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........................... 

........................... 

........................... 

  د/718/500
18/04/1390  

  ندارد

  معاون محترم آموزشي
  معاون محترم دانشجوئي، فرهنگي

  ......................دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي درماني  
  سالم عليكم 

مًا پريو نامه مشاره       مه       ١٤/١٠/٩٠مورخ   ١٩٣٤/٥٢١احرتا ئني نا صوص ارسال آ در خ
وان متمم  انتخاب و معريف دانشجویان منونه كشوري بدینوسیله موارد ذیل بعن           

سته  یآئني نامه مذكور ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمائید اقدام شا           
 .   الزم در این خصوص به عمل آید

  نحوه محاسبه امتيازات ٣اصالح ماده :  الف
و دستیاران بالیين از حداقل  Ph.Dامتیازات فرهنگي و اجتماعي مقطع  - ١

 ٢٠و حداكثر  ۵به حداقل  ٣٠و حداكثر  ١۵
 .ناپیوسته حذف مي گردد ارشد ز املپیاد علمي مقطع كارشناسيامتیا - ٢
در كلیه مقاطع شامل كارداني  ٨امتیاز شئونات دانشجوئي موضوع ماده  - ٣

، كارشناسي ناپیوسته، كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و 
 .مي باشد ١٠-۵و دستیاران ختصصي  Ph.Dو مقطع  ۵- ٣دكرتاي حرفه اي 

زشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي ، شئونات دانشجویي بشرح امتیازات آمو - ۴
 .ذیل اصالح مي گردد

  نحوه محاسبه امتيارات: ٣اصالح ماده 
فرهنگـي   علمي مقطع حتصیلي

اجتماعي 
–حداقل 
 حداكثر

شئونات  
 - حداقل 
 حداكثر

 مجع

املپیاد   آموزش
 علمي 

پژوهشـــــي 
- حـــــداقل

 حداكثر
سي   يكاردان  و كارشنا

 ناپیوسته
١٠٠ ٣- ٥ ١٠-٢٥ ٣-٢٥ ٠- ٢ ٤٣ 

 ١٠٠ ٣- ٥ ١٠-٢٥ ٦-٣٠ ٠- ٢ ٣٨ كارشناسي پیوسته
ــد  ــي ارشــ كارشناســ

 ناپیوسته
١٠٠ ٣- ٥ ١٠-٢٥ ١٥-٤٥ __ ٢٥ 

شته      فه اي ر كرتاي حر د
ــاي  ــكي، (هـــ پزشـــ

ــكي ،  دندانپزشــــــ
 )داروسازي

١٠٠ ٣- ٥ ١٠-٢٥ ١٠-٢٥ ٠- ٢ ٤٣ 

 Ph.D دكرتاي ختصصي
 

١٠٠ ٥-١٠ ٥-٢٠ ٢٠-٥٢ __ ١٨ 

دستیاران 
 لیينبا

١٠٠ ٥-١٠ ٥-٢٠ ١٠-٣٠ __ ٤٠ 
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........................... 

........................... 

........................... 

  د/718/500
18/04/1390  

  ندارد

حداكثرامتیاز  معدل كل واحدهاي گذرانده شده مقطع :   يك يادآوري مهم
Ph.D  امتیاز اصالح و حنوه حماسبه امتیاز بشرح ذیل  ١٥امتیاز به  ٩از

 ٣) *معدل -١٥(مي باشد
حدهاي گذرانده شده مقطع احداكثر معدل امتیاز كل و: يادآوري مهم دو

امتیاز اصالح و حنوه ٢٥امتیاز به  ٢٨سي ارشد ناپیوسته از كارشنا
 ٦) *معدل-٥/١٦(حماسبه امتیاز بشرح ذیل مي باشد 

منره كتيب و شفاهي در آزمون ارتقاء در هر سال در رشته : يادآوري مهم سه
امتیاز و امتیاز هر سال بشرح ذیل اصالح  ٢٠دكرتا ختصصي بالیين حداكثر 

 .مي گردد
 

    ))بالينيباليني  تخصصيتخصصي  دكترايدكتراي((  شفاهيشفاهي  وو  كتبيكتبي  ارتقاءارتقاء  آزمونآزمون  متيازاتمتيازات
 
 
 

  باليني تخصصي دكتراي
 

منره كتيب ارتقاء 
 هر سال

 ٢٠حداكثر 
 ۴امتیاز براي 

 سال

 ٢امتیاز  منره در هر سال

٢ ١٠٠-١١٠ 
٣ ١١٠-١٢٠ 
١٣۵-١٢٠ ۴ 
١۵١٣-٠۵ ۵ 

منره شفاهي 
 ارتقاء هر سال

 ٢٠حداكثر 
 ۴ي امتیاز برا

 سال

 امتیاز منره در هر سال
٢ ١٠٠-١١٠ 
٣ ١١٠-١٢٠ 
١٣۵-١٢٠ ۴ 
١۵١٣-٠۵ ۵ 

 
 
 
 
 
  دانشجوئي شئون ۸ ماده -ج

شئونات دانشجوئي در مقطع كارداني و كارشناسي  ٨جدول ماده 
ناپیوسته ، كارشناسي پیوسته ، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكرتاي 

و  ۵و حداكثر  ٣به حداقل ) داروسازي پزشكي، دندانپزشكي و(حرفه اي 
 . اصالح مي گردد ١٠و حداكثر  ۵دستیاران ختصصي به حداقل  Ph.Dدر مقطع 
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........................... 

........................... 

........................... 

  د/718/500
18/04/1390  

  ندارد

  مقررات ساير ۹ ماده
به ستاد اجرائي انتخاب و معريف دانشجویان منونه در دانشكاه كار شناس مسئول به ستاد اجرائي انتخاب و معريف دانشجویان منونه در دانشكاه كار شناس مسئول -١

  ..پیگريي ورابط در وزارت متبوع اضافه شودپیگريي ورابط در وزارت متبوع اضافه شود
 ي و ارزیابي، پرونده سه نفر اول در هردانشگاه پس از بررس --٢٢

درصد امتیاز را كسب منوده باشند را ارسال ، ويل در  ۶٠كه حداقل 
را داروسازي و دندانپزشكي پزشكي، رشتهمقطع دكرتاي حرفه اي سه نفر اول 

حمرتم رااز خداوند متعال  نتوفیقات جنابعايل ومهكارا. ارسال منایند
  .مسئلت مي مناید
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........................... 

........................... 

1934/521  
14/10/1389  

  ندارد

  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 
  

  سالم علیکم
 13ضمن آرزوي سالمتی وتوفیق روز افزون براي جنابعالی و همکاران محترم به پیوست  "احتراما   

درمـان   ي محترم بهداشـت ، راجوي نمونه کشوري که به امضا وزبرگ آئین نامه انتخاب ومعرفی دانش
تحقیقات وفن آوري رسیده است ارسال مـی گـردد مقتضـی اسـت دسـتور       وم ،وآموزش پزشکی وعل

فرمائید نسخه اي از آئین نامه مذکور دراختیار معاونین محترم آموزشی و دانشـجویی وفرهنگـی آن   
 1390دانشگاه قرار گیرد توضیح اینکه این آئین نامه براي انتخاب ومعرفی دانشجویان نمونـه سـال   

واهد گرفت از نکات برجسته آئین نامه مذکور ایجـاد شـرایط شـرکت دسـتیاران     مورد استفاده قرار خ
محترم تخصصی بالینی دراین رقابت سالم ودرنظر گـرفتن امتیـاز بـراي برگزیـدگان المپیـاد علمـی       

وتیمی می باشـد درپایـان موفقیـت     رات انفراديفدانشجویان علوم پزشکی در حیطه هاي سه گانه ون
  ./شما را از خداوند متعال خواستارم 

  
 

  ستاد دانشجویان نمونه جهت پیگیري:  رونوشت
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