
  

 
 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    -معاونت آموزشي 

  آزمون( بدون)آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل به مقاطع باالتر معیارهای استعداد درخشان واجدفرم مشخصات دانشجویان 

 پیراپزشكي  بهداشت   پرستاری و مامایي  نشكده پزشكي دا                                       

=================================================================================== 

 تاریخ تولد:.../.... / .....         ......  ...........نام پدر ...          ............................نام خانوادگی........            ................نام .....

 ..........................:ملیت                   ............................... :کدملی             ......................شماره شناسنامه: 

 ...... .....(......)روزانه یا شبانهه ورد..........              کد ورودی: ...........              ...................... :رشته تحصیلی 

 ..... ...سال ورود .....                 ........  )مهریا بهمن (ورودی            ...........(........ )کارشناسی پیوسته/ ناپیوستهمقطع 

 .........تلفن همراه : .............. شماره دانشجویی:................................    تاریخ فارغ التحصیلی:...........................           
 نیمسال به طول انجامیده ، علت آن توضیح داده شود( 8طول دوره تحصیل )چند نیم سال بوده است؟ در صورتی که بیش از 

........................................................................................................................................................................................ 

 ه، ذکر شود:.......................................تدر صورتی که از دانشگاه دیگری انتقالی صورت گرف

 با دو رقم اعشار: .............. 31/2/1401م اعشار: ..............  معدل فارغ التحصیل تا تاریخ معدل کل تا پایان ترم هفتم با دو رق

 .تعداد دانشجویان ورودی مشترک:..................                           رتبه بین هم ورودی ها:...............................

 خیر           بله :  از نظر معدل کل دانشجوی رتبه اول

  بدون آزمون )مختص رتبه اول(  با آزمون   :ادامه تحصیل به مقطع باالتر به صورت متقاضی 

تنها درصورتی می توانید به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل بدهید که اوالً رتبه اول کالس باشید و ثانیاً نکته مهم: 

درصد سهمیه مازاد استعداد درخشان  20ارشد وجود داشته باشد، در غیر اینصورت می توانید در آزمون شرکت کرده و از رشته همنام کارشناسی 

زمان ثبت سهمیه استعداد  را عالمت بزنید.درصد  20گزینه  با آزموناستفاده نمائید. لذا توجه کنید در زمان ثبت نام سهمیه استعداد درخشان 

 درصد دقت کنید زیرا تغییر آن امکانپذیر نیست و باعث حذف سهمیه شما خواهد شد. 20یا  10آزمون، در درج سهمیه درخشان خود در سامانه 

 .............رشته انتخابی استعداد درخشان:.............       خیر       هبل : در آزمون کارشناسی ارشد سال جاریشرکت 

بایستی همنام با رشته مقطع کارشناسی باشد. فقط در رشته هایی که رشته همنام وجود ندارد داوطلب بر اساس جدول  رشته انتخابی مقطع کارشناسی ارشدنکته: 

 مدارک مورد پذیرش، رشته خود را انتخاب نماید.
 

 طفا تعیین کنید واجد کدام یک از شرایط  زیر می باشید.ل
o در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه 17اقل دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته با میانگین کل حد 

o  در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه و در دوره کاردانی به لحاظ  17دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته با میانگین کل حداقل

 برتر فارغ التحصیالن هم رشته با ورودی مشترک باشد.  %10میانگین جز 

o نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کارشناسی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری دانشجوی 

بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی ، داوطلبان متقاضی رشته های پرستاری مراقبتهای ویژه، ویژه نوزادان، تکنولوژی گردش توجه: 

 .(31/6/1401)تا تاریخ سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی داشته باشند سال 2و پرستاری اورژانس می بایست ، مدیریت پرستاری خون 

)هر دانشگاهی که رشته مورد نظر را دارد میتواند انتخاب شود و صرفا برای دو محل درخواست نام دانشگاه های انتخابی به ترتیب اولویت 

 (:. البته مطلع باشید اولویت با دانشجویان همان دانشگاه استنشودداده 

1-...................................................................2-................................................................3-............................................. 

4-...................................................................5-.................................................................6-............................................. 

 مهرو امضای معاون آموزشی دانشکده                                                   نام و نام خانوادگی  دانشجو                 

 تاریخ و  امضاء                           



 

این قسمت كه مختص دانشجویان رتبه اول  )بدون آزمون( مي باشد، همراه با مدارک و مستندات مربوطه به دفتر استعداد های 

 درخشان ارسال گردد: 
 

 

 الف : امتیاز عملكرد آموزشي :

  (كلبر اساس معدل در دانشگاه محل تحصیل  ) كسب رتبه  -1              

 

كسب  امتیاز

 شده
 ظرفیت ورودی امتیاز

 نفربه باال 50 8 

 نفر 30-49 6 

 نفر  30كمتر از  4 

 مي باشد.در صورتي كه به علت انصراف ، انتقال و ... تعدادی از دانشجویان ، ظرفیت ورودی تغییر یابد ،مالک عمل تعداد فارغ التحصیالن هر رشته  

 

 دل : امتیاز مربوط به عدد مع-2

 شده و حاصل به عنوان امتیاز معدل در بخش امتیازات آموزشي لحاظ مي گردد. معدل..................  2.5معدل كل فرد تقسیم بر عدد 

 

 امتیاز كسب شده بر اساس معدل

 

 

 كسب مدال در المپیاد علمي دانش آموزی :-3

 برنز نقره طال سطح
امتیاز كسب 

 دهش

  3 5 10 كشوری

  5 10 15 جهاني

 تبصره : در صورت كسب رتبه جهاني ،امتیاز رتبه كشوری محاسبه نمي شود.

 

 : المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي كشوری -4

 به برگزیدگان مرحله انفرادی و گروهي كشوری در هر حیطه از المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي به صورت زیر امتیاز داده مي شود:

 برنز نقره طال سطح
 امتیاز كسب شایسته تقدیر

 شده
 جمع امتیاز

   1 3 5 8 انفرادی/گروهي 

 

  جمع كل امتیاز آموزشي

 

   

 مهر وامضای معاون آموزشي دانشكده



 

 ب : امتیاز عملكرد پژوهشي :

 
 

 فعالیت های پژوهشي
 امتیاز هر مورد

 زجمع امتیا حداكثر امتیاز
 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

به های برتر كشوری جشنواره های جوان و رت-1

 )دوران تحصیل(ورازی مرتبط با رشته  خوارزمي
8 4 2 8  

ابداع یا اختراع ثبت شده به تایید معاونت  -2

 وفناوری وزارت متبوع  تحقیقات
  6 امتیاز 3هر مورد به ازای 

طرح های تحقیقاتي پایان یافته با تایید شورای  -3

 پژوهشي دانشگاه

 یك امتیاز مجری
2  

 نیم امتیاز همكار

)مورد تایید تبر داخلي چاپ مقاله در مجالت مع-4

 كمیسیون نشریات علوم پزشكي كشور ( و خارجي 

 ایندكس شده

در نمایه های 

 معتبر 

 دوم یا  نفر اول

نویسنده یا 

 مسئول

4 
8  

 2 نفربعدی

ایندكس 

 نشده

  دوم یا  نفر اول

نویسنده یا 

 مسئول

1 
2  

 5/0 نفربعدی

تالیف كتاب چاپ شده در زمینه علوم پزشكي  -5

 توسط دانشجو به عنوان نفر اول 
  3 امتیاز با تایید كمیته تالیف و ترجمه دانشگاه  3حداكثر

ارائه خالصه مقاله به صورت پوستر یا سخنراني  -6

 در كنگره ها توسط دانشجو به عنوان نفر اول 

  1 5/0 داخلي 

  2 1 ي جارخ

  امتیاز  32 جمع كل  

 

 به صورت مقاله ، طرح تحقیقاتي ، ارائه در كنگره یا ... مطرح شده باشد، یكي از آنها و باالترین امتیاز محاسبه مي شود. یك موضوعتذكر: در صورتي كه 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دانشگاه تحقیقات و فناوریمعاون  مهرو امضای                                                                                                          

 

 

 

 

 
 

       

  جمع كل امتیاز پژوهشي 



 ج: امتیاز عملكرد فردی ، اجتماعي :
 

 نفر عنوان ردیف
جمع  كل  كشوری ) دانشگاههای علوم پزشكي سراسر كشور ( جهاني

 امتیاز ورزش -هنر-دبا قرآني امتیاز ورزشي قرآن امتیاز

1 
مسابقات قرآني ، ادبي ، هنری و ورزشي در 

 دوران تحصیل دانشگاهي

   3 6  5 10 اول

   2 4  4 8 دوم

   1 2  2 5 سوم

2 

شركت فعال در برنامه های آموزشي و پژوهشي  

دانشگاه با تائید كمیته تحقیقات دانشجویي و مركز 

EDC (50% د در فعالیتها از طول دوره تحصیل خو

 مشاركت داشته باشد (

 گواهي الزم از مراكز مربوطه اخذ و ضمیمه گردد. 

2  

3 
فعالیت در انجمنهای صنفي/كانون های دانشجویي 

 و .... با تایید معاونت فرهنگي دانشجویي دانشگاه 

 0.5 عضو ساده  
 

 1 مسئول

 

 توجه :

 ج و اوقاف و مسابقات جهاني ورزشي مرجع تایید سازمان تربیت بدني كشور  مي باشد .در مسابقات جهاني قرآني مرجع تایید سازمان ح 

 وع  مي باشد .هریك از مسابقات قرآني یا ادبي ،هنری و ورزشي كشوری ) دانشجویان  علوم پزشكي سراسر كشور ( مرجع تایید ، معاونت دانشجویي وزارت متب 

 ترین امتیاز محاسبه مي گردد .كسب رتبه در هر دو مرحله جهاني  و كشوری  امتیاز یكي از مراحل و باال در هریك از مسابقات قرآني و ورزشي در صورت 

 
 

 

 

 

 مهر و امضای معاون دانشجویي فرهنگي دانشگاه 
 

 

............................................................................................................................................................. 

 
 

جمع كل امتیازات  آموزشي و پژوهشي و 

 فردی اجتماعي 
 

 

 

 

 های درخشان دانشگاهمهرو امضای سرپرست  استعداد

  جمع كل امتیاز عملكرد فردی ، اجتماعي


