
 
 

  
   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

  
  دستورالعمل اجرايي پذيرش دستيار

 تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، "براساس مندرجات ذيل آئين نامه اجرايي
  "نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي 

  وپنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي در سي
  
  

  كليات 
عدادهای درخــشان ، نخبگــان و پــذيرش بــصورت مــازاد وادامــه تحــصیل مــستقیم مــصادیق اســت -١

استعدادهای برتر براساس دستورالعمل حاضر،دررشته هـای تخصـصی جراحـی عمـومی ، بیماریهـای                
داخلی ، بیماریهای اطفال ، بیماریهای زنان وزایمان ، بیهوشی عمومی و پزشکی اجتماعی ، مشروط                

چهارگانه مشروحه آئـین نامـه       ، بارعایت حداقل امتیازات از حوزه های         ٤٠به کسب حد نصاب امتیاز      
محلهــای آموزشــی رشــته هــای مــذکور بنــا بــه ظرفیــت هــای دانــشگاهی . مــذکور صــورت مــی پــذیرد

 . وصالحدید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعیین می گردد

  
وپنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه در آزمون مـذكور شـركت و مراتـب      داوطلبين سي -٢

 را بــه اســتفاده از مزايــاي ســهميه مــازاد اســتعدادهاي درخــشان ، برتــر و نخبگــان اعــالم   تمايــل خــود
تسهيل ادامه تحصيل اسـتعدادهاي درخـشان ، نخبگـان و           " نامه اجرايي      آيين ٢ و   ١موضوع ماده   (اند نموده

درصورت تائید مدارک آنهاتوسط شوراي منتخب دانـشگاه          )"هاي تخصصي    استعدادهاي برتر در دوره   
در همــه "ودبيرخانــه شــوراي آمــوزش پزشــكي و تخصــصي ، واجــد شــرايط پــذيرش بــصورت مــازاد ، 

  . باشند  مي" های تخصصی رشته
  
 :نحوه پذيرش -٣

  .پذيرش بصورت مازاد جهت افراد واجدشرايط با توجه به موارد زير صورت خواهد گرفت 
امه اجرایـی ، مـسئول رسـیدگی         آئین ن  ٧ شورای منتخب در هر دانشگاه براساس موضوع ماده          – ٣-١

  .به مدارک داوطلبین واجد شرایط استفاده ازتسهیالت این آئین نامه خواهد بود 
  . نامه خواهدبود   محاسبه امتيازات ترجیحی مطابق این آئين– ٣-٢
 اولویت پذیرش افراد واجد شرایط براساس نمره آزمون و مجمـوع امتیـازات ترجیحـی کـسب                  -٣-٣

 شورای آمـوزش پزشـکی و تخصـصی    ٦٦ نشست ٥دات آئین نامه اجرایی موضوع  شده براساس مستن  
  .می باشند )  ضمیمه این آئین نامه ١-٥جداول (



 
 

  
مجمـوع نمـرات ترجیحـی کـسب شـده          % ٦٥نمره نهایی هرداوطلب ازحاصل جمع نمره آزمـون بـا         -٣-٤ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

  . اولویت انتخاب براساس نمره نهایی حاصله می باشد.بدست خواهدآمد
  
  
نمـــــره  % ٨٥ایـن دسـتورالعمل ، در صـورت كـسب         )سهميــــه مـازاد     ( اوطلبين واجـد شـرايط       د -٣-٥

هاي محل آموزش كه از سوي دبير شوراي آمـوزش پزشـكي           دانشگاه( محل انتخابی   / حدنصــــاب رشته 
 ، مشمول قوانين پذيرش بصورت مـازاد ، بـا           ٢هاي مندرج در بند       ، در رشته  ) گردد    و تخصصي تعيين مي   

  . شوند  رعايت تمامي بندهاي اين دستورالعمل شناخته مي
. ها جهت پذير ش در ظرفيت اصلي نخواهد بود           انتخاب اين سهميه مانع انتخاب همزمان ساير سهميه       -٣-٦

پذيرش با رعايت کلیه مقررات وموارد مشروحه فوق االشاره ، در باالترين اولويت ممكن صورت خواهـد             
  .گرفت 

شـوند در صـورت انـصراف حـق اسـتفاده       يك نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي     افرادي كه    -٣-٧
  . مجدد از آن را نخواهندداشت 

  
  : تعهدات قانوني -٤

ــا  ــی کــه ب ــرتبط بااســتعدادهای درخــشان،نخبگان    داوطبین ــین نامــه هــای م ــسهیالت آئ اســتفاده از ت
 نسانی وارددوره هـای دسـتیاری مـی گردنـد ،          اتمام طرح نیروی ا    قبل از انجام یا    واستعدادهای برتر ،  

موظف به انجام خـدمت فـوق بعـدازاتمام دوره دسـتیاری خواهنـد بـود ومـدت خـدمت باقیمانـده طـرح             
  .نیروی انسانی به خدمات مورد تعهد دوره دستیاری اضافه خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

  
  ) ضميمه آئين نامه 1-5جداول (

  
  متيازات آموزشي نحوه محاسبه ا- 1شماره  جدول

  

صلي
رديف ا

  

رديف   محور
    رتبه /  موضوع  فرعي

  امتياز
سقف امتياز 

  محور

  25  مدال طالي المپياد جهاني     1-1
  20  مدال نقره المپياد جهاني  2-1
  15  مدال برنز المپياد جهاني  3-1

1  

دارنــدگان رتبــه هــاي  
برتــر المپيــاد هــاي   
ــاني و   ــر جهــ معتبــ

دانــــش (وكــــشوري 
  5-10  كشوري ، نقره و برنز مدال طال   1-4  )  آموزي

25  

5-1  10-1  20  
6-1  20-11 15  
7-1  30-21  10  

2  

ــه ــدگان رتب ــاي  دارن ه
  سراسريربرتر  كنكو

8-1  50-31  5  

20  

  10   كشوري1-10علوم پايه  9-1
  5   دانشگاهي1-3علوم پايه  10-1
  20   كشوري1-10پيش كارورزي  11-1

3  
  
  

دارنــدگان رتبــه هــاي 
برتر آزمونهاي جـامع    
ــيش    ــه و پ ــوم پاي عل

  كارورزي

  5   دانشگاهي1-3پيش كارورزي  12-1

30  
  

  20   نفر 30نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا   13-1
  20   نفر 60نفر اول ودوم  در صورت ظرفيت ورودي تا   14-1
 90نفر اول تا  سوم  در صورت ظرفيت ورودي تا   15-1

  20  نفروباال
  15   نفر120نفر چهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا  16-1
  15   نفر150نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا   17-1

4  

دارنــدگان رتبــه هــاي  
برتر فارغ التحـصيلي    

  بر اساس معدل كل 

18-1  
نفر چهارم ، پنجم و ششم  در صورت ظرفيت ورودي تا 

   نفر180
15  

20  

  

  .در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد : ١ديف توضيح ر
  .)  رتبه منطقه اي منظور نمي باشد( منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب      مي باشد : ٢توضيح رديف 
   در صورت كسب رتبه  كشوري و دانـشگاهي  در يـك آزمـون جـامع ، امتيـاز رتبـه دانـشگاهي                         :٣توضيح رديف   

  .محاسبه نمي گردد
 اضـافه  مـي   ١٥ نفـر ، یـك رتبـه بـا امتيـاز      ٣٠در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر       : ٤توضيح رديف   

  . گردد
  

  



 
 

  
   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

   محاسبه امتيازات پژوهشي-2جدول شماره 

صلي
رديف ا

 

رديف   محور
  حداكثر  رتبه /  موضوع  فرعي

  امتياز
  سقف

امتياز 
  محور

1-2  
  اول   

20  
1  

 هاي  جشنوارهرتبه هاي برتر
ر داخلي مصوب شورايعالي معتب

انقالب فرهنگي در زمينه علوم 
  10  دوم و سوم  2-2  ...)خوارزمي ، رازي و(پزشكي 

20  

3-2  
  هر مقاله داخلي

3  

2  

ــالت   ــي درمج ــاالت علم ــاپ مق چ
ــارجي داراي   ــي و خ ــر داخل معتب

 پژوهشي در زمينـه     -رتبه علمي 
مطابق آئين نامـه    (علوم پزشكي   

ــي    ــت علمـ ــضا هيئـ ــا اعـ ارتقـ
)*                                  نشگاهها دا

4-2  
  هر مقاله خارجي

5  
20  

  1  هر مورد داخلي  5-2
3  

ــمينارهاي   ــركت در ســــ شــــ
معتبرعلمـي ـ پزشـكي داخـل يـا      
خارج از كشور با ارائه پوسـتريا       

  سخنراني علمي
  2  هر مورد خارجي  6-2

5  

  2  هر مورد ثبت شده داخلي  7-2
4  

 در ابــداع يــا اختــراع ثبــت شــده
زمينه علوم پزشكي كه به تائيـد       
ــن آوري    ــات وف ــت تحقيق معاون

  وزارت متبوع رسيده باشد 
8-2  

هر مورد ثبت شده در مراكز معتبر 
  10  10  خارجي

 5  المللي مجري هر طرح بين  9-2
 4  مجري هر طرح ملي  10-2
  3  مجري هر طرح دانشگاهي  11-2
  5 2  المللي همكار هر طرح بين  12-2

هــاي تحقيقــاتي   مجــري طــرح 
ــاربردي    ــعه اي ،ك ــادي توس بني
وســــايرحيطه هــــاي معتبــــر 
 پژوهشي در حيطه علوم پزشكي     
ــوم    ــشگاههاي عل ــد دا ن ــا تائي ب
ــت    ــا معاون ــه ي ــكي مربوط پزش
تحقيقــــات وفــــن آوري وزارت 

  متبوع
13-2  

  همكار هر طرح ملي
1 

5  

 
اي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايـد و بـراي بقيـه مقـاالت ، مـتن                 داوطلب مجاز است فقط بر     •

 .چاپ شده  مورد نيازمي باشد 
  



 
 

  
   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

   محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه-3جدول شماره 

  
صلي

رديف ا
رديف   محور  

  رتبه  فرعي
  حداكثر
  امتياز
  

  سقف
  امتياز
  محور

  5  اول كشوري  1-3
  4  دوم  كشوري  2-3
  3  سوم كشوري  3-3
  7  اول بين المللي  4-3
  6  دوم  بين المللي  5-3
  5  سوم بين المللي  6-3
  15  اول جهاني  7-3
  12  دوم  جهاني  8-3

1  
  

ــسابقات  ــدگان مـــ برگزيـــ
ي فرهنگي ،هنري،   ياالمپيادها

ــام و    ــي ، احك ــي ، ورزش ادب
  معارف اسالمي  

  
  

  8  سوم جهاني  9-3

15  

  
   محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي-4جدول شماره 

صلي
رديف ا

  

رديف   محور
  حداكثر  موضوع  فرعي

  امتياز
  سقف امتياز

  محور

ــه     1 ــشجوي نمون ــوان دان ــسب عن  ك
  كشوري

  7  طبق آئين نامه مصوب وزارت   1-4

ــاي      2 ــان ه ــر  زب ــدرك معتب ــسب م ك
عادل و ديگر  به باال و تافل مIELts ،5/6  4-2  خارجي  

  5  زبانهاي خارجي معادل

) در سطح پيشرفته     ( ITكسب مدرك     3
  4    4-3  )هاي قابل قبول و موردنياز با مهارت

  7  در سطح دانشگاهي   1-4-4
  15  درسطح استاني يا منطقه اي   2-4-4

سوابق اجرايي و مديريتي   حـضور           4
ــساندوستانه و   ــدامات انـــ در اقـــ
ــه   ــشاركت درزمينـ ــه ، مـ داوطلبانـ
  اقدامات ويژه در حيطه علوم پزشكي 

  
  20  در سطح كشوري  3-4-4

  
20  

  
   گانه مشروحه آئين نامه4 امتيازبندي نهايي در حوزه هاي - 5جدول شماره 

حداقل امتياز   حداكثر امتياز قابل محاسبه  حوزه امتيازات ترجيحي
امتياز داوطلب   ضروري

    20  90  آموزش
    4  30  پژوهش
  فوق برنامه  –فرهنگي 

   اجتماعي-توانمنديهاي فردي
20  5    

 


