استریتی:
دانشجویان پزشکی دندانپزشکی و داروسازی بعد از فارغ التحصیلی در صورتی که استریت باشند
یکبار فرصت شرکت در آزمون دستیاری را خواهند داشت و در صورت قبولی دستیاری دوران دو
ساله طرح عمومی را همراه با طرح تخصص طی میکنند.
شرایط استریت شدن:
تک فرزند بودن
ازدواج کردن نهایتا تا  ۱ماه قبل از آزمون دستیاری
 رتبههای زیر  ۵۰۰کشوری کنکور تجربی دارندگان مدال طال ،نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیکشور در هر یک از سه حیطهی المپیاد مذکور
 رتبههای اول تا سوم کشوری جشنواره های رازی و خوارزمی و جوان خوارزمی در زمینهیعلوم پزشکی
 ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینهی علوم پزشکی دانشجویان نمونهی کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوینمونه کشوری
  2/۵درصد در هر یک از آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ،داروسازی وپیشکارورزی پزشکی (حداقل  ۳نفر و حداکثر تا سقف  ۴۰نفر در هر آزمون)
  ۱۰%برتر فارغ التحصیالن هر ورودی مشترک در دانشگاه (حداقل یک نفر) با کسب معدلکل حداقل ۱۷
 -دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه

 2/5درصد برتر در آزمون های علوم پایه و پیش کاروزی چگونه تعیین میشود؟
دانشجویان مشمول بندهای ۳تا  ۱۱فوق الذکر باید در پایان دورهی تحصیلی معدل کل حداقل ۱۶
را کسب کنند.این دانشجویان در صورتیکه بیش از سه ترم معدل کمتر از  ۱۵کسب نمایند
مشمول آیین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند شد.
دانشجویان حائز شرایط مقرر در این ماده میتوانند به شرط شرکت در آزمون و کسب  ۹۰%نمرهی
آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته  /محل مورد تقاضا و حداکثر تا  ۱۰درصد از ظرفیت پذیرش
سهمیهی آزاد پذیرفته شوند.
* این ظرفیت ،مازاد بر ظرفیت رسمی در هر رشته /محل (مندرج در دفترچه) است.
برای استفاده از سهمیهی مازاد در آزمون دستیاری ،عالوه بر شرایط مذکور ،کسب حداقل ۴۰
امتیاز از حیطههای آموزشی ،پژوهشی ،فردی و اجتماعی الزم است که باالترین امتیاز کسب شده
مالک عمل خواهد بود.
دانشجویانی که مشمول بندهای  ۳تا  ۱۱فوق الذکرباشند فقط میتوانند یکبار از این تسهیالت
استفاده نمایند البته مشروط بر اینکه بیش از دوسال از فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد.
دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات
آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخالقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیالت مربوطه
نخواهند شد.

