
 آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر 

 در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 مقدمه 

آيين نامه شوراي هدداي  اتددادادهاي درانداز رتاره بشداشد م درمداز ر آمدوت   2ماده  1در اجراي بند 

ايي اتدادادهاي آنازم اين آيين نامده پزشكي ر به منظور تسشيل مسير آموتشي داننجوياز ممدات در جش  شكوف

 تدرين ر اجرا مي گردد.

 به منظور رعاي  اادصار راژه هاي تير در اين آيين نامه به كار مي ررد. - 1ماده 

 رتاره : منظور رتاره بشداش م درماز ر آموت  پزشكي ات .

بشداش م درمداز ر آمدوت   منظور هريك ات داننگاهشاي علوم پزشكي ر موتساه رابسده به رتاره دانشگاه :

 پزشكي كنور ات  كه طبق مقرراه رتاره عمل مي كنند.

منظور كليه داننجوياز شاغل به تحصيل درداننگاهشاي علوم پزشدكي ر موتسداه رابسدده بده رتاره  دانشجو:

 اشد.رداننكده هاي علوم پزشكي رابسده به دتدگاهشاي اجرايي) شاهدم بقيه اهللم ارتش ر علوم بشزيسدي( ميب

 درره تحصيلي فالي داننجو ات .منظور  مقطع پايين تر:

 منظور درره تحصيلي بالفاصله بادي داننجو ات . مقطع باالتر:
  

هريك ات داننگاهشاي علوم پزشكي كنورم حدداكرر ده درصدد ات فرفيد  پد ير  تدشميه آتاد  در - 2ماده 

ارشد ناپيوتده موجود در داننگاه در هر درره بده  هريك ات رشده / محل هاي كارشناتي نا پيوتده ر كارشناتي 

داننجوياز ممدات مقطع پايين تر اادصاص مي يابد. اين فرفي  ماتاد بر فرفي  رتمي پ ير  دانندجو در هدر 

 رشده/ محل )م كور در دفدرچه پ ير  داننجو( ات .

د پ ير  عدد صحيح نباشد : در صورتي كه ده درصد محاتبه شده در هريك ات رشده / محل هاي مور 1تبصره

 گرد كرده آز با تقريب كمدر ات يك مالك عمل اواهد بود.

براي مقطع كارشناتي ارشد اين تشميهم براي رشده /محل هايي قابل اعمال ات  كه فرفيد  پد ير   :2تبصره

 5مددر ات نفر باشد ر در مورد رشده/ محل هايي كه ك 5آتاد آنشا مطابق دفدرچه پ ير  آتموز مربوطه حداقل 

نفرمي پ يرد در صوره دراوات  داننگاه مبني بر پ ير  داننجوي ممدات هماز داننگاه ر تاييدد دبيدر اانده 

 مربوطه در رتارهم حداكرر يك نفر به صوره ماتاد پ يرفده شود .

ر افراد منمول اين ماده به شرح ذيل مي توانند ات تسشياله موضوع اين آيدين نامده بدا رعايد  تداي -3ماده 

 شرايط بشره مند شوند :

داننجوي ممدات درره كارداني )پ يرفده شده بر اتاس آتموز تاتماز تنجش آموت  كندور(كه رتبده  –الف 

ارل را در بين داننجوياز هم رشده ر هم ررردي داننگاه محل تحصيل اود كسب نموده ر فرف مده حدداكرر 

 باشد. 18ين كل حداقل دانش آمواده شود ر داراي ميانگ  چشار نيمسال تحصيلي

مارفي داننجوياز منمول بند الف بر اتاس ضوابط اعالم شده ات توي تاتماز تنجش آموت  كندور تبصره : 

 بوده كه در صوره اا  پ ير  داننگاهم ات طريق داننگاه هاي مربوطه به آز تاتماز اعالم اواهد شد.



را در بدين دانندجوياز هدم رشدده ر هدم ررردي  داننجوي ممدات درره كارشناتي ناپيوتده كده رتبده ارل  -ب

داننگاه محل تحصيل اود كسب نموده ر فرف مده حداكرر چشارنيمسال تحصيلي دانش آمواده شود ر داراي 

 باشد. 17ميانگين كل حداقل 

داننجوي ممدات درره كارشناتي پيوتده كه رتبه ارل را در بين داننجوياز هم رشده ر هم ررردي دانندگاه   -ج

حل تحصيل اود كسب نموده ر فرف مده حداكرر هند  نيمسدال تحصديلي داندش آموادده شدود ر داراي م

 باشد. . 17ميانگين كل حداقل 

در صورتي كه داننگاه در در نيمسال پ ير  داشده باشد يا در در درره ررتانه ر شبانه داننجو بپ يرد : 1تبصره

 تحصيليم منمول آيين نامه مي گردد.  باالترين مادل در بين فارغ الدحصيالز در يك تال

درصورتي كه به عل  نحوه ارائه راحد هاي درتي توتط داننگاه ها مده تمداز تحصديل دانندجوياز  :2تبصره

يك درره م افزايش يابد با ارائه تاييديه اتماارز آموتشي داننگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكرردرراز تحصديل 

 اضافه اواهد شد.

در مواردي كه تماز فارغ الدحصيلي مدقاضي به داليل موجه كه مورد تاييد ماارن  آموتشي دانندگاه  : 3تبصره

باشد)ات قبيل بيماري يا مراصي تايماز ر ....( به تاويق افدد حداكرر تا يك نيم تال تحصيلي به تنواه آموتشدي 

ه ر رتبه ري با گررهي كده همزمداز ار اضافه ميگردد ر در اين صوره نيمسال فراغ  ات تحصيل مالك عمل بود

 فارغ الدحصيل شده اند محاتبه ر مقايسه مي گردد.
  

داننجوياني كه داراي حكم محكومي  قطاي كميده انضباطي داننگاه يا هيئ  بدري تخلفداه آتمدوز  - 4ماده 

 ند شد.ها )مبني بر تخلف آموتشي يا ااالقي( باشند منمول اين آئين نامه ر تسشياله مربوطه نخواه

ارلوي  ادامه تحصيل داننجوياز ممدات منمول اين آيين نامه در مقطع كارشناتي ارشد ناپيوتدده در  -5ماده 

هماز داننگاه محل تحصيل داننجو مي باشد رلي در صوره رجود تشميه بديش ات يدك نفدر در هدر دانندگاهم 

شده ر مقطع در داننگاه اود مي باشدند حداقل يك تشميه به داننجوياز ممدات داننگاهشاي ديگر كه فاقد آز ر

 اادصاص مي يابد. 

داننجوي ممدات هر رشده تحصيلي مجات ات  در مقطع باالتر ات هماز رشده به تحصيل بپدرداتد ر در  - 6ماده 

قبلي ادامه تحصيل دهدد مندوب بده موافقد   صورتي كه بخواهد دررشده ديگري به غير ات رشده تحصيلي مقطع 

اننگاه محل تحصيل مقطع باالتر ر بر اتاس مصوباه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشدكي شوراي آموتشي د

 اواهد بود.

در صورتي كه داننجو ات رشده پ يرفده شده انصراف دهد م منمول محررمي  يكساله نخواهد شدد رلدي  تبصره:

 نمي تواند مجدداً ات اين تسشياله اتدفاده نمايد.
  

ل اين آيين نامه مي توانند فقط يك مرتبه ر آز هم صرفاً براي تال ر درره تحصديلي داننجوياز منمو -7ماده 

 بالفاصله بادي اود ات تسشياله آموتشي موضوع آيين نامه در مقطع باالتر اتدفاده نمايند .
  



داننگاه موفف ات  ضمن اطالع رتاني مناتب به داننجويازم فرايندمارفي داننجوياز منمول ايدن  -8ماده 

هرتال راجددين شدرايط هدر رشدده/ محدل   يين نامه را به گونه اي اجرا نمايد كه حداكرر تا پانزدهم مردادماهآ

 شناتايي شده باشند. 

داننگاه بايد اتامي افراد راجد شرايط نشايي را همراه با مسدنداه مربوطه حداكرر تا پاياز مدرداد مداه  : 1تبصره

 م نمايد. هر تال به مركز تنجش آموت  پزشكي اعال

آيين نامده بده  6رشده/محل را با توجه به ماده  2براي مقطع كارشناتي ارشد داننجو ميدواند حداكرر  :2تبصره

 عنواز ارلويدشاي اندخابي اود تايين نمايد.

مركز تنجش آموت  پزشكي موفف ات  پس ات اعدالم دانندگاه م دراصدوص ارتيدابي مددارك ر  : 3تبصره

ب شده توتط داننجوياز ر تقف مجات پ ير  داننجوي ممداتمقطع كارشناتدي ارشدد فرفي  رشده هاي اندخا

ناپيوتده در آز رشده /محل اقدام ر در صوره تاييد دبيراانه مربوطه در رتارهم اتامي پ يرفده شدگاز نشدايي 

   را به داننگاه هاي پ يرفده شده اعالم نمايد.

رتاره بوده ر در شرح ر تفسدير مفداد آزم   ده ماارن  آموتشينظاره بر اجراي اين آيين نامه برعش - 9ماده 

 نظر اين ماارن  مورد اتدناد اواهد بود. 
  

باه تصاوي   88/ 14/5تبصره است در تااري    10ماده و  9مقدمه ، يك اين آيين نامه كه مشتمل بر

شجويان ممتاز و جايگزين آيين نامه ورود بدون آزمون دان شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد

به بعدد   1389-90 گرديده و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 28/8/86به مقاطع باالتر مورخ 

 قابل اجرا مي باشد.

 


