
 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی - 1دول شماره ج

 سقف امتیاز محور امتیاز / رتبه موضوع ردیف فرعی محور ردیف اصلی

1 

  

دارندگان رتبه هاي برتر  

المپیاد هاي معتبر جهانی 

 و وکشوري دانش آموزي

 و دانشجویی

 25   مدال طالي المپیاد جهانی 1- 1

25 

 20 مدال نقره المپیاد جهانی 1- 2

 15 مدال برنز المپیاد جهانی 1- 3

 10 مدال طالي کشوري 1- 4

  7  مدال نقره کشوري  1- 5

  5  مدال برنز کشوري  1- 6

  2  لوح تقدیر  1- 7

2 

  

هاي  دارندگان رتبه

 کنکورسراسري  برتر

8 -1 10 -1 20 

20 

9 -1 20 -11 15 

10 -1 30 -21 10 

11 -1 50 -31 5 

12 -1  100 -51  3  

  

3  

   

  

دارندگان رتبه هاي برتر 

آزمونهاي جامع علوم پایه 

 و پیش کارورزي

 کشوري 1- 10علوم پایه 1- 13

 10 اول

30  

  

  7 دوم تا چهارم

  5 پنجم تا هفتم

  3 هشتم تا دهم

 اي آمایشیمنطقه  1- 3علوم پایه 1- 14

 5 اول

  3 دوم 

  1 سوم

 دانشگاهی 1- 3علوم پایه   1- 15

 4 اول

  2 دوم 

  1 سوم

 کشوري 1- 10 کارورزيشپی 1- 16

 20 اول

  14 تا چهارمدوم 

  10 پنجم تا هفتم

  6 هشتم تا دهم

اي منطقه 1- 3کارورزي پیش  1- 17
  آمایشی

  10  اول

  6  دوم

  2  سوم

  دانشگاهی 1- 3کارورزي پیش  1- 18

  5  اول 

  4  دوم

  2  سوم

   



 سقف امتیاز محور امتیاز / رتبه موضوع ردیف فرعی محور ردیف اصلی

4 

  

اي % دارندگان رتبه10از 

التحصیلی براساس برتر فارغ

معدل کل، در ظرفیت 

 ورودي

 20    % اول 3 1- 19

20 

 16 % دوم 3 1- 20

 12 % سوم3 1- 21

 10   رتبه اول  1- 22

5 
و یا  MPHکسب مدرك 

Dual degree 

23 -1 
 ارائه مدرك پایان دوره

7 10 

  

  رتبه جهانی ، امتیاز رتبه کشوري محاسبه نمی گردد.: در صورت کسب  1توضیح ردیف 

    : منظور از رتبه کنکور، رتبه کل داوطلب می باشد( رتبه منطقه اي منظور نمی باشد.) 2توضیح ردیف 

  ردد.گ: در صورت کسب رتبه کشوري و دانشگاهی در یک آزمون جامع ، امتیاز رتبه دانشگاهی محاسبه می  3توضیح ردیف 

  نفر قابل محاسبه خواهدبود 12تا سقف  ظرفیت ورودي محاسبه تعداد افراد براساس :  4توضیح ردیف 

   



 محاسبه امتیازات پژوهشی -2جدول شماره 

ردیف 

 اصلی
 / رتبه  موضوع ردیف فرعی محور

  حداکثر

 امتیاز

  سقف

 امتیاز محور

1 

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلی مصوب 

لوم پزشکی انقالب فرهنگی در زمینه عشورایعالی 

 (خوارزمی ، رازي و...)

 20   اول 2- 1

20 
2 -2 

 15 دوم 

  10  سوم

2 

چاپ مقاالت علمی درمجالت معتبر داخلی و خارجی 

پژوهشی در زمینه علوم پزشکی  - داراي رتبه علمی

 دانشگاهها (مطابق آئین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی

)*(            

 3 هر مقاله داخلی 2- 3

20 

4 -2 

 هر مقاله خارجی

5 

3 
شرکت در سمینارهاي معتبرعلمی ـ پزشکی داخل یا 

 علمی یخارج از کشور با ارائه پوستریا سخنران

 25/0 هر مورد داخلی 2- 5
5 

 25/0 هر مورد خارجی 2- 6

4 

ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به 

تحقیقات وفن آوري وزارت متبوع رسیده تائید معاونت 

 باشد

 2 هر مورد ثبت شده داخلی 2- 7

10 
8 -2 

هر مورد ثبت شده در مراکز 

 معتبر خارجی
10 

5 

اي،کاربردي توسعه هاي تحقیقاتی بنیادي مجري طرح

علوم  وسایرحیطه هاي معتبر پژوهشی در حیطه

  نشگاههايابا تائید د  پزشکی

  معاونتعلوم پزشکی مربوطه یا 

   آوري وزارت متبوعفن تحقیقات و

 (ارائه تسویه طرح الزامی است)

 5 المللی مجري هر طرح بین 2- 9

5 

 4 مجري هر طرح ملی 2- 10

 3 مجري هر طرح دانشگاهی 2- 11

 2 المللی همکار هر طرح بین 2- 12

 5/0 همکار هر طرح ملی 2- 13

  داوطلب مجاز است فقط براي یک مقاله پذیرش آنرا جهت کسب امتیاز ارائه نماید و براي بقیه مقاالت ، متن چاپ شده مورد نیازمی باشد •

  

  

  

  

 

  

  

  



 محاسبه امتیازات فرهنگی و فوق برنامه - 3جدول شماره 

 آمتیازمحور سقف امتیاز حداکثر رتبه ردیف فرعی محور ردیف اصلی

1 

برگزیدگان مسابقات یا 

قرآنی، المپیادهاي 

فرهنگی، ورزشی (مورد 

 تأیید وزارت بهداشت)

 5  اول کشوري 3- 1

15 

 4  کشوري  دوم 3- 2

 3   سوم کشوري 3- 3

 7   اول بین المللی 3- 4

 6  بین المللی  دوم 3- 5

 5   سوم بین المللی 3- 6

 15  اول جهانی 3- 7

 12   جهانی  دوم 3- 8

 8 سوم جهانی 3- 9

  محاسبه امتیازات توانمندیهاي فردي ،اجتماعی -4جدول شماره  

ردیف 

 اصلی
 محور

ردیف 

 فرعی
 موضوع

  حداکثر

 امتیاز

  سقف امتیاز

 محور

 2 طبق آئین نامه مصوب وزارت 4- 1 کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري   1

   

20 

2 

 خارجی   زبان هاي  کسب مدرك معتبر

(فراگیري دو و سه زبان خارجی به 

   امتیاز) 10و  7ترتیب 

2 -4 
IELts ،5/6  تافل و دیگر معادل آن به باال و

 زبانهاي خارجی معادل
5 

3 

حضور در   سوابق اجرایی و مدیریتی ، 

اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه ، 

مشارکت درزمینه اقدامات ویژه در حیطه 

از قبیل مواد و تجهیزات  علوم پزشکی

مدیا (فیلم، کمک آموزشی شامل مولتی

پمفلت)، فعالیت در برگزاري کارگاه و 

  همایش، فعالیتهاي جهادي

 7تا  در سطح دانشگاهی 4-4- 1

 15تا  درسطح استانی یا منطقه اي 4-4- 2

 20تا  در سطح کشوري 4-4- 3

 7امتیاز، حداکثر  5/0هر مورد  –همکاري در سطح دانشگاه :  3توضیح ردیف  

 15امتیاز، حداکثر  1هر مورد  –همکاري در سطح استان 

  20امتیاز، حداکثر  2هر مورد  –همکاري در سطح کشوري 

   
  



  

 جدول شماره 5 - امتیازبندي نهایی در حوزه هاي 4 گانه مشروحه آئین نامه

   

 حداکثر امتیاز قابل محاسبه حوزه امتیازات ترجیحی
حداقل امتیاز 

 ضروري
 امتیاز داوطلب

   20 90 آموزش

   4 30 پژوهش

 فوق برنامه  –فرهنگی 

20 5   
 اجتماعی - توانمندیهاي فردي

    

  
   

 


