
 رفاهي ويژه استعدادهاي درخشانيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و آْ  

  مقدمه

آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان  2ماده  1در اجراي بند   
وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي 

 هاي واالي اسالمي،استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش و شكوفايي استعداد درخشان
 ملي، اين آيين نامه به شرح ذيل تدوين و اجرا مي شود. انساني و

 در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود. تعاريف : – 1ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت :

 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  شورا :

هااي للاوپ پزشاكي و موسساات وابساته باه وزارت هر يك از دانشگاه ها و دانشكده دانشگاه :
هااي كنناد و دانشاگاهبهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات وزارت لمل ماي

 جرايي) شاهد، بقيه هللا و ارتش(للوپ پزشكي وابسته به دستگاههاي ا

-و دانشاكده هااكليه دانشجويان)الم از روزانه و شبانه( شاغل باه تحيايل دردانشاگاه دانشجو:

هاي للوپ پزشكي و موسساات وابساته باه وزارت و دانشاگاه هااي للاوپ پزشاكي وابساته باه 

 دستگاههاي اجرايي) شاهد، بقيه هللا وارتش(

 استعداد درخشان: -2ماده 

 شود كه واجد شرايط مقرر در بندهاي ذيل باشد:تعداد درخشان به فردي اطالق مياس

 دارا بودن يكي از شاخيهاي زير: - 1-2

كشاوري مسااوي و برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي للوپ تجربي با كسا  رتباه -الف 
   )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 055 كمتراز

دارندگان نشان طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي للمي دانش آموزي )باا معرفاي مركاز  -ب 
 ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان(

نفرات اول تا سوپ انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد للمي دانشجويان للاوپ پزشاكي  -ج
آنكه هر يك از افاراد برگزياده رتباه اول تيماي هاي المپياد مذكور )به شرط در هر يك از حيطهكشور

% نمره نفر سوپ انفرادي هماان حيطاه 08كه متقاضي تسهيالت هستند در مرحله فردي حداقل 
 با معرفي دبيرخانه المپياد للمي وزارت )را كس  نموده باشند

و جاوان  هاي خوارزميهاي اول تا سوپ كشوري جشنواره رازي و جشنوارهبرگزيدگان حائز رتبه -د
خوارزمي)در زميناه للاوپ پزشاكي( و سااير جشانواره هااي للماي ماورد تايياد شاورا باا معرفاي 

 هاي مربوطه دبيرخانه



دانشجويان داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه للوپ پزشكي با تائيد معاونات تحقيقاات  -هـ 
 و فن آوري وزارت

 ستاد انتخاب دانشجويان نمونه كشوري دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با تاييد -و

% برتر پذيرفته شدگان كشوري درهر ياك از آزمونهااي متمركاز جاامو للاوپ پاياه پزشاكي، 5/2 -ز
كاااارورزي پزشاااكي، پاااذيرش دساااتيار پزشاااكي و دندانپزشاااكي و داروساااازي، جاااامو پااايش

 چهل نفر در هر آزمون( دندانپزشكي)حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف

ي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحييالت تكميلي كارشناساي رتبه ها -ح
 : به شرح زير  Ph.Dارشد و

در صاورتي كاه تعاداد پذيرفتاه شادگان در هار در آزمون هـا  ورود  اارشااسـا ارشـد:  -
نفـراول و دو    نفر پذيرفته شده در هار رشاته، 58تا نفر اول اشور ، باشد  نفر 28  رشته تا
 نفر اول تا سو  اشور .نفر باشد  58بيش از   درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان واشور  

در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزماون ورودي هار رشاته  : Ph.Dدر آزمون ها  ورود  -
 نفاار پذيرفتااه شااده در هاار 11- 28نفــراول اشــور  ،نفاار پذيرفتااه شااده در هاار رشااته،  18تااا 

نفار باشاد  28بايش از   درصورتي كه تعاداد پذيرفتاه شادگان  و   اشور نفراول و دورشته،   
 نفر اول تا سو  اشور .

% برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطو كارشناسي و بااالتر در هار  18 -ط   
 نفار باشاد( باا كسا  معادل 5دانشگاه )مشروط بر اينكه تعاداد فاارا التحيايالن هار دوره حاداقل 

 . 11كل حداقل    

اساتفاده از ) بديهي است واجدين شرايط اين بند مي توانند فقط از تسهيالت آموزشي پاياان دوره
سهميه با شركت درآزمون ورودي مقطو باالتر مطابق آيين نامه تسهيل ادامه تحيايل دانشاجويان 

وط باه گذرانادن طارح و دانش آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطو باالتر و تسهيالت مربا
 اين آيين نامه( استفاده نمايند.  3ماده 5مطابق بند 

% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هار ساال تحيايلي 1 -    
 در 11نفار باشاد( باه شارط كسا  معادل كال حاداقل  5)تعداد دانشاجويان هار دوره باياد حاداقل 

 آن سال تحييلي.   

توانناد از تساهيالت اداماه تنهاا در صاورتي ماي >> <<دانشاجويان واجاد شارايط بناد  تبصره:
تحييل)استفاده از سهميه با شركت درآزمون ورودي مقطو باالتر( اساتفاده نمايناد كاه در هنگااپ 

 % برتر فارا التحييالن هم رشته با ورودي مشترك نيز باشند.18فارا التحييلي جز

دساتورالعمل اجراياي نحاوه امتياازدهي باه فعاليات  سته بر اساا دانشجويان پژوهشگر برج -ك
كه از ساوي معاونات تحقيقاات و فان  >>ك<< هاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند

ها ابالا شاده اسات. ايان دانشاجويان توساط معاونات پژوهشاي آوري وزارت تدوين و به دانشگاه
 ت و فاااان آوري وزارت معرفاااايهااااا جهاااات تاييااااد نهااااايي بااااه معاوناااات تحقيقااااادانشااااگاه

 مي شوند. 



در پايااان دوره  11در پايااان دوره كارشناسااي و حااداقل  11دارا بااودن معاادل كاال حااداقل  -2-2
 (  2-1كارشناسي ارشد و باالتر)به استثناي قسمت ط بند

، در دوره 11چنانچااه معاادل در دوره كارشناسااي ناپيوسااته باايش از يااك تاارپ كمتاار از  :1تبصــره   
 ارشاد و ، در دوره كارشناساي11كمتار از  دو تارپ متاوالي ياا متنااوب پيوساته بايش ازكارشناسي 

    Ph.D  و در دوره دكتراي حرفه اي بيش از سه تارپ متاوالي ياا متنااوب  15بيش از يك ترپ كمتر از
     شود مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد. 15كمتر از

شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحييل خواه قبل يا بعد از شامول آياين ناماه حفا   :2تبصره   
 شده باشد.

قطعاي از   اين مااده كاه داراي حكام محكوميات 2-2و  2-1واجدين شرايط مقرر در بندهاي  -2- 3   
 هااا )مبنااي باار تخلااف آموزشااي ياااكميتااه اناااباطي دانشااگاه يااا هيتاات باادوي تخلفااات آزمااون

 ي( باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد.اخالق   

متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان در هريك از مقاطو تحييلي باياد شارايط  -2- 4   
   آيين نامه را در همان مقطو احراز نموده باشند.

            تسهيالت آموزشا،پژوهشا: -3ماده    

ستعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معادل دانشجويان ا -1-3   
هااي كارشناساي در دو نيمسال تحييلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته 11
 هاي كشور در همان شهر محل تحييل رشته اول به تحييل ادامه دهند. دانشگاه MPH يا 

رشته دوپ مي بايست واحدهاي درساي از هار دو رشاته را باه  دانشجو پس از ورود به :1تبصره 
  نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحييل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان رساند.

توانناد از تساهيالت دانشجويان مشمول اين آياين ناماه در دوره دكتاراي حرفاه اي ماي :2تبصره    
MD-Ph.D در حااين تحياايل رشااته اول اسااتفاده نماينااد. ارائااه اياان تسااهيالت باار اسااا  ضااوابط 

 خواهد بود. لالي برنامه ريزي ميوب مربوطه در شوراي   

دانشجوي مشمول ايان آياين ناماه ماي تواناد باه پيشانهاد دفتار اساتعدادهاي درخشاان  -2-3      
ي را به صورت غيرحاوري ياا معرفاي دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده، درو  لموم

در آن نيمساال تحيايلي  به استاد بگذراند. اين درو  جاز حاد نيااب واحادهاي درساي دانشاجو
 شود.لحاظ ميبه لنوان شرط قبولي  11نمي گردد و كس  حداقل نمره  منظور

شاود و دانشاجويان اساتعداد درخشاان نماي 3-2درو  معارف اساالمي مشامول بنادتبصره:       
 هاي درو  معارف اسالمي دانشگاه به صورت حاوري شركت نمايند.موظفند دركال 

دانشجوي استعداد درخشاان مجااز اسات در هار نيمساال تحيايلي باه پيشانهاد اساتاد  -3-3      
 واحد درسي را بگذراند. 21حداكثر تا   معاونت آموزشي دانشكده مربوطه مشاور و تائيد

 ند تسهيالت زير را براي دانشجويان واجد شرايط فراهم نمايد:دانشگاه مي توا -4-3      



مرتبااه اسااتادياري بااه باااال را بعنااوان اسااتاد  داراي يكااي از الااااي هيتاات للمااي ترجيحااا   -الــف    
 مشاوردانشجو تعيين نمايد.

به منظور آموزش مباحث للمي جدياد باه دانشاجويان داراي اساتعداد درخشاان ، اقاداپ باه  -ب    
 ويژه نمايد.  كال  هاي تشكيل

كال  هاي آموزش زبان، مهارت هاي رايانه اي، مديريت ، روش تحقيق و ساير موارد مشاابه  -ج    
 را باار اسااا  نياااز ساانجي بااراي دانشااجويان داراي اسااتعداد درخشااان بااا تخفيااف ويااژه تشااكيل

 دهد.    

ان در كنفرانساهاي للماي و امكانات الزپ را براي شاركت دانشاجويان داراي اساتعداد درخشا -د   
 كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي الزپ براي پايان ناماه هااي تحقيقااتي بار حسا  ماورد و  -هـ   
 شرايط هر دانشگاه اقداپ نمايد.

 خت مي باشد.كمك هزينه مذكور از محل التبارات پژوهشي دانشگاه قابل پردا تبصره :   

-و تخييي باليني( مي  Ph.Dدانش آموختگان مشمول اين آيين نامه )به استثناي مقاطو  -0-3 

آياين ناماه اجرا اي قاانون خادمت پزشاكان و  3و2توانند با رلايت ميوبات كميسيون موضوع ماواد 
پيراپزشكان، خدمات موضوع قانون مذكور را درسازمان ها و مراكز آموزشي، پژوهشاي، درمااني و 

يا وزارت بگذرانند مشروط بر اينكه ساازمان هااي يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي للوپ پزشكي 
 وق به خدمات آنان نياز داشته باشند. ف

 تسهيالت رفاها: -4ماده  

دانشگاه موظف است اقدامات الزپ را در جهت الطاي واپ، كماك هزيناه تحيايلي، خوابگااه ، بان 
هاا، راياناه، اينترنات و امكاناات زياارتي، هاا، آزمايشاگاهخريد كتاب و تسهيالت استفاده از كتابخانه

 شجويان داراي استعداد درخشان به لمل آورد.تفريحي، ورزشي براي دان

هاي ويژه آموزشاي، پژوهشاي و رفااهي دانشاجويان هاي مالي و التباري برنامههزينه -0ماده  
داراي استعداد درخشان از محل التباارات برناماه پارورش و حفا  اساتعدادهاي درخشاان و سااير 

 منابو دانشگاه تامين مي شود.

بودجاه باه دانشاگاهها، نتاايز ارزشايابي باه لمال آماده از برناماه هاا و مبناي تخياي  تبصره : 
 لملكرد آنها و متناس  با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد.

نظارت بر اجراي آيين نامه بر لهده معاونات آموزشاي وزارت باوده و در شارح وتفساير آن،  -6ماده
  بود. نظر معاونت آموزشي مالك خواهد

تبصره در تاريخ............... باا به پيشاهاد شورا  هدايت  8ماده و 6اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه ،
استعدادها  درخشان به تصويب وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكا رسيد و از تاريخ ابالغ الز  

استعدادها  درخشان االجرا ما باشد. آيين نامه تسهيالت آموزشا ،پژوهشا و رفاها ويژه 
 ماسوخ ما گردد. 1333از تاريخ ابالغ آيين نامه مصوب   3/12/1381مصوب


