
آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع باالتر در 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیوزارت

مقدمه
آیین نامه شوراي هـدایت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت بهداشـت، درمـان و      2ماده 1در اجراي بند 

ن ممتاز در جهـت شـکوفایی اسـتعدادهاي    آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویا
.آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می گردد

.به منظور رعایت اختصار واژه هاي زیر در این آیین نامه به کار می رود-1ماده 
.منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است: وزارت 

سات وابسته به وزارت بهداشـت، درمـان و   منظور هریک از دانشگاههاي علوم پزشکی و موس:دانشگاه 
.آموزش پزشکی کشور است که طبق مقررات وزارت عمل می کنند

منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاههاي علوم پزشکی و موسسات وابسـته بـه   :دانشجو
و علـوم  شـاهد، بقیـه اهللا، ارتـش    ( وزارت ودانشکده هاي علوم پزشکی وابسته بـه دسـتگاههاي اجرایـی   

.میباشد) بهزیستی
.دوره تحصیلی فعلی دانشجو است:مقطع پایین تر

.منظور دوره تحصیلی بالفاصله بعدي دانشجو است:مقطع باالتر

هریک از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، حداکثر ده درصد از ظرفیت پـذیرش سـهمیه   در-٢
ا پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجـود در دانشـگاه   محل هاي کارشناسی ن/ هریک از رشته آزاد 

این ظرفیت مازاد بر ظرفیت رسـمی  . در هر دوره به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص می یابد
.است) مذکور در دفترچه پذیرش دانشجو(محل / پذیرش دانشجو در هر رشته

محل هـاي مـورد پـذیرش عـدد     / رشته در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از: 1تبصره
.صحیح نباشد گرد کرده آن با تقریب کمتر از یک مالك عمل خواهد بود

محل هایی قابل اعمال است که ظرفیـت  /براي مقطع کارشناسی ارشد این سهمیه، براي رشته :2تبصره
محـل  / رشـته نفر باشد و در مـورد  5پذیرش آزاد آنها مطابق دفترچه پذیرش آزمون مربوطه حداقل 

نفرمی پذیرد در صورت درخواست دانشگاه مبنی بر پذیرش دانشجوي ممتاز همـان  5هایی که کمتر از 
.دانشگاه و تایید دبیر خانه مربوطه در وزارت، حداکثر یک نفر به صورت مازاد پذیرفته شود 

ن نامه با رعایـت  افراد مشمول این ماده به شرح ذیل می توانند از تسهیالت موضوع این آیی-٣
:سایر شرایط بهره مند شوند 

پذیرفته شـده بـر اسـاس آزمـون سـازمان سـنجش آمـوزش        (دانشجوي ممتاز دوره کاردانی –الف 
که رتبه اول را در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودي دانشـگاه محـل تحصـیل خـود کسـب      )کشور



ه شود و داراي میـانگین کـل حـداقل    دانش آموختنموده و ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی
.باشد18

معرفی دانشجویان مشمول بند الف بر اساس ضـوابط اعـالم شـده از سـوي سـازمان سـنجش       : تبصره 
آموزش کشور بوده که در صورت اخذ پذیرش دانشگاه، از طریق دانشگاه هاي مربوطه بـه آن سـازمان   

.اعالم خواهد شد

اپیوسته که رتبه اول را در بـین دانشـجویان هـم رشـته و هـم      دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی ن-ب
ورودي دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مـدت حـداکثر چهارنیمسـال تحصـیلی دانـش      

.باشد17آموخته شود و داراي میانگین کل حداقل 

هم ورودي دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که رتبه اول را در بین دانشجویان هم رشته و-ج
دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانـش آموختـه   

. .باشد17شود و داراي میانگین کل حداقل 
در صورتی که دانشگاه در دو نیمسال پـذیرش داشـته باشـد یـا در دو دوره روزانـه و شـبانه       : 1تبصره

التحصیالن در یک سال تحصیلی، مشـمول آیـین نامـه مـی     دانشجو بپذیرد باالترین معدل در بین فارغ 
. گردد

درصورتی که به علت نحوه ارائه واحد هاي درسی توسط دانشـگاه هـا مـدت زمـان تحصـیل      :2تبصره
دانشجویان یک دوره ، افزایش یابد با ارائه تاییدیه ازمعاون آموزشی دانشگاه یک نیمسال تحصـیلی بـه   

.حداکثردوران تحصیل اضافه خواهد شد
موجه که مورد تایید معاونت آموزشی در مواردي که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دالیل:3تبصره

به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به ....) از قبیل بیماري یا مرخصی زایمان و (دانشگاه باشد
سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل مالك عمل بـوده و رتبـه   

.اند محاسبه و مقایسه می گرددوي با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده 

دانشجویانی که داراي حکم محکومیت قطعی کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوي تخلفات -4ماده 
باشند مشمول این آئین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند ) مبنی بر تخلف آموزشی یا اخالقی(آزمون ها 

.شد
ز مشمول این آیین نامـه در مقطـع کارشناسـی ارشـد     اولویت ادامه تحصیل دانشجویان ممتا-5ماده 

ناپیوسته در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر 
در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز دانشگاههاي دیگر که فاقد آن رشته و مقطع در 

. ددانشگاه خود می باشند اختصاص می یاب
دانشجوي ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است در مقطع بـاالتر از همـان رشـته بـه تحصـیل      -٦

قبلـی ادامـه تحصـیل    بپردازد و در صورتی که بخواهد دررشته دیگري به غیر از رشته تحصیلی مقطع 



راي دهد منوط به موافقت شوراي آموزشی دانشگاه محل تحصیل مقطع باالتر و بر اساس مصـوبات شـو  
.عالی برنامه ریزي علوم پزشکی خواهد بود

در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله نخواهـد  :تبصره
.شد ولی نمی تواند مجدداً از این تسهیالت استفاده نماید

رفاً براي سال و دوره دانشجویان مشمول این آیین نامه می توانند فقط یک مرتبه و آن هم ص-٧
.تحصیلی بالفاصله بعدي خود از تسهیالت آموزشی موضوع آیین نامه در مقطع باالتر استفاده نمایند 

دانشگاه موظف است ضمن اطالع رسانی مناسب به دانشـجویان، فراینـدمعرفی دانشـجویان    -٨
هرسال واجدین شرایط انزدهم مردادماهمشمول این آیین نامه را به گونه اي اجرا نماید که حداکثر تا پ

.شناسایی شده باشندمحل / هر رشته
دانشگاه باید اسامی افراد واجد شرایط نهایی را همراه با مستندات مربوطه حـداکثر تـا پایـان    :1تبصره

. مرداد ماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم نماید
آیـین  6محل را با توجه به ماده /رشته2و میتواند حداکثر براي مقطع کارشناسی ارشد دانشج:2تبصره

.نامه به عنوان اولویتهاي انتخابی خود تعیین نماید
مرکز سنجش آموزش پزشکی موظف اسـت پـس از اعـالم دانشـگاه ، درخصـوص ارزیـابی       :3تبصره

مدارك و ظرفیت رشـته هـاي انتخـاب شـده توسـط دانشـجویان و سـقف مجـاز پـذیرش دانشـجوي           
محل اقدام و در صورت تایید دبیرخانه مربوطـه در  /تازمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در آن رشته مم

.وزارت، اسامی پذیرفته شدگان نهایی را به دانشگاه هاي پذیرفته شده اعالم نماید
وزارت بـوده و در شـرح و تفسـیر    نظارت بر اجراي این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی-٩

.نظر این معاونت مورد استناد خواهد بوداد آن، مف

بـه  14/5/88تبصره اسـت در تـاریخ   10ماده و 9مقدمه ،یکاین آیین نامه که مشتمل بر
تصویب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان رسید

٢٨/٨/٨٦
.١٣٨٩-٩٠تحصيلي


