آيين نامه تسهيالت آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه دانشجويان استعدادهاي درخشان و مستعد

در دانشگاه علوم پزشکي کاشان
مقدمه
در اجراي ماده  3دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهاي درخشان دانشجویی و بند  4ماده 3
آیین نامه تسهیالت آموزشی ،پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهاي درخشان در جهت شکوفایی استعدادهاي بالقوه
دانشجویان استعداد درخشان و مستعد با محوریت ارزشهاي واالي اسالمی ،انسانی وملی این آیین نامه تصویب گردید.
ماده -1تعاريف  :در این آیین نامه واژه هاي زیر در معانی مربوطه به کار می رود.
وزارت  :وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه  :دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشجو :کلیه دانشجویان(اعم از روزانه و شبانه) شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ماده  -2دانشجوي استعداد درخشان:
استعداد درخشان به فردي اطالق می شود که واجد شرایط مقرر در بندهاي ذیل باشد:
 -2-1دارا بودن یکی از شاخص هاي زیر:
الف  -برگزیدگان آزمون سراسري گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوري مساوي و کمتراز ( 055با
معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)
ب  -دارندگان نشان طال ،نقره و برنزکشوري از المپیادهاي علمی دانش آموزي (با معرفی مرکز ملی استعدادهاي
درخشان و دانش پژوهان جوان)
ج -نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تیمی کشوري المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از
حیطه هاي المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از افراد برگزیده رتبه اول تیمی که متقاضی تسهیالت هستند در مرحله
فردي حداقل  %08نمره نفر سوم انفرادي همان حیطه را کسب نموده باشند).با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت
د  -برگزیدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم کشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمی و جوان خوارزمی(در
زمینه علوم پزشکی) و سایر جشنواره هاي مورد تایید شورا با معرفی دبیرخانه هاي مربوطه
ه -دانشجویان داراي ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت
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و -دانشجویان نمونه کشوري گروه پزشکی با تایید ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوري
ز % 2/5 -پذیرفته شدگان برتر کشوري درهر یک از آزمونهاي متمرکز جامع علوم پایه پزشکی  ،دندانپزشکی و
داروسازي ؛ جامع پیش کارورزي پزشکی ،پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی(حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف
چهل نفر در هر آزمون)
ح -رتبه هاي برتر پذیرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد وPh.Dبه
شرح زیر :
 در آزمون هاي ورودي کارشناسي ارشد :درصورتیکه تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته تا  28نفر باشد نفراول کشوري ،تا  58نفر پذیرفته شده در هر رشته ،نفر اول و دوم کشوري و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش
از  58نفر باشد نفر اول تا سوم کشوري
 در آزمون هاي ورودي  : Ph.Dدر صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا 08نفرپذیرفته شده در هر رشته ،نفر اول کشوري 00 - 28،نفر پذیرفته شده در هر رشته ،نفر اول و دوم کشوري و
درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از  28نفر باشد نفر اول تا سوم کشوري
ط %08 -برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترک در مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشگاه (مشروط بر
اینکه تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل 5نفر باشد)با کسب معدل کل حداقل .01
بدیهی است واجدین شرایط این بند می توانند فقط از تسهیالت آموزشی پایان دوره (استفاده از سهمیه با شرکت در
آزمون ورودي مقطع باالتر مطابق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و استعداد
درخشان به مقاطع باالتر و تسهیالت مربوط به گذراندن طرح مطابق بند  5ماده  3این آیین نامه)استفاده نمایند.
ي%0-دانشجویان برتر هر رشته یا ورودي مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (تعداد دانشجویان هر دوره
باید حداقل  5نفر باشد) به شرط کسب معدل کل حداقل  01در آن سال تحصیلی.
تبصره :دانشجویان واجد شرایط بند «ي» تنها در صورتی می توانند از تسهیالت ادامه تحصیل (استفاده از سهمیه با
شرکت در آزمون ورودي مقطع باالتر ) استفاده نمایند که در هنگام فارغ التحصیلی جز  %08برتر فارغ التحصیالن هم
رشته با ورودي مشترک نیز باشند.
ک-دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت هاي تحقیقاتی دانشجویان
پژوهشگر موضوع بند «ک» که از سوي معاونت و تحقیقات فناوري وزارت تدوین و به دانشگاه ها ابالغ شده
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است .این دانشجویان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت
معرفی می شوند.
 -2-2دارا بودن معدل کل حداقل  01در پایان دوره کازشناسی و حداقل  01در پایان دوره کارشناسی ارشد و باالتر
(به استثناي قسمت ط بند )2-0
تبصره :1چنانچه معدل در دوره کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم کمتر از  ، 01در دوره کارشناسی پیوسته بیش از
دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از  ، 01در دوره کارشناسی ارشد و  Ph.Dبیش از یک ترم کمتر از  05و در
دوره دکتراي حرفه اي بیش از  3ترم متوالی یا متناوب کمتر از  05شود مشمول آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند
شد.
تبصره :2شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آئین نامه حفظ شده باشد.
 -2-3واجدین شرایط مقرر در بندهاي  2-0و  2-2این ماده که داراي حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی
دانشگاه یا بدوي تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخالقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیالت
مربوطه نخواهند شد.
 -2-4متقاضیان استفاده از تسهیالت استعداد درخشان در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین نامه را در همان
مقطع احراز نموده باشند.
ماده  - 3دانشجوي مستعد :
دانشجوي مستعد به فردي اطالق میشود که واجد یکی از شرایط مقرر در بندهاي زیر باشد:
 )1نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پایه و پیش کارورزي در دانشگاه که شرایط بند "ز" استعداد درخشان
را ندارند.
 )2دانشجوي نمونه دانشگاه که شرایط بند "و" استعداد درخشان را ندارد.
 )3دانشجوي پژوهشگربرتردانشگاه که شرایط بند "ک" استعداد درخشان را ندارد.
 )4رتبه هاي برتر آزمون  Ph.Dکه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شده اند :درصورتیکه تعداد پذیرفته
شدگان در هر رشته تا  08نفر باشد ،نفر دوم کشوري 00 - 28،نفر پذیرفته شده در هر رشته ،نفر سوم کشوري
و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از  28نفر باشد نفر چهارم کشوري
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 )5رتبه هاي برتر آزمون ورودي کارشناسي ارشد که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته شده اند:
درصورتیکه تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته تا  28نفر باشد ،نفر دوم کشوري ،تا  58پذیرفته شده در هر
رشته ،نفر سوم کشوري و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از  58نفر باشد نفر چهارم کشوري
 )6منتخبین دانشگاه جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که شرایط بند "ج" استعداد
درخشان را ندارند.
ماده  ) 4تسهيالت آموزشي ،پژوهشي ورفاهي:
 -4-1دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتراي حرفهاي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل  01در دو
نیمسال تحصیلی و تایید استاد مشاور بطور همزمان در یکی از رشته هاي کارشناسی یا  MPHدانشگاههاي کشور
در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.
تبصره  :1دانشجو پس از ورود به رشته دوم میبایست واحد هاي درسی از هر دو رشته را به نحوي اخذ نماید که
در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ،هر دو رشته را به پایان رساند .
تبصره  :2دانشجویان مشمول این آیین نامه در دوره دکتراي حرفهاي میتوانند از تسهیالت  MD-Ph.Dدر
حین تحصیل رشته اول استفاده نمایند.
 -4-2دانشجوي استعداد درخشان میتواند به پیشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها وتایید معاونت
آموزشی دانشکده ،دروس عمومی را به صورت غیرحضوري با معرفی به استاد بگذراند ،این دروس جزو حد
نصاب واحدهاي درسی دانشجو درآن نیمسال تحصیلی منظور نمیگردد وکسب حداقل نمره  04به عنوان شرط
قبولی لحاظ میشود.
تبصره :دروس معارف اسالمی(شامل:اندیشه اسالمی 0و-2اخالق اسالمی-انقالب اسالمی-تاریخ اسالم-آشنایی
بامنابع اسالمی-فرهنگ وتمدن اسالم وایران -دانش خانواده وجمعیت )مشمول بند 4 -2نمیشود ودانشجویان
استعداد درخشان موظفند در کالسهاي دروس معارف اسالمی دانشگاه به صورت حضوري شرکت نمایند.
 -4-3دانشجوي استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تایید معاونت
آموزشی دانشکده مربوطه حداکثر تا  21واحد درسی را بگذراند.
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 -4-4دانشآموختگان مشمول این آییننامه (به استثناي مقاطع  ph.Dوتخصصی بالینی) میتوانند با رعایت
مصوبات کمیسیون موضوع مواد 2و  3آییننامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ،خدمات موضوع
قانون مذکور را در سازمانها و مراکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاههاي علوم پزشکی
یا وزارت بگذرانند مشروط بر اینکه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند.
-4-0تسهيالت مصوب داخ دانشگاهي ويژه دانشجويان استعداد درخشان و مستعد:
 -4-0-1کلیه هزینه هاي دانشگاهی( ژتون غذا ،هزینه کپی و پرینت منابع علمی و غیره )...جهت دانشجویان با
رتبه زیر  588به شرط حفظ شرایط ممتازي(رتبه اول تا سوم با معدل باالي  )01در طول سالهاي تحصیل رایگان
می باشد.
 -4-0-2کلیه هزینه هاي دانشگاهی ( ژتون غذا ،هزینه کپی و پرینت منابع علمی و غیره )...جهت دانشجویان
نمونه کشوري به شرط حفظ شرایط ممتازي(رتبه اول تا سوم با معدل باالي  )01در طول سالهاي تحصیل رایگان
می باشد.
 -4-0-3جایزه ویژه دانشجوي نمونه کشوري (بند"و")  588/888تومان می باشد.
 -4-0-4جایزه ویژه  %2.5برترپذیرفته شدگان کشوري در هریک از آزمون هاي متمرکز جامع علوم پایه وپیش
کارورزي (بند"ز") 588/888تومان می باشد.
 -4-0-0جایزه ویژه پژوهشگر برجسته (بند "ک")  588/888تومان می باشد (.به شرط همکاري فعال و مطلوب
دانشجو با کمیته تحقیقات دانشجویی و دفتر استعدادهاي درخشان؛ از قبیل مشارکت در برگزاري کارگاه ها ،کمیته
اجرایی یا علمی کنگره هاي دانشجویی ،کمیته اجرایی مراسم طلوع ،عضویت در شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات
دانشجویی ،عضویت در کمیته مشورتی دفتر استعدادهاي درخشان ).
 -4-0-6جایزه ویژه دانشجویان داراي ابداع یا اختراع ثبت شده در حوزه علوم پزشکی (بند "ه") 588/888
تومان می باشد.
 -4-0-7جایزه ویژه نفرات اول ،دوم و سوم انفرادي و رتبه اول تیمی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی (بند
"ج")  588/888تومان می باشد .
5

 -4-0-8جایزه ویژه افرادي که در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی موفق به صعود از مرحله انفرادي به
گروهی و یا کسب رتبه اي به غیر از آنچه در بند"  " 1-5-4ذکر شده شوند  ،از 088/888تا  488/888تومان می
باشد.

 -4-0-9جایزه ویژه برگزیدگان کنکور با رتبه کشوري زیر( 588بند "الف")  258/888تومان می باشد.
 -4-0-15جایزه رتبه هاي برتر پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در آزمون کارشناسی ارشد و
( Ph.Dبند"ح")  258/888تومان می باشد.
 -4-0-11جایزه ویژه دارندگان نشان طال ،نقره و برنز المپیادهاي علمی دانش آموزي (بند "ب") 258/888
تومان می باشد .
 -4-0-12جایزه ویژه برگزیدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم جشنواره رازي ،خوارزمی و جوان خوارزمی
(بند"د")  258/888تومان می باشد.
 -4-0-13جایزه ویژه نفرات اول آزمون علوم پایه و پیش کارورزي در سطح دانشگاه ( که شرایط بند "ز"
استعداد درخشان را ندارند)  288/888تومان می باشد .
 -4-0-14جایزه ویژه نفرات دوم و سوم آزمون علوم پایه و پیش کارورزي (که شرایط بند "ز" استعداد درخشان
را ندارند)  058/888تومان می باشد.
 -4-0-10جایزه ویژه رتبه اول هر رشته -ورودي در هر سال تحصیلی با معدل حداقل  01در آن سال(بند "ي")
 088/888تومان می باشد.
 -4-0-16کمک هزینه سالیانه تهیه منابع علمی دانشجویان استعداد درخشان از  18/888تا  028/888تومان بر
اساس طرح پلکانی می باشد.
 -4-0-17شرکت دانشجویان استعداد درخشان و مستعد در کارگاههاي ویژه دانشجویان که در سطح دانشگاه
برگزار می گردد ،در اولویت بوده و بدون پرداخت هزینه می باشد .
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 -4-0-18سقف تعداد کتاب و مدت زمان امانت کتاب از کتابخانه دانشکده ها و بیمارستانها جهت دانشجویان
استعداد درخشان و مستعد دو برابر سایر دانشجویان می باشد.
 -4-0-19یک نفر دانشجوي عضو دفتر استعدادهاي درخشان می تواند (با تائید سرپرست این دفتر) در
کارگاههاي ویژه اعضاي هیئت علمی شرکت نماید.
 -4-0-25دانشجویان استعداد درخشان و مستعد میتوانند از رایانه ویژه دانشجویان عضو دفتر ،در کتابخانه هاي
دانشکده ها و بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان استفاده نمایند.
 -4-0-21سقف هزینه مربوط به حق الزحمه دانشجویان استعداد درخشان در طرح هاي تحقیقاتی به میزان  2برابر
سایر دانشجویان می باشد.
 -4-0-22دانشگاه به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان داراي استعداد درخشان ،نسبت به تشکیل
کالسهاي ویژه  ،آموزش زبان  ،مهارت هاي رایانه اي ،مدیریت ،روش تحقیق و سایر موارد مشابه بر اساس نیاز
سنجی اقدام می نماید.
 -4-0-23کلیه هزینه هاي ارائه مقاله توسط دانشجوي استعداد درخشان در کنگره هاي داخل یا خارج از کشور،
به شرط آنکه حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب باشد ،طبق مقررات توسط دانشگاه پرداخت می گردد.

اين آيين نامه بر اساس آيين نامه تسهيالت آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه دانشجويان استعدادهاي
درخشان مصوب  1392وزارت و مصوبات اولين جلسه کميسيون ويژه حمايت از استعدادهاي درخشان
دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي کاشان مورخ  92/9/23مشتم بر يک مقدمه  ،پنج ماده و شش تبصره در
تاريخ  90/3/12بنا به پيشنهاد سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ
مذکور الزم االجرا مي باشد.

7

