، دانشجوی استعداد درخشان گفته می شود؟
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:اصطالحات مورد استفاده در وبینار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت 

داشت علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بههای دانشکده، هادانشگاههر یک از : دانشگاه

درمان و آموزش پزشکی کشور

دوره تحصیلی فعلی دانشجو: مقطع پایین تر

دوره تحصیلی بالفاصله بعدی دانشجو : مقطع باالتر

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: مرکزسنجش



“

4

دانشجوی استعداد درخشان به فردی اطالق می شود که واجد شرایط مقرر در یکی از 
:  بندهای ذیل باشد

برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب ( الف

با معرفی سازمان سنجش۵۰۰رتبه کشوری مساوی و کمتر از 

علمیالمپیادهایازکشوریبرنزونقرهطال،مدالدارندگان(ب

درخشاناستعدادهایملیمرکزمعرفیبا)دانش آموزی

(جواندانش پژوهانو



“

یکشورگروهیاولرتبهوانفرادیسومتااولرتبه های(ج

هردررکشوپزشکیعلومدانشگاه هایدانشجویانعلمیالمپیاد

اعضایازیکهرآنکهشرطبه)المپیادهایحیطهازیک

ردهستندتسهیالتمتقاضیکهگروهیاولرتبهبرگزیده

همانانفرادیسومنفرنمرهدرصد۸۰حداقلانفرادیمرحله

لمیعالمپیاددبیرخانهمعرفیبا(باشندنمودهکسبراحیطه

متبوعوزارت

ازی،رجشنوارهکشوریسومتااولهایرتبهحائزبرگزیدگان(د

علومزمینهدر)خوارزمیجوانوخوارزمیجشنواره های

مربوطههایدبیرخانهمعرفیبا(پزشکی
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“
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دانشجویان دارای ابداع و اختراع در زمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع( ه

دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخاب( و
دانشجویان نمونه کشوری 

هایدورهورودی های آزمونبرتر پذیرفته شدگان در های رتبه( ز

نفر پذیرفته شده  2۰تا ظرفیت )تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد

نفر پذیرفته شده در هر رشته،۵۰در هر رشته، نفر اول کشوری، تا 

نفر۵۰دو نفر اول کشوری و در صورتیکه تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

(باشد در مجموع سه نفر اول کشوری



“
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ر درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک د1۰( ح

عداد مشروط بر اینکه ت)مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشگاه 

کل با کسب معدل( فارغ التحصیالن هر دوره حداقل پنج نفر باشد

1۷حداقل 

ز مجموع ورودی یک دانشگاه در یک سال تحصیلی اعم ا( 1تبصره 

دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان، شهریه پرداز، پردیس های

درصد برتر فارغ التحصیالن1۰مالک ...( خودگردان و بین الملل و 

.قرار می گیرد

معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم ( 2تبصره 

، کارشناسی ارشد بدون احتساب (۷نیمسال آخر معدل تا )آخر

.استنامه پایان



“
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الت واجدین شرایط این بند صرفاً می توانند از تسهی( 3تبصره 
استفاده از سهمیه با شرکت در آزمون )آموزشی پایان دوره 

.اینداستفاده نم(  ورودی مقطع باالتر مطابق آیین نامه مربوطه

درمشترکورودیبارشتههربرتردانشجویاندرصدیک(و
رهدانشجویانتعداد)تحصیلیسالهرپایاندردانشگاههر

لحداقکلمعدلکسبشرطبه(باشدنفر۵حداقلبایددوره
.تحصیلیسالآندر1۷

یصورتدرتنها«واو»بندشرایطواجددانشجویان(تبصره
درهکنماینداستفادهتحصیلادامهتسهیالتازتوانندمی

همالتحصیالنفارغبرتردرصد1۰جزءالتحصیلیفارغهنگام
.باشندنیزمشترکورودیبارشته



“
دستورالعملاساسبربرجسته،پژوهشگردانشجویان(ز

تحقیقاتیهایفعالیتبهدهیامتیازنحوهاجرایی

اوریفنوتحقیقاتمعاونتسویازکهپژوهشگردانشجویان

این.استشدهابالغهادانشگاهبهوتدوینمتبوعوزارت

یدتایجهتهادانشگاهپژوهشیمعاونتتوسطدانشجویان

.وندمی شمعرفیوزارتفناوریوتحقیقاتمعاونتبهنهایی
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:نکات مهم دانستنی

دورهپایاندر1۷حداقلکلمعدلبودندارا-1

دورهدردانشجومعدلچنانچه.استالزامیکارشناسی

زاکمترمتناوبیامتوالیترم2ازبیشپیوستهکارشناسی

ورودالزمه.شدنخواهدتسهیالتونامهآیینمشمول1۶

طبقرااومجدداکهاستبعدیجدیدافتخارکسبمجدد

.کندمشمولنامهآیینهمین

رادرخشاناستعدادشرایطدانشجوکهزمانهردر-2

.نمایدحفظراآنبایددورهپایانتاکردکسب
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“ نیمسال۸پیوستهکارشناسیبرایتحصیلمعمولمدت-3

طتوسدرسیواحدهایارائهنحوهعلتبهکهصورتیدر.باشدمی

بادیابافزایشدوره،یکدانشجویانتحصیلزمانمدتدانشگاه

بهلیتحصینیمسالیکحداکثرآموزشیمعاونازتاییدیهارائه

.شدخواهداضافهتحصیلمعمولمدت
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وجهمدالیلبهمتقاضیالتحصیلیفارغزمانمواردیدر-4

قبیلازباشددانشگاهآموزشیمعاونتتاییدموردکه

بهیلیتحصنیمسالیکتاحداکثرافتدتعویقبهبیماری

النیمسصورتایندر.شودمیاضافهتحصیلمعمولمدت

کهگروهیبارتبهوبودهعملمالکتحصیلازفراغت

.دندگرمیمقایسهومحاسبهاندشدهالتحصیلفارغهمزمان

افزایشنیمسالدوبهمدتاینزایمانمرخصیمورددر

.می یابد
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تهکمیازقطعیمحکومیتحکمدارایکهشرایطواجدین-۵

خلفتبرمبنی)هاآزمونتخلفاتهیئتیادانشگاهانضباطی

نایتحصیالتازاستفادهمشمولباشند(اخالقی/آموزشی

.شدنخواهدنامهآیین

واحدقتطبییاوانتقالیرشتهتغییردانشجویانمورددر-۶

راخوددرسیواحدهای٪۸۰حداقلکهصورتیدرشدهداده

وندشمیمقایسهورودیهمانباباشند،گذراندهورودییکبا

هآیین ناماینتحصیالتازتوانندنمیاینصورتغیردرو

.شوندبهره مند
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ایاستعدادهدفترپیشنهادبهتواندمیمشمولدانشجوی-۷

هبراعمومیدروسآموزشی،معاونتتاییدودانشگاهدرخشان

زءجدروساین.بگذراننداستادمعرفییاحضوریغیرصورت

تحصیلینیمسالآندردانشجودرسیواحدهایحدنصاب

قبولیشرطعنوانبه14نمرهحداقلکسبوگرددنمیمنظور

.می شودلحاظ

ونمی شودبنداینمشمولاسالمیمعارفدروس:تبصره

درسهایکالسدرموظفنددرخشاناستعداددانشجویان

.نمایندشرکتحضوریصورتبهدانشگاهاسالمیمعارف

توانند میدر صورت برگزار شدن دروس معارف به صورت مجازی 

.از کالسهای مجازی استفاده نمایند

14



“
نیمسالهردراستمجازدرخشاناستعداددانشجوی-۸

یآموزشمعاونتتاییدومشاوراستادپیشنهادبهتحصیلی

اصلیرشتهدررادرسیواحد2۷تاحداکثرمربوطهدانشکده

.بگذراندخودتحصیلی
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تواند تسهیالت زیر را بسته به امکانات خود می دانشگاه -۹

:برای دانشجویان واجد شرایط فراهم نماید

مرتبهدارایترجیحاًعلمیهیئتاعضایازیکی-الف

ینتعیدانشجومشاوراستادعنوانبهراباالبهاستادیاری

.نماید

دانشجویانبهعلمیجدیدمباحثآموزشمنظوربه-ب

.نمایدویژهکالسهایتشکیلبهاقدامدرخشاناستعداد
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روشمدیریت،ایرایانهمهارتزبان،آموزشهایکالس-ج

جویاندانشبراینیازسنجیاساسبرمشابهمواردسایروتحقیق

.دهدتشکیلویژهتخفیفبادرخشاناستعداددارای

اندرخشاستعداددارایدانشجویانشرکتبرایالزمامکانات-د

ازخارجوداخلآموزشیکارگاه هایوعلمیکنفرانس هایدر

.نمایدفراهمکشور
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:تسهیالت رفاهی

امواعطایجهتدرراممکنامکاناتحداکثرتواندمیدانشگاه

یالتتحصوکتابخریدبنخوابگاه،تحصیلی،هزینهکمکو

اناتامکاینترنت،ورایانهآزمایشگاه ها،کتابخانه ها،ازاستفاده

اندرخشاستعداددانشجویانبرایورزشیوتفریحی،زیارتی

.آوردفراهم
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نبهره مندی از تسهیالت ورود به مقاطع باالتر ویژه استعدادهای درخشا

باولارتبهدانشجویانبرایفقطتسهیالتاینورودیآزمونبدونورود

ورودیهمورشتههمدانشجویانبیندر1۷حداقلکلمیانگین

ثرحداکمدتظرفکهکارشناسیمقطعدرخودتحصیلمحلدانشگاه

مقطعبهورودمتقاضیوشودآموختهدانشتحصیلینیمسال۸

.باشدمیناپیوستهارشدکارشناسی

هایرشتهردوالتحصیلیفارغازبعدبالفاصلهتسهیالتاینازاستفاده)

(استهمنام

زمرکبهتحصیلمحلدانشگاهتوسطدانشجویاناینمعرفی

.شودمیانجامسنجش
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بهرتدانشجویباپذیرشاولویتدانشگاههردر
کهصورتیدرولیباشدمیدانشگاههماناول
یکدرارشدکارشناسیمقطعدرپذیرشبرای

یمتقاضدانشگاههمانازنفریکازبیشرشته،
االتربامتیازاتشکهاستکسیبااولویت.باشد
دلمعباشدبرابرامتیازاتکهصورتیدروباشد
برابریصورتدروبودخواهداولویتدرباالتر

.شدخواهندپذیرشنفردوهرمعدل،وامتیازات
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دنمانخالییانفریکازبیشسهمیهوجودصورتدر
بهسهمیهیکحداقلدانشگاه،هردرظرفیت

اختصاصدیگرهایدانشگاهاولرتبهدانشجویان
یدانشجویباپذیرشاولویتصورتایندرویابدمی

.باشدبیشترویمکتسبهامتیازاتکهاست
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.
درسیواحدهایارائهنحوهعلتبهکهصورتیدر

یکدانشجویانتحصیلزمانمدتدانشگاهتوسط
یآموزشمعاونازتاییدیهارائهبایابدافزایشدوره،

مدتبهتحصیلینیمسالیکحداکثردانشگاه
.شدخواهداضافهتحصیلمعمول
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لدالیبهمتقاضیفارغ التحصیلیزمانکهمواردیدر.
باشددانشگاهآموزشیمعاونتاییدموردکهموجه

یکتاحداکثرافتد،تعویقبه(....بیماریقبیلاز)
اضافهاوتحصیلمعمولمدتبهتحصیلینیمسال
نیمدوبهمدتاینزایمانمرخصیمورددرومی شود

تفراغسالنیزصورتایندرکهیابدمیافزایشسال
کهگروهیباویرتبهوبودهعملمالکتحصیلاز

مقایسهومحاسبهاندشدهالتحصیلفارغهمزمان
.گرددمی
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ازیکهرآزادسهمیهپذیرشظرفیتازدرصد۱۰حداکثر.

درموجودناپیوستهارشدکارشناسیهایمحل/رشته

زممتادانشجویانبهمازادصورتبهدوره،هردردانشگاه ها

درصد۱۰صورتیکهدر.می یابداختصاصترپایینمقطع

پذیرشموردهایمحل/رشتهازیکهردرشدهمحاسبه

خواهدعملمالکآنوعلمیکردهگردنباشد،صحیحعدد

.بود
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طعمقدرفقطاستمجازتحصیلیرشتههرممتازدانشجوی

درهکدرصورتیوبپردازندتحصیلبهرشتههمانازباالتر

طعمقتحصیلیرشتههمنامرشتهارشدکارشناسیمقطع

حذفآزمونبدوندرصد۱۰سهمیهباشدنداشتهوجودقبلی

رتصوایندر.شودمیتبدیلآزمونباپذیرشسهمیهبهو

درحدنصابنمرهدرصد۹۰کسبوآزموندرشرکت

.بود خواهدالزامیتقاضاموردمحل/رشته
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.
فادهاستباشدهپذیرفتهدانشجویکهصورتیدر

دهشپذیرفتهرشتهازدرخشاناستعدادسهمیهاز

ویژهتسهیالتازمجدداتواندنمیدهد،انصراف

.نماینداستفادهآزموندردرخشاناستعدادهای
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درآزمونبدونپذیرشمادهمشمولدانشجویان

ا  صرفهمآنومرتبهیکفقطکارشناسیمقطع

دخوبعدیبالفاصلهتحصیلیدورهوسالبرای

ردمادهاینموضوعآموزشیتسهیالتازتوانندمی

.نماینداستفادهباالترمقطع



(اعم از قبولی و عدم قبولی)استفاده از سهمیه یکبار می باشد 
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طعمقازآزمونبدونورودشرایطواجدینبهامتیازتخصیصشرایط

کیپزشعلومهایرشتهناپیوستهارشدکارشناسیبهکارشناسی

مرکزهبمربوطهمستنداتباهمراهشرایطواجدمتقاضیانامتیازات

پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیآموزشسنجش

.گرددارسال

ردعملکحیطهسهدرمتقاضیتوسطشدهکسبامتیازمجموع

نباالتریکهبودهعملمالکاجتماعیوفردیپژوهشی،،آموزشی

.بودخواهداولویتدرامتیاز



قطعمازآزمونبدونورودشرایطواجدینبهامتیازتخصیصشرایط

زشکیپعلومهایرشتهناپیوستهارشدکارشناسیبهکارشناسی

:آموزشیعملکردامتیازات

(کلمعدلبراساس)دانشکدهدررتبهکسب-1

رشتهکیورودیظرفیتکهصورتیدرورودیظرفیتبراساسپزشکیعلومدانشکدههردر

امتیازباشدنفر4۹-3۰رشتهیکورودیظرفیتاگرو۸اولرتبهامتیازباشد،باالبهنفر۵۰

.بودخواهد4اولرتبهامتیازباشدنفر3۰ازکمترورودیظرفیتکهصورتیدرو۶اولرتبه

تغییریورودظرفیتدانشجویانازتعدادی...وانتقالانصراف،علتبهکهصورتیدر:تبصره

.باشدمیرشتههرالتحصیالنفارغتعدادعملمالکیابد

عنوانبهآمدهبدستعددوشده2/۵ضریببرتقسیمفردمعدلعددبهمربوطامتیاز-2

.می شودلحاظآموزشیعملکردامتیازاتجزءمعدلامتیاز



کسب مدال در المپیاد علمی دانش آموزی-3

امتیاز3برنز -امتیاز۵نقره -امتیاز1۰طال : در سطح کشوری

امتیاز۵برنز -امتیاز1۰نقره -امتیاز1۵طال : در سطح جهانی

.گردددر صورت کسب رتبه جهانی امتیاز رتبه کشوری محاسبه نمی 

به برگزیدگان مرحله انفرادی: المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشوری-4

و گروهی کشوری در هرحیطه از المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به صورت 

:زیر امتیاز تخصیص داده می شود

امتیاز 1امتیاز و لوح تقدیر 3امتیاز، مدال برنز ۵نقره ، مدال امتیاز۸مدال طال 

.گیردمیتعلق 



اپیوسته شرایط تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد ن

رشته های علوم پزشکی

:امتیازات عملکرد پژوهشی



اپیوسته شرایط تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد ن

پزشکیرشته های علوم 

:امتیازعملکرد فردی و اجتماعی

ته مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و پژوهشی و دانشگاه با تایید کمی-1

امتیاز2: تحقیقات دانشجویی و یا مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

با تایید معاونت ... کانون های دانشجویی و/فعالیت در انجمن های صنفی-2

: ذیلفرهنگی دانشجویی دانشگاه به شرح 

امتیاز1مسئول -امتیاز    ب۰/۵عضو ساده -الف

درصد از طول دوره تحصیل خود را در فعالیت های فوق ۵۰باید حداقل : تبصره

.مشارکت داشته باشد



ناسی شرایط تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارش

ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی

:گاهیو ورزشی در دوران تحصیل دانش، ادبی، هنری برگزیدگان مسابقات قرآنی-3



لاورتبهبهنسبتدانشگاههراولرتبهارشد،مقطعدرآزمونبدونپذیرشدر

.باشدمیاولویتدردانشگاههماندرپذیرشبرایهادانشگاهسایر



کهیکارشناسمقطعاولرتبهالتحصیالنفارغآزمونبدونپذیرش

ت؟اسچگونهباشدمیارشدکارشناسیمقطعدرهمنامرشتهفاقد

دارشکارشناسیمقطعدرآنهانامهمرشتهکههاییرشتهمورددر

پذیرشسهمیهبهومی شودحذفآزمونبدونسهمیهنداردوجود

.می شودتبدیلآزمونبا
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انبهره مندی از تسهیالت ورود به مقاطع باالتر ویژه استعدادهای درخش

ویژهتسهیالتاینمربوطهسهمیهازاستفادهوآزمونباورود

آیین نامهبهمربوطهایتبصرهو3مادهشرایطکهدانشجویانی

.اندکردهاحراز...تحصیلادامهتسهیل

(استالتحصیلیفارغازبعدسالدوتاتسهیالتاینازاستفاده)



“
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:  واجدین شرایط

ا کسب برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی ب( الف

با معرفی سازمان سنجش۵۰۰کشوری مساوی و کمتر از رتبه 

دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی (ب

با معرفی مرکز ملی استعدادهای درخشان) دانش آموزی

(و دانش پژوهان جوان



“

گروهیاولرتبهوانفرادیسومتااولرتبه های(ج

کیپزشعلومدانشگاه هایدانشجویانعلمیالمپیادکشوری

ازیکهرآنکهشرطبه)المپیادهایحیطهازیکهردرکشور

ستندهتسهیالتمتقاضیکهگروهیاولرتبهبرگزیدهاعضای

انفرادیسومنفرنمرهدرصد۸۰حداقلانفرادیمرحلهدر

پیادالمدبیرخانهمعرفیبا(باشندنمودهکسبرامحیطهمان

متبوعوزارتعلمی

جشنوارهکشوریسومتااولهایرتبهحائزبرگزیدگان(د

علومزمینهدر)خوارزمیجوانوخوارزمیجشنواره هایرازی،

مربوطههایدبیرخانهمعرفیبا(پزشکی
39



“
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عاونت دانشجویان دارای ابداع و اختراع در زمینه علوم پزشکی با تایید م( ه

تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخاب( و
دانشجویان نمونه کشوری 

هایدورهورودیهایآزموندرشدگانپذیرفتهبرترهایرتبه(ز

شدهپذیرفتهنفر2۰ظرفیتتا)ارشدکارشناسیتکمیلیتحصیالت

رشته،هردرشدهپذیرفتهنفر۵۰تاکشوری،اولنفررشته،هردر

نفر۵۰ازبیششدگانپذیرفتهتعدادصورتیکهدروکشوریاولنفردو

(کشوریاولنفرسهمجموعدرباشد



“
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در درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک1۰( ح

تعداد مشروط بر اینکه)مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشگاه 

دل کل با کسب مع( فارغ التحصیالن هر دوره حداقل پنج نفر باشد

1۷حداقل 

مجموع ورودی یک دانشگاه در یک سال تحصیلی اعم( 1تبصره 

از دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان، شهریه پرداز، پردیس

درصد برتر فارغ 1۰مالک ...( های خودگردان و بین الملل و 

.التحصیالن قرار می گیرد

معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم( 2تبصره 

.آخر، کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه است



“
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راییاجدستورالعملاساسبربرجستهپژوهشگردانشجویان(و

ژوهشگرپدانشجویانتحقیقاتیهایفعالیتبهدهیامتیازنحوه

ارتوزفناوریوتحقیقاتمعاونتسویازکه«ک»بندموضوع

یاندانشجواین.استشدهابالغهادانشگاهبهوتدوینمتبوع

عاونتمبهنهاییتاییدجهتهادانشگاهپژوهشیمعاونتتوسط

.می شوندمعرفیوزارتفناوریوتحقیقات

یقاتیتحقفعالیتهایدهیامتیازنحوهاجراییدستورالعمل

../../Desktop/دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی فعالیتهای تحقیقاتی ( بند ک) مرتبط با بند ی دستورالعمل استعداد درخشان 400.10.28.pdf


“

۸هپیوستکارشناسیمقطعبرایتحصیلمعمولمدت
ولومکوریکاساسبرکهدانشگاه هاییدر.باشدمینیمسال
میمتفاوتتحصیلمعمولمدتطولمربوطهآموزشی

.بودخواهددانشگاهآنمصوبکوریکولوممالکباشد

ایانپدربایدکارشناسیمقطعدرشرایطواجددانشجوی
.نمایندکسبرا1۷حداقلکلمعدلدوره

هپیوستکارشناسیمقطعدرشرایطواجددانشجویان
کسب1۶ازکمترمعدلمتناوبیامتوالیترم2ازبیش

.دشنخواهندمربوطهتسهیالتوآیین نامهمشمولنمایند

شمولزمرهازدرخشاناستعداددانشجویچنانچه(1تبصره
گروهبهویمجددورودالزمهشودخارجآیین نامهاین

واستبعدیجدیدافتخارکسبآیین نامهاینمشمول
.می کندمشمولنامهآیینهمینطبقرااومجددا
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“

در هر زمان آن که دانشجو شرایط استعداد درخشان را ( 2تبصره 

.کسب کرد تا پایان دوره باید آن را حفظ نماید

رکتششرطبهتوانندمیآزمونبامقررشرایطحائزدانشجویان

آزادشدهپذیرفتهنفرآخریننمرهدرصد۹۰کسبوآزموندر

درصد1۰تاحداکثروتقاضاموردمحل/رشتهدرنصابحد

.شوندپذیرفتهآزادسهمیهپذیرشظرفیت

ازیکهردردانشجوپذیرشرسمیظرفیتبرمازادظرفیت،این

.استدانشجوپذیرشدفترچهدرمندرجمحل/رشته

/رشتهازیکهردرشدهمحاسبهدرصد1۰کهصورتیدر

علمییگردکردهکهنباشدصحیحاستنظرموردهایمحل

.بودخواهدعملمالک
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“

واجدین شرایط مقرر می توانند در هر یک از مقاطع 

از به اینکه بیش از دو سالمشروط تحصیلی فقط یک نوبت 

باشد از تسهیالت بهره مند نگذشته زمان فارغ التحصیالن 

.شوند

آیین نامه دانشجویان مهمان نمی توانند از تسهیالت این 

۸۰صورتی که حداقل در . نمایددانشگاه مقصد استفاده در 

هم ورودی / رشتهدرصد واحدهای خود را با دانشجویان هم 

دانشگاه مبدا گذرانده باشند می توانند از تسهیالت خود در 

.شوداین آیین نامه بهره مند 
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“
ازبعدتوانندمیکارشناسیمقطعاولهایرتبه:مهم

بدونسهمیهدوهرازاولسالهماندرالتحصیلیفارغ

صورتدرونماینداستفاده(همزمانطوربه)آزمونباوآزمون

عهدهبهفوقسهمیهنوعانتخابروش،دوهردرقبولی

ادهاستفبهمجازقبولیعدمصورتدرولیبودخواهددانشجو

.باشدنمیبعدسالدرآزمونباسهمیهاز

الیکسدرفرصتدوهرازنباشدمایلدانشجوکهصورتیدر

دروآزمونبدونسهمیهازاولسالدرمی تواندنمایداستفاده

.کنداستفادهآزمونباسهمیهازدومسال
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اگر در دانشگاهی رتبه اول نخواهد از تسهیالت بدون آزمون استفاده نماید آیا رتبه بعدی می توانند 

از تسهیالت ورود بدون آزمون بهره مند شود؟
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642

خیر نمیتواند
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https://gta.behdasht.gov.ir

سایت مدیریت امورنخبگان و دانشجویان 

استعداد درخشان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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