
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 500 از وکمتر مساوی کشوری رتبه کسب با تجربی علوم آزمایش گروه سراسری آزمون برگزیدگان–الف 

 شناسی ،رایانه ونجومدارندگان مدال طال ،نقره وبرنز کشوری از المپیاد های دانش آموزی شیمی ،ریاضی ،فیزیک ،زیست -ب

 ن دانشگاههای علوم پزشکی کشور رتبه اول تا سوم انفرادی ورتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویا-ج

برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی ،جشنواره خوارزمی وجوان خوارزمی )در زمینه علوم  پزشکی (ونفرات -د

 ایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه مربوطه .اول تا سوم جشنواره ج

 دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده درزمینه علوم پزشکی با تایید معاونت تحقیقات وفناوری وزارت متبوع-ه

 دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با تایید ستاد انتخابات دانشجویان نمونه کشوری-و

در هر یک از آزمون های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی ،جامع داروسازی ،جامع پیش  درصد پذیرفته شدگان کشوری5/2-ز

درصد نمره کل آزمون مربوطه با معرفی مرکز  75کارورزی پزشکی ،پذیرش دستیار پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی با کسب حداقل 

 سنجش آموزش علوم پزشکی

 : ریشرح ز به Phd ارشد و یکارشناس یلیتکم التیتحص یدوره ها یورود یزمون هاشدگان در آ رفتهیبرتر پذ یرتبه ها-ح

شده در هر رشته ، دو  رفتهینفر پذ50تا  ، یشده در هر رشته ،نفر اول کشور رفتهینفر پذ20 تیظرف تا   ارشد یکارشناس یورود یدر آزمونها-

  ینفر باشد درمجموع سه نفر اول کشور50از  شیشدگان ب رفتهیتعداد پذو در صورتیکه  ینفراول کشور

شده در هر رشته ،  رفتهینفر پذ10 تیتا ظرف،  هر رشته یشرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورود درصورت Phd  ورودی یدر آزمون ها-

نفر ، در مجموع  20از  شیب در صورتیکه تعداد پذیرفته شدگان و یشده در هر رشته ، دو نفر اول کشور رفتهینفر پذ 20-11، ینفر اول کشور

 یسه نفر اول کشور

 درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی وباالتر درهر دانشگاه 10-ط    

 نیمسال وروددرصد برتر هررشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی بر اساس  1-ی    

 برجسته دانشجویان پژوهشگر-ک    
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 درخشان های  استعداددفتر 

        شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان      
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