
PHDنامه تسھیالت آموزشي، پژوھشي و رفاھي ويژه استعدادھاي درخشان مقطع دکتری  آيین

  :مقدمه
نامه شوراي ھدايت استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و اموزش پزشكي به منظور برقراري  آيین ٢ماده  ١در اجراي بند 

استعداد درخشان و شكوفايي استعداد ھاي بالقوه آنان با محوريت تھسیالت ويژه آموزشي و پژوھشي براي دانشجويان داراي 

  .ارزش ھاي واالي اسالمي، انساني و ملي اين آيین نامه تصويب گرديد
  .نامه به كار میرود ھاي زير در اين آيین به منظور رعايت اختصار واژه )١ماده
  .منظور وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي است: وزارت
  .باشد ور شوراي ھدايت استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ميمنظ: شورا

ھاي علوم پزشكي  ھاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت و دانشكده منظور ھر يك از دانشگاھھا و دانشكده: دانشگاه

  .دباش مي) اهللا، ارتش و علوم بھزيستي شاھد، بقیه(وابسته به دستگاھھاي اجرايي
  :نامه عبارت است از دانشجويان موضوع اين آيین )٢ماده
با معرفي ( ۵٠٠برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز ) الف

  )سازمان سنجش آموزش كشور
  )عرفي وزارت آموزش و پرورشبا م(آموزي دارندگان مدال طال، نقره و برنز كشوري از المپیادھاي علمي دانش) ب
  ھاي انفرادي كشورالمپیادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشور با معرفي دبیرخانه المپیاد علمي وزارت رتبه) ج
  المللي دانشجويي در زمینه علوم پزشكي با تأيید وزارت دارندگان مدال طال از المپیادھاي بین) د
) در زمینه علوم پزشكي( ھاي خوارزمي و جوان خوارزمي يي جشنواره رازي و جشنوارهھاي اول تا سوم نھا برگزيدگان حائز رتبه) ه

  ھاي مربوطه ھاي مورد تأيید وزارت با معرفي دبیرخانه و ساير جشنواره
  مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشكي با تأيید معاونت تحقیقات وفن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه) و
  دانشويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نھاد ذيربط )ز
پذيرفته شدگان برتر كشوري در ھر يك از آزمونھاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي جامع % ۵/٢) ح

  ھر آزمونحداقل سه نفر و حداكثر تا سقف چھل نفر در ( پیش كارورزي پزشكي، پذيرش دستیار پزشكي و دندانپزشكي
  :به شرح زير  P.Hdھاي تحصیالت تكمیلي كارشناسي ارشد و  ھاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره رتبه) ط
نفر پذيرفته شده در ھر  ۵٠نفر پذيرفته شده در ھر رشته نفر اول كشوري تا  ٢٠تا : ھاي ورودي كارشناسي ارشد در آزمون -

  نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري ۵٠كه پذيرفته شدگان بیش از  رشته دو نفر اول كشوري و در صورتي
نفر پذيرفته شده درھر رشته نفر  ١٠نفر در آزمون ورودي ھر رشته تا  ۵٠در صورت شركت حداقل :  P.h.Dھاي ورودي در آزمون -

نفر باشد در مجموع سه نفر  ٢٠ن پیش از شدگا نفر پذيرفته شده در ھر رشته دو نفر اول و در صورتي كه تعداد پذيرفته ١١-٢٠اول،

  اول
به شرط ) حداقل يك دانشجو( دانشجويان برتر ھر رشته با ورودي مشترك در ھر دانشگاه در پايان ھر سال تحصیلي% ١) ي

يا  ١٧براي دوره كارشناسي و براي مقاطع باالتر كسب معدل  ١٨براي دوره كارداني، حداقل معدل  ۵/١٨كسب حداقل معدل 

  .شتر در آن سال تحصیليبی
دانشجويان پژوھش برجسته به تأيید شوراي پژوھشي دانشگاه و بر اساس دستورالعمللي كه از سوي معاونت تحقیقات و ) ك

  شود آوري وزارت تدوين و به دانشگاھھا ابالغ مي فن
در مقاطع كارداني و كارشناسي بايد در كل دوره ) به غیر از بند ي(  ٢دانشجويان واجد شرايط ھر يك از بندھاي ماده  )٣ماده

  كسب نمايد ١۶و در مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر در كل دوره معدل بیشتر از  ١٧معدل بیشتر از 
طع كارداني و كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب معدل در مقا ٢دانشجويان واجد شرايط ھر يك از بندھاي ماده ) ١تبصره 

كسب نمايند مشمول  ١۵و در مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر كه بیش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتراز  ١۶كمتر از 

  .نامه و تسھیالت مربوط نخواھند شد آيین
  يا بعد از شمول آيین نامه حفظ شده باشد شرط معدل مذكور بايد دركل دوران تحصیل خواه قبل: ٢تبصره



مبني بر تخلف ( ھا دانشجوياني كه داراي حكم محكومیت قطعي از كمیته انضباطي دانشگاه يا ھیئت بدوي تخلفات آزمون )۴ماده

  .نامه و تسھیالت مربوطه نخواھند شد آموزش يا اخالقي باشند مشمول اين آيین
شان ھر مقطع تحصیلي اعم از شاغل به تحصیل يا فارغالتحصیل مجازند فقط يك نوبت دانشجويان داراي استعداد درخ )۵ماده

  قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نیروي انساني در آزمون ورودي مقطع باالتر شركت نمايند
مقاطع مختلف درصد از ظرفیت پذيرش مازاد در ھر رشته به دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره روزانه ١٠حداكثر  )۶ماده

اي كه آخرين نفر گزينش آزاد  درصد نمره٩٠جھت استفاده از اين سھمیه شركت ذر آزمون و كسب حداقل . شودتخصیص داده مي

  .باشد محل مربوطه به دست آورده است الزم مي/ رشته
ھاي تخصصي مربوطه  نهاند توسط دبیرخا جايابي و پذيرش دانشگاھي دانشجوياني كه حد نصاب الزم را كسب نموده) ١تبصره

  .گیرد صورت مي
ھاي آموزشي، پژوھشي، فردي و اجتماعي الزم است كه  براي استفاده از سھمیه مازاد كسب حداقل امتیازاز حیطه)٢تبصره

  .باالترين امتیاز كسب شده مالك عمل خواھد بود
ھاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه  هاي كه توسط دبیرخان چگونگي محاسبه امتیازات فوق الذكر در شیوه نامه) ٣تبصره

  .خواھد شد
التحصیلي آنھا  توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بیش از دو سال از زمان فارغ دانشجويان مشمول اين ماده مي) ۴تبصره

  .مند گردد نگذشته باشد از اين تھسیالت بھره
مي توانند طرح نیروي انساني خود ) و تخصصي P.h.Dاي دانشجويان مقاطعبه استنثن( نامه دانشجويان مشمول اين آيین )٧ماده

ھا و مراكز آموزشي، پژوھشي ، درماني و يا مديريتي مرتبط با دانشگاھھاي علوم پزشكي يا وزارت بھداشت، درمان  را در سازمان

  .ه باشندھاي فوق به خدمات آنان نیاز داشت و آموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان
در دو نیمسال  ١٧اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل  دانشجويان دااراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه )٨ماده

دانشگاھھاي كشور در ھمان شھر محل  MPHھاي كارشناسي يا  تحصیلي و تأيید استا مشاور به طور ھمزمان در يكي از رشته

  .دتحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دھن
بايست واحدھاي درسي از ھر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز  دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي) ١تبصره

  .تحصیل در رشته اول دو رشته را به پايان رساند
تحصیل رشته اول در حین  .P.h.D MDاي مي توانند از تھسیالت  نامه در مقطع دكتري حرفه دانشجويان مشمول اين آيین) ٢تبصره

  .ريزي خواھد بود استفاده نمايند ارائه اين تھسیالت بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شوراي عالي برنامه
تواند به پیشنھاد دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاھھا و تأيید معاونت  دانشجوي داراي استعداد درخشان مي )١٠ماده

حضوري بگذراند اين دروس جزء حد نصاب واحدھاي درسي دانشجو در آن آموزشي دانشكده دروس عمومي را به طور غیر 

  .گردد نیمسال تحصیلي منظور نمي
  به عنوان شرط قبولي لحاظ شود ١۴زمان دادن امتحان ابتداي نیمسال تحصیلي و كسب حداقل نمره ) ١تبصره
عنوان دروس  ۶كثر دو عنوان از مجموع در خصوص دروس معارف اسالمي دانشجويان داراي استعدادھاي درخشان حدا) ٢تبصره

توانند به انتخاب خود و با امتحان ابتداي نیمسال تحصیلي و بدون شركت در  واحد فوق را مي ١٢واحد از  ۴مذكور و يا حداكثر 

  كالس با ھماھنگي گروه معاوف اسالمي دانشگاه بگذرانند
ال تحصیلي به پیشنھاد استاد مشاور و تأيید معاونت آموزشي تواند در ھر نیمس دانشجوي داراي استعدا درخشان مي )١١ماده

  .واحد درسي را بگذراند ٢٧دانشكده مربوطه حداكثر تا 
اي  ھاي ويژه دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان كالس)١٢ماده

  .تشكیل دھد
اي، مديريت، روش تحقیق و ساير موارد مشابه بر  ويژه آموزش زبان مھارتھاي رايانهھاي  دانشگاه موظف است كالس )١٣ماده

  .اساس نیازسنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفیف ويژه تشكیل دھد
ھاي  دانشگاه مي تواند امكانات الزم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسھاي علمي و كارگاه )١۴ماده

  آموزشي داخل و خارج از كشور فراھم نمايد



ھاي  ھاي الزم جھت تحقیق در زمینه موضوع و تھیه پايان نامه دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك ھزينه )١۵ماده

  .تحقیقاتي بر حسب مورد و شرايط ھر دانشگاه اقدام نمايد
  .باشد كمك ھزينه مذكور از محل اعتبارات پژوھشي دانشگاه قابل پرداخت مي: تبصره
مات الزم را درجھت اعطاي واك و كمك ھزينه تحصیلي، خوابگاه، بن خريد كتاب و تھسیالت دانشگاه موظف است اقدا )١۶ماده

ھا، آزمايشگاه ھا، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد  استفاده زا كتابخانه

  .درخشان به عمل آورد
ھاي ويژه آموزشي و پژوھشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات ھاي مالي و اعتباري برنامه  ھزينه) ١٧ماده

  .برنامه پرورش و حفظ استعدادھاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تأمین شود
ن ھا و عملكرد آنھا و متناسب با تعداد دانشجويا مبناي تخصیص بودجه دانشگاھھا نتايج ارزشیابي به عمل آمده از برنامه: تبصره

  .داراي استعداد درخشان ھر دانشگاه مي باشد
نامه بر عھده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح و تفسیر آن نظر اين معاونت مالك خواھد  نظارت بر حسن اجراي آيین) ١٨ماده
.بود


