
 تغییر آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس 

مختص دانشگاه علوم پزشکی  ترکراد د     آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانسترین تازه

 .شد شصت و ششمین جلسه تصویب شو ای عال  برنامه  یزی علوم پزشی  تصویب

بکا   جذذ  دانذآ آموگانذاق مقطذع ناسش ا ذی     هدف از این نوع پذیرش د  دانشگاه علوم پزشی  ترکراد   

های باال د   شته پزشی  به منظو  ا تقای سطح دانش آموختگاد این  شته و افزایش انگیکزش د  فراییکراد   توانمندی

 .دو ه دکتری عموم  پزشی  است

 :ط و ود به دو ه بر این اساس استبر اساس ماده یک این آیین نامه  شرای

 .افراد واجد شرایط عموم  تحصیل  ایگاد د  جمرو ی اسالم  ایراد باشند -۱

های آزمایش  علوم تجرب  و علکوم  های یروهافراد دانش آموخته مقطع کا شناس  پیوسته یا ناپیوسته یی  از  شته -۲

 . یاض  و فن  باشند

سال تمام است  مدت زماد سربازی و طرح نیروی انسان  به حداکثر سکن   ۲۵مود حداکثر سن د  زماد ثبت نام آز -۳

 .شوداضافه م 

 .و باالتر باشد که د  موا د اعالم نمره به شیل الفبای  نمره الف قابل قبول است ۱۸معدل کل دیپلم افراد باید  -۴

 .و باالتر باشد ۱۶معدل مقطع کا شناس  افراد  -۵

هکای علمک    هکای مکو د پکذیرش و بریزیکدیاد المپیکاد     های د خشاد د   شکته نامه استعداد دانشجویاد مشمول آیین

 .شرایط و ود به دو ه معاف هستند ۵و  ۴دانشجوی  از بند 



ا ائه مد ک زباد انگلیس  جرت شرکت د   .داوطلباد باید واجد مد ک زباد انگلیس  مطابق جدول آیین نامه باشند -۶

زیاب  فراشناخت ( الزام  است. د  غیر این صو ت از شرکت داوطلب د  مرحله دوم جلکوییری  مرحله دوم )مصاحبه و ا 

 .شودم 

 ای پذیرش دانشجوی پزشی  از مقطع کا شناس  دانشگاه علوم پزشی  تررادقبول  د  آزمود چند مرحله -۷

دود شرکت د  آزمود کتب  صرفا های دانش آموزی از آزمود کتب  معاف هستند و بهای طالی المپیاددا ندیاد مدال

های نقره و برنز این ییرند و دا ندیاد مدالبا شرکت د  آزمود مصاحبه و ا زیاب  فراشناخت  مو د ا زیاب  قرا  م 

د صد نمره آخرین فرد پذیرفته شده د  آزمود کتب   ا احراز  ۹۰ها باید د  آزمود کتب  شرکت کنند و حداقل  شته

 (.مره حدنصاب آزمود کتب  الزام  استکنند. )کسب حداقل ن

 شیوه برگزاسی آزموق وسودی ناسش ا ی پزشکی

د  سطح کا بردی و با سکنجش مفکاهیم حکل مسک له  تفیکر       MCAT آزمود و ودی از دو آزمود کتب  )آزمود شبه

های و ا زیاب انتقادی  دانش علوم طبیع    فتا ی و اجتماع  و اصول الزم جرت تحصیل د   شته پزشی ( و مصاحبه 

 .شودفراشناخت  تشییل م 

آزمود کتب  هم حد نصاب  و هم  قابت  است. از بین کسان  که حد نصاب قبول   ا آو ده اند حداکثر تا دو برابر تعکداد  

شوند. حداقل حکد نصکاب   های فراشناخت  دعوت م پذیرش  از باالترین نمرات برای و ود به مرحله مصاحبه و ا زیاب 

 .د صد کل نمره است ۵۰تب  آزمود ک

د صکد نمکره  ا کسکب کنکد تکا وا د  قابکت و        ۵۰های فراشناخت  نیز داوطلب باید حداقل د  مرحله مصاحبه و ا زیاب 

 .های  شودا زیاب  د

  هایهای فراشناخت  و تفیر انتقادی است که با استفاده از ابزا های فراشناخت  شامل بر س  توانای مصاحبه و ا زیاب 

 .ییردهای استاندا د انجام م نظیر مصاحبه ساختا مند و پرسشنامه



مکاه قبکل از آزمکود بکه اطکالع       ۶جزئیات محتوا و شیوه بریزای آزمود پس از تصویب د  شکو ای آموزشک  دانشکگاه    

 . سدداوطلباد م 

 .پذیرش نرای  حداکثر به تعداد نصف پذیرفته شدیاد آزمود کتب  است

های یذ انده شده د  مقطکع قبلک   مطکابق آیکین     شوند و واحدنرای  به دو ه پزشی  عموم  وا د م پذیرفته شدیاد 

 .شوندها معاف م های مربوطه بر س  و د  صو ت پذیرفته شدد  افراد از یذ اندد آدنامه

  دو ه دکتری عموم  دانشجوی پذیرفته شده از مقطع کا شناس  د  سایر موا د تابع برنامه آموزش  و آیین نامه آموزش

 .پزشی  مصوب شو ای عال  برنامه  یزی علوم پزشی  است

 


