
 :باشدر یز بندهای در مقرر شرایطیکي از  واجد كه شود مي اطالق فردی به استعداد درخشاندانشجوی 

 

  055 از  مساوی و كمتركشوری كسب رتبه با  گروه آزمایشي علوم تجربي برگزیدگان آزمون سراسری (الف

 های علمي دانش آموزینقره و برنز المپیاد ،نشان طالدارندگان  (ب

 اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمي كشوری المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشکي كشورنفرات ( ج

 برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره رازی، جشنواره خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي  (د

 آوری وزارت در زمینه علوم پزشکي با تایید معاونت تحقیقات و فنابداع یا اختراع ثبت  (ه

 گروه پزشکي دانشجویان نمونه كشوری (و

دندانپزشکي و داروسازی، جامع  ،آزمونهای متمركز جامع علوم پایه صد پذیرفته شدگان برتر كشوری دردر0/2(ز

 پزشکي، پذیرش دستیار پزشکي و دندانپزشکي پیش كارورزی

 :رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلي به شرح زیر (ح

 نفر پذیرفته  05نفر پذیرفته شده در هر رشته نفر اول، تا  25تا : های ورودی كارشناسي ارشد ر آزموند

نفر باشد نفرات اول تا  05شده در هر رشته نفر اول و دوم و در صورتیکه تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

 . سوم كشوری

  های ورودی  در آزمونPhD : نفر پذیرفته شده در هر  25نفر اول، تا  نفر پذیرفته شده در هر رشته 05تا

نفر باشد نفرات اول تا سوم  25رشته نفر اول و دوم و در صورتیکه تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

 .كشوری

مقطع كارشناسي و باالتر هر دانشگاه با كسب  هر رشته با ورودی مشترک درآموختگان  دانشبرتر درصد 05(ط

 .01معدل حداقل 

شركت در آزمون ورودی )توانند فقط از تسهیالت آموزشي پایان دوره  شرایط این بند ميبدیهي است واجدین 

 .استفاده نمایند( مقطع باالتر

معدل درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در پایان هر سال تحصیلي به شرط كسب حداقل 0 (ی

 .در آن سال تحصیلي 01

های تحقیقاتي  ی امتیازدهي به فعالیت دستورالعمل اجرایي نحوهبراساس ) دانشجویان پژوهشگر برجسته (ک

 .(ها ابالغ شده است دانشجویان پژوهشگر كه از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت به دانشگاه

 

ی كارشناسي  در پایان دوره 01ی كارشناسي و حداقل  در پایان دوره 01دارا بودن معدل كل حداقل : 0تبصره 

 .(ضروری است 01كسب حداقل معدل   یو  طبرای بند )ارشد و باالتر 

 

 تخلفات بدوی هیئت یا دانشگاه انضباطي كمیته از قطعي محکومیت حکم دارای كه دانشجویاني: 2تبصره 

 .شد نخواهند مربوطه تسهیالت و نامه آیین این مشمول باشند (اخالقي یا آموزشي تخلف بر مبني) ها آزمون

 


