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آيین نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر

پزشكيدر وزارت بھداشت ، درمان و آموزش 

مقدمه

آيین نامه شوراي ھدايت استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسھیل  ٢ماده  ١در اجراي بند 
  .مسیر آموزشي دانشجويان ممتاز در جھت شكوفايي استعدادھاي آنان، اين آيین نامه تدوين و اجرا مي گردد

  .ه ھاي زير در اين آيین نامه به كار مي رودبه منظور رعايت اختصار واژ - ١ماده 

  .منظور وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي است:  وزارت

منظور ھريك از دانشگاھھاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است :  دانشگاه
  .كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند

دانشجويان شاغل به تحصیل دردانشگاھھاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده ھاي علوم منظور كلیه : دانشجو
  .میباشد) شاھد، بقیه اهللا، ارتش و علوم بھزيستي( پزشكي وابسته به دستگاھھاي اجرايي

  .منظور دوره تحصیلي فعلي دانشجو است: مقطع پايین تر

  .اصله بعدي دانشجو استمنظور دوره تحصیلي بالف: مقطع باالتر

   

محل ھاي / ھريك از رشته   در ھريك از دانشگاھھاي علوم پزشكي كشور، حداكثر ده درصد از ظرفیت پذيرش سھمیه آزاد  - ٢ماده 
كارشناسي نا پیوسته و كارشناسي ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه در ھر دوره به دانشجويان ممتاز مقطع پايین تر اختصاص مي 

  .است) مذكور در دفترچه پذيرش دانشجو(محل / اين ظرفیت مازاد بر ظرفیت رسمي پذيرش دانشجو در ھر رشته. يابد

محل ھاي مورد پذيرش عدد صحیح نباشد گرد كرده آن با تقريب / در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در ھريك از رشته :  ١تبصره
  .مالك عمل خواھد بود كمتر از يك

محل ھايي قابل اعمال است كه ظرفیت پذيرش آزاد آنھا مطابق /ي مقطع كارشناسي ارشد اين سھمیه، براي رشته برا: ٢تبصره
نفرمي پذيرد در صورت درخواست دانشگاه  ۵محل ھايي كه كمتر از / نفر باشد و در مورد رشته ۵دفترچه پذيرش آزمون مربوطه حداقل 

  .و تايید دبیر خانه مربوطه در وزارت، حداكثر يك نفر به صورت مازاد پذيرفته شود مبني بر پذيرش دانشجوي ممتاز ھمان دانشگاه 

  :افراد مشمول اين ماده به شرح ذيل مي توانند از تسھیالت موضوع اين آيین نامه با رعايت ساير شرايط بھره مند شوند  -٣ماده 

كه رتبه اول را در بین دانشجويان )زمان سنجش آموزش كشورپذيرفته شده بر اساس آزمون سا(دانشجوي ممتاز دوره كارداني  –الف 
دانش آموخته شود و   ھم رشته و ھم ورودي دانشگاه محل تحصیل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چھار نیمسال تحصیلي

  .باشد ١٨داراي میانگین كل حداقل 

سوي سازمان سنجش آموزش كشور بوده كه در صورت معرفي دانشجويان مشمول بند الف بر اساس ضوابط اعالم شده از : تبصره 
  .اخذ پذيرش دانشگاه، از طريق دانشگاه ھاي مربوطه به آن سازمان اعالم خواھد شد

دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپیوسته كه رتبه اول را در بین دانشجويان ھم رشته و ھم ورودي دانشگاه محل تحصیل خود   -ب
  .باشد ١٧ثر چھارنیمسال تحصیلي دانش آموخته شود و داراي میانگین كل حداقل كسب نموده و ظرف مدت حداك

دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پیوسته كه رتبه اول را در بین دانشجويان ھم رشته و ھم ورودي دانشگاه محل تحصیل خود   -ج
  . .باشد ١٧گین كل حداقل كسب نموده و ظرف مدت حداكثر ھشت نیمسال تحصیلي دانش آموخته شود و داراي میان

در صورتي كه دانشگاه در دو نیمسال پذيرش داشته باشد يا در دو دوره روزانه و شبانه دانشجو بپذيرد باالترين معدل در بین : ١تبصره
  . فارغ التحصیالن در يك سال تحصیلي، مشمول آيین نامه مي گردد

توسط دانشگاه ھا مدت زمان تحصیل دانشجويان يك دوره ، افزايش يابد با درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد ھاي درسي : ٢تبصره
  .ارائه تايیديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نیمسال تحصیلي به حداكثردوران تحصیل اضافه خواھد شد

از قبیل بیماري يا (اشددر مواردي كه زمان فارغ التحصیلي متقاضي به داليل موجه كه مورد تايید معاونت آموزشي دانشگاه ب:  ٣تبصره



به تعويق افتد حداكثر تا يك نیم سال تحصیلي به سنوات آموزشي او اضافه میگردد و در اين صورت نیمسال ....) مرخصي زايمان و 
  .فراغت از تحصیل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروھي كه ھمزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد

   

مبني بر تخلف (شجوياني كه داراي حكم محكومیت قطعي كمیته انضباطي دانشگاه يا ھیئت بدوي تخلفات آزمون ھا دان - ۴ماده 
  .باشند مشمول اين آئین نامه و تسھیالت مربوطه نخواھند شد) آموزشي يا اخالقي

ناپیوسته در ھمان دانشگاه محل  اولويت ادامه تحصیل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيین نامه در مقطع كارشناسي ارشد -۵ماده 
تحصیل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سھمیه بیش از يك نفر در ھر دانشگاه، حداقل يك سھمیه به دانشجويان ممتاز 

  . دانشگاھھاي ديگر كه فاقد آن رشته و مقطع در دانشگاه خود مي باشند اختصاص مي يابد

جاز است در مقطع باالتر از ھمان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتي كه بخواھد دانشجوي ممتاز ھر رشته تحصیلي م - ۶ماده 
قبلي ادامه تحصیل دھد منوط به موافقت شوراي آموزشي دانشگاه محل تحصیل  دررشته ديگري به غیر از رشته تحصیلي مقطع 

  .مقطع باالتر و بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواھد بود

در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دھد ، مشمول محرومیت يكساله نخواھد شد ولي نمي تواند مجددًا از : تبصره
  .اين تسھیالت استفاده نمايد

   

ود از و آن ھم صرفًا براي سال و دوره تحصیلي بالفاصله بعدي خيك مرتبه دانشجويان مشمول اين آيین نامه مي توانند فقط  -٧ماده 
  . تسھیالت آموزشي موضوع آيین نامه در مقطع باالتر استفاده نمايند

   

دانشگاه موظف است ضمن اطالع رساني مناسب به دانشجويان، فرايندمعرفي دانشجويان مشمول اين آيین نامه را به گونه  -٨ماده 
  .شناسايي شده باشند  محل / رشتهھرسال واجدين شرايط ھر   اي اجرا نمايد كه حداكثر تا پانزدھم مردادماه

دانشگاه بايد اسامي افراد واجد شرايط نھايي را ھمراه با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مرداد ماه ھر سال به مركز :  ١تبصره
  . سنجش آموزش پزشكي اعالم نمايد

آيین نامه به عنوان اولويتھاي  ۶به ماده محل را با توجه /رشته ٢براي مقطع كارشناسي ارشد دانشجو میتواند حداكثر : ٢تبصره
  .انتخابي خود تعیین نمايد

مركز سنجش آموزش پزشكي موظف است پس از اعالم دانشگاه ، درخصوص ارزيابي مدارك و ظرفیت رشته ھاي انتخاب :  ٣تبصره
محل اقدام و در صورت /ته شده توسط دانشجويان و سقف مجاز پذيرش دانشجوي ممتازمقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته در آن رش

     .تايید دبیرخانه مربوطه در وزارت، اسامي پذيرفته شدگان نھايي را به دانشگاه ھاي پذيرفته شده اعالم نمايد

نظر اين معاونت مورد   وزارت بوده و در شرح و تفسیر مفاد آن،    نظارت بر اجراي اين آيین نامه برعھده معاونت آموزشي - ٩ماده 
  .د بوداستناد خواھ

   

به تصويب شوراي ھدايت استعدادھاي درخشان  ٨٨/ ١۴/۵تبصره است در تاريخ   ١٠ماده و  ٩مقدمه ، يك اين آيین نامه كه مشتمل بر
گرديده و براي پذيرش  ٢٨/٨/٨۶و جايگزين آيین نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر مورخ  رسید

.به بعد قابل اجرا مي باشد ١٣٨٩- ٩٠ دانشجو از سال تحصیلي


