
 

 نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان  آئين

 هاي تخصصي و استعدادهاي برتر در دوره

 : متن مصوبه 

نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ،  آئين "و تخصصي موظف است  داروسازي دبيرخانه شوراي آموزش

شوراي آموزش داروسازي و  تصويب دررا بشرح زير تدوين و پس از  "هاي تخصصي  نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره

 :ابالغ نمايد  تخصصي

 هاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعداد نامه هماهنگي با مصوبات و آئين( الف

 شرايط عمومي و اختصاصي ؛ ( ب

 تعهدات قانوني متناسب ؛ ( ج

 تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها ؛( د

 

 :مقدمه

مي و اهدا  در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسال

برنامه هاي توسعه، در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه 

 . و تخصصي اين مصوبه راتهيه و ارائه نموده است داروسازي شوراي آموزش

به منظور .( كه از اين پس ، بعنوان آئين نامه نام برده مي شود)و تخصصي  اروسازيد آئين نامه موضوع نشست شوراي آموزش

گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالي اسالمي، دستيابي به افق هاي مد نظردر چشم انداز بيست ساله ، توسعه علمي 

مي، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اجتماعي در ، تقويت انگيزه ها ،ارتقاء مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط عل

و تخصصي تنظيم گرديده  داروسازي ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وطبق موضوع مصوبه نشست شوراي آموزش

 .است 

 :متن آئين نامه اجرائي 

 : شرايط عمومي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه -1ماده

 التزام به موازين و شئونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي  .1

 سالگي تمام  03عمومي و فارغ التحصيالن اين رشته تاسن  اروسازيد دانشجويان سال آخر رشته .2

  11دارا بودن حداقل معدل كل  .0

مراجع ) و قضائي(سازمان نظام پزشكي )نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخالقي ، انتظامي .4

  (مربوطه 

 :شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه  -2ماده 

شوراي هدايت استعداد  عمومي بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاياروسازي ددانشجويان و فارغ التحصيالن در صورتيكه 

در حيطه هاي آموزشي ، س معيارهاي زير استعداد درخشان شناخته شوند جهت امتيازبندي براسا  درخشان از مصاديق

 : ارزيابي خواهند شد پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه

 آموزش : 1-2



كه اعتبار آن به تأييد دبيرخانه آموزش  دانش آموزي  جهاني كشوري و دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر : 1-1-2

 .برسدبيرخانه مربوطه دو يا داروسازي و تخصصي 

 دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري  :2-1-2

 (واحدي183)آزمون جامع داروسازي و يادارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه : 3-1-2

 عمومي بر اساس معدل كل اروسازيد دارندگان رتبه هاي برتر دوره :4-1-2

 دارندگان رتبه هاي برتر المپياد علمي دانشجويي در حيطه هاي علوم پايه و استدالل باليني  :5-1-2

 پژوهش : 2-2

 : و يا موارد مرتبط داروسازي رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه: 1-2-2

 .مربوط رسيده باشد دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصيكه به تأييد  (و ساير جشنواره هايي خوارزمي ، رازي)

 و يا موارد داروسازي چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه: 2-2-2

 ...( مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ) مرتبط

 يا سخنراني علمي  داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستر داروسازي علمي ـ معتبرشركت در سمينارهاي  :3-2-2

كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع  و يا موارد مرتبط داروسازيابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه  :4-2-2

 .رسيده باشد

حيطه توسعه اي، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر پژوهشي در  بنيادي، ي پايان يافتههاي تحقيقات مجري و همكار طرح: 5-2-2

 با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوعويا موارد  مرتبط  داروسازي

 :فرهنگي و فوق برنامه : 3-2

با تاييد معاونت دانشجويي، فرهنگي وزارت  معار  اسالمي كريم ، احكام و المللي قرآن برگزيدگان مسابقات بين :1-3-2

 بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

با تاييد معاونت دانشجويي، فرهنگي وزارت  ادبي ـ ورزشي هنري  -  برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي :2-3-2

 زش پزشكيدرمان و آمو بهداشت،

 

 :توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي :4-2

 با تاييد دبيرخانه مربوطه كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري :1-4-2

 كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي  :2-4-2

 هاي قابل قبول و موردنياز  با مهارت( در سطح پيشرفته )  ITكسب مدرك  : 3-4-2

دوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ويـــژه  سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انسان :4-2-2

 و يا رشته هاي مرتبطدارويي  علومدرحيطه 

 ... دانشجويي در حيطه هاي مديريت نظام سالمت، فلسفه پزشكي و  -دارندگان رتبه هاي برتر المپياد علمي -5-2-2

  :نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه -3ماده 



 آموزش:  1-3

 .نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد شد  1اساس جدول شماره  بر2 -1امتيازات كليه مشموالن بند 

 پژوهش -2-3

 .سبه خواهد شد نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محا 2اساس جدول شماره  بر2-2امتيازات كليه مشموالن بند 

نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقا ء اعضاي هيئت 2 جدول شماره  5تا  1درصورت مشاركت افراد در رديف هاي : 1-2-3

   .علمي مي باشد

 

 

 

 فرهنگي و فوق برنامه  - 3-3

 . نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه خواهد شد 0اساس جدول شماره  بر2-0امتيازات كليه مشموالن بند 

برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي، هنري، ادبي، احكام و معار  اسالمي و ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي : 1-3-3

 . باشد  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي

  .شودمسابقات ورزشي كشوري، مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعالم  2-3-3

المللي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت  بندي مسابقات بين المللي مسابقاتي است كه در رتبه مسابقات ورزشي بين:  3-3-3

 .شاركت چند كشور برگزار شودبدني با م

قه، المپياد فرهنگي، هنري، ادبي، احكام و معار  اسالمي و ورزش صرفاً يكبار مي تواند در باالترين داوطلب در هر مساب -4-3-3

 .سطح مربوطه كسب امتياز نمايد و جمع امتيازها مربوط به فعاليتهاي مختلف مي باشد

 :امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي-4-3

نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي، اجتماعي محاسبه خواهد شد  4شماره اساس جدول  بر2-4امتيازات كليه مشموالن بند 

. 

با ارائه سوابق داوطلب توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از  4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  1-4-3

بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه رئيس دفتر استعدادهاي درخشان،  معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي،

 .و تخصصي ارسال مي شود اروسازيد شوراي آموزش

در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز باالتري از سقف امتيازات : 1تبصره 

و تخصصي قابل محاسبه جهت  اروسازيد دبيرخانه شوراي آموزشمنظور شده مي باشد، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و 

 . داوطلب خواهد بود 

 

در صورت برگزاري دوره هاي توانمندسازي علمي نخبگان امتياز آن برحسب آئين نامه اي جداگانه و يا متمم اين آئين نامه   -5-3

 .قابل محاسبه خواهد بود

علوم پايه و  به جز در ساير حيطه ها المپياد علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  رتبه ها و مدال هاي برتر -6-3 

 استدالل باليني 



 نامه هاي دانشجويي  پايان -3 -7

ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه  نامه بندي پايان چنانچه نظام رتبه

 . به اين آئين نامه اضافه و يا طي آئين نامه جداگانه ابالغ خواهد شدو تخصصي كارشناسي و  اروسازيدشوراي آموزش 

 

 . تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه -4ماده 

كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد براي انجام خدمات 

 .تعيين مي نمايد، خواهند بود قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد، در مناطقي كه وزارت متبوع

نخبگان ، استعدادهاي درخشان و )نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه  -5ماده 

 :براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي ( استعدادهاي برتر

(  5امتيازات الزم مطابق جدول شماره  با رعايت حداقل)امتياز از حوزه هاي چهارگانه  43داوطلبين در صورت كسب حداقل  :1-5

 .باشند  مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي

در رشته محل  آزاد نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده% 03در صورت كسب حد نصاب  5-1داوطلبين واجد شرايط بند  :2-5

 .يرش پذيرفته شوندمازاد بر ظرفيت اوليه پذ% 13به صورت آزمون دستياري مي توانند 

 . و تخصصي قابل تغيير است  اروسازيدظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش  :2تبصره

 . باشند داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي : 2-2-5

توانند بدون شركت درآزمون  مي( 43)استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز الزم  داوطلبين  :3-2-5

 .نام و تحصيل نمايند ثبت( كامل يا پودماني) MPHهاي  ورودي در دوره

 شرايط ادامه تحصيل مستقيم -6ماده

يكي از رشته هاي  را از اين آئين نامه كسب نموده اند مي توانند در  (43) داوطلببن واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم  6

بعد از بررسي مدارك داوطلبين در  ،اساس اين آئين نامه در هر سال پذيرش بر .محور مستقيماً  ادامه تحصيل دهند پژوهش 

توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي )دانشگاههاي محل تحصيل

و تخصصي، برحسب امتيازات  اروسازيدآموزش و ارائه مستندات به دبيرخانه شوراي ( و رئيس دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه

 . مكتسبه انجام خواهد شد

محل هاي مورد / هر يك از رشته  آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل، در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در 0-1 -حسب بند ب

يك نفر نفر  5علمي آن مالك عمل خواهد بود و در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از  كرده  پذيرش عدد صحيح نباشد گرد

  . پذيرفته مي شود



 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 1جدول شماره                      :ضمائم 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه/  موضوع

 

 امتياز

سقف 
امتياز 
 محور

1 

 

دارندگان رتبه هاي برتر المپياد 

دانش )هاي معتبر جهاني وكشوري 

  (آموزي

 25  جهانيمدال طالي المپياد  1-1

25 

 23 مدال نقره المپياد جهاني 2-1

 15 مدال برنز المپياد جهاني 0-1

 13 مدال طالي كشوري 4-1

 1 مدال نقره المپياد كشوري 5-1
 4 مدال برنز المپياد كشوري 1-1

2 

 

 هاي برتر دارندگان رتبه

 كنكورسراسري

7-1 53-1 23 

23 
8-1 133-51 15 

0-1 233-131  13 

13-1 533-231 5 

0 

 

 

 

دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي 

وآزمون جامع داروسازي علوم پايه  

 (واحدي 183)

  11-23 كشوري به تناظر رتبه 1-5علوم پايه وجامع  11-11

23 

 

 13 دانشگاهي  1علوم پايه و جامع  12-1

 11-15 تناظر رتبهكشوري به  1-13علوم پايه و جامع  10-1

 1-8 دانشگاهي به تناظر رتبه 2-0علوم پايه و جامع   14-1

4 

 

دارندگان رتبه هاي برتر فارغ  -4-1

 التحصيلي بر اساس معدل كل 

15-1 
 نفر  23نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا 

 
23 

23 

11-1 

 43در صورت ظرفيت ورودي تا  نفر اول و دوم

 نفر 
 

23 

17-1 

 13در صورت ظرفيت ورودي تا سوم نفر اول تا

 نفروباال
 

23 

18-1 
 نفر 123نفر چهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا

 
13 

10-1 

نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا 

 نفر 153
 

13 

23-1 

در صورت ظرفيت  نفر چهارم ، پنجم و ششم

 نفر 183ورودي تا 
 

13 

5 
 المپياد هاي علمي دانشجويي در  

 حيطه هاي علوم پايه و استدالل باليني

21-1 

 13 انفرادي رتبه اول

13 

 7 انفرادي رتبه دوم

 5 انفرادي رتبه سوم

 4 انفرادي (هارم به بعدچرتبه )  طال

 0 انفرادي نقره  

 2 انفرادي برنز  

 1 انفرادي لوح تقدير  



  0-5 كشوري به تناظر رتبه گروهي 1-0رتبه هاي  22-1  

 .در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد : 1توضيح رديف 

 .( رتبه منطقه اي منظور نمي باشد) منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد : 2توضيح رديف 

 .در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع ، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه نمي گردد : 3توضيح رديف 

 . اضافه مي گردد 12نفر ، يك رتبه با امتياز  03در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر :  4توضيح رديف 

 محاسبه امتيازات پژوهشي -2جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه/  موضوع

 حداكثر

 امتياز

 سقف

امتياز 
 محور

1 

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلي 
 مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه

خوارزمي ، رازي و ) يا موارد مرتبط داروسازي
كه به تأييد دبيرخانه  (ها ساير جشنواره

 .داروسازي و تخصصي رسيده باشد
 

 23  اول 1-2

23 
2-2 

 

 15 دوم و سوم

23 

چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و 
 پژوهشي در زمينه -خارجي داراي رتبه علمي
مطابق آئين نامه ارتقا ) داروسازي يا موارد مرتبط

 (*اعضا هيئت علمي دانشگاهها

 0 هر مقاله داخلي 0-2

 4-2 

 

 **هر مقاله خارجي

5 

5 

 داروسازي ـ شركت در سمينارهاي معتبر علمي
داخل يا خارج از كشور با ارائه  يا موارد مرتبط

 پوستريا سخنراني علمي
 

 25/3 هر مورد داخلي 5-2

 1-2 

هر مورد پوستر در همايش 
 خارجي 

5/3 

هر مورد سخنراني 
 درهمايش خارجي

1 

4 

يا  داروسازي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه
كه به تائيد معاونت تحقيقات و فن  موارد مرتبط

آوري وزارت متبوع رسيده باشد با در نظر گرفتن 
 سهم

 5 هر مورد ثبت شده داخلي 7-2

15 
8-2 

هر مورد ثبت شده در مراكز 
 15 معتبر خارجي

5 

 هاي تحقيقاتي بنيادي پايان يافته  مجري طرح
توسعه اي،كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر 

  علوم دارويي يا موارد مرتبط پژوهشي در حيطه 
با تائيد دنشگاههاي علوم پزشكي يا موارد مرتبط 

 تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع با تاييد معاونت
  

 1 المللي مجري هر طرح بين 0-2

5 

 4 مجري هر طرح ملي 13-2

 1 دانشگاهيمجري هر طرح  11-2

 2 المللي همكار هر طرح بين 12-2

 1 همكار هر طرح ملي 10-2

داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقاالت ، متن چاپ  

 شده مورد نيازمي باشد 

 .حسب نظر شوراي آموزش داروسازي و تخصصي تعيين مي شود بر......... باالتر از   IFامتياز مقاالت علمي با ** 

  



 محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -3جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 رتبه

 حداكثر

 امتياز

سقف 
 آمتيازمحور

1 

برگزيدگان مسابقات يا 
المپيادهاي فرهنگي ،هنري ، 

ادبي ، ورزشي ، احكام و  معار  
با تأييد معاونت  قرآني، اسالمي

دانشجويي فرهنگي وزارت 
بهداشت درمان و آموزش 

  پزشكي

 15 اول جهاني 1-0

15 

 12 جهاني دوم 2-0  

 8 سوم جهاني 0-0  

  
 7 اول بين المللي 4-0

 1 بين المللي دوم 5-0

 5 سوم بين المللي 1-0

 5 كشورياول  7-0

 4 كشوري دوم 8-0

 0 كشوريسوم  0-0

 محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي -4جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 موضوع

 حداكثر

 امتياز

سقف 
 امتياز

 محور

1 
 4-1 كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري 

 طبق آئين نامه مصوب وزارت
  بهداشت

7 

 

23 

2 

 4-2  خارجي زبان هاي كسب مدرك معتبر

IELTS ،5/1  به باال و تافل
معادل و ديگر زبانهاي خارجي 

 معادل

5 

هاي  با مهارت( در سطح پيشرفته )  ITكسب مدرك  0
 (قابل قبول و موردنياز

0-4  (ICDL) 0 

 حضور در اقدامات انسان سوابق اجرايي و مديريتي ، 4
درزمينه اقدامات ويژه دوستانه و داوطلبانه ، مشاركت 

با تأييد دبيرخانه  يا موارد مرتبط  داروسازي در حيطه
 شوراي آموزش داروسازي و تخصصي

 

 2 در سطح دانشگاهي  1-4-4

 5 درسطح استاني يا منطقه اي  2-4-4

 7 در سطح كشوري 0-4-4

5 
المپياد هاي علمي دانشجويي در زمينه هاي فلسفه  

 ..... و پزشكي و مديريت
4-4-4 

جدول  5رديف متناظر با 
امتياز ) آموزشي امتيازات
 (المپياد آموزشي

  

           

 

 گانه مشروحه آئين نامه 4امتيازبندي نهايي در حوزه هاي  - 5جدول شماره 



  

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي

حداقل 

امتياز 

 ضروري

امتياز 

 داوطلب

 23 85 آموزش
 

 1 15 پژوهش
 

 فوق برنامه فرهنگي 
23 5 

 اجتماعي -توانمنديهاي فردي 

 

 
 


