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واحد استعدادهای درخشان در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم : تعريف
. پزشکی کرمانشاه زير نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است

، 1385در سالجهت هدايت و شکوفا سازی دانشجويان استعدادهای درخشان
با هدف تالش در جهت رشد و پويايی هرچه بیشتر دانشجويان استعداد 

.درخشان، تاسیس شد
حمايتی و هدايتی مصوب وزارت بهداشت و ارتقای هایتا با اجرای سیاست

آموزش علوم پزشکی دانشگاه موجبات پرورش استعدادهای درخشان را فراهم 
.آورد



اهداف اختصاصی

حفظ و ارتقای استعدادهای درخشان دانشگاهشناسایی، -1

(نخبه پروری)جهت تسهیل رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان تالش -2

در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشگاهتالش -3

در جهت ارتقا آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارایه تسهیالت آموزشی پژوهشی و رفاهی تالش -4
با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکالت آموزشیتعامل -5

آناندر جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان برتر با تقویت فعالیت های هدفمند دانشجویی وحمایت ازتالش -6

دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشیتوانمندسازی -7

نشجویاناستفاده از تکنولوژی نوین جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دا-8



(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)500کشوری مساوی و کمترازبرگزيدگان آزمون سراسری گروه آزمايشی علوم تجربی با کسب رتبه-الف 
(با معرفی مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان)دارندگان نشان طال، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی -ب 
های المپیاد مذکور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارتدر هر يك از حیطهنفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشور-ج
(  در زمینه علوم پزشکی)های خوارزمی و جوان خوارزمیهای اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنوارهبرگزيدگان حائز رتبه-د

دانشجويان دارای ابداع يا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت-هـ 
دانشجويان نمونه کشوری گروه پزشکی -و
ار پزشکی و کارورزی پزشکی، پذيرش دستیهای متمرکز جامع علوم پايه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیشبرتر پذيرفته شدگان کشوری درهر يك از آزمون% 2/ 5-ز

دندانپزشکی
:شرح زيربه Ph.Dرتبه های برتر پذيرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و -ح
نفراول و دوم نفر پذيرفته شده در هر رشته، 50تا نفر اول کشوري، نفر باشد 20در صورتی که تعداد پذيرفته شدگان در هر رشته تا : در آزمون هاي ورودي کارشناسی ارشد-

.نفر اول تا سوم کشورينفر باشد 50و درصورتی که تعداد پذيرفته شدگان بیش از کشوري 
درصورتی که تعداد پذيرفته . نفراول کشورينفر پذيرفته شده در هر رشته، 10در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا :Ph.Dدر آزمون هاي ورودي-

.نفر اول تا سوم کشورينفر باشد 20و درصورتی که تعداد پذيرفته شدگان بیش از نفراول و دوم کشورينفر باشد 11-20شدگان 
با کسب ( نفر باشد5مشروط بر اينکه تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل )برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترك در مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشگاه % 10-ط

.17معدل کل حداقل 
. استفاده نمايندبديهی است واجدين شرايط اين بند می توانند فقط از تسهیالت آموزشی پايان دوره

17به شرط کسب معدل کل حداقل( نفر باشد5تعداد دانشجويان هر دوره بايد حداقل )دانشجويان برتر هر رشته با ورودی مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصیلی % 1-ي
.در آن سال تحصیلی

ر تخلف مبنی ب)ها مونآزخاطر نشان می شود دانشجويان واجدين شرايط استعداد درخشان که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه يا هیئت بدوی تخلفات
.باشند مشمول اين آيین نامه و تسهیالت مربوطه نخواهند شد( اخالقی) آموزشی 

موخته به معناي فارغ التحصیل می باشدآدانش : توجه

دانشجویان ممتاز و صاحبان استعداد برتر چه کسانی هستند؟



500کشوری مساوی و کمترازبرگزيدگان آزمون سراسری گروه آزمايشی علوم تجربی با کسب رتبه-الف *

دارندگان نشان طال، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی -ب *
کشوری المپیاد علمی دانشجويان علوم پزشکی کشوررتبه اول تیمی و نفرات اول تا سوم انفرادي -ج*

(در زمینه علوم پزشکی)های خوارزمی و جوان خوارزمیجشنواره رازی و جشنوارهاول تا سوم کشوري های برگزيدگان حائز رتبه-د*
دانشجويان دارای ابداع يا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت-هـ *
دانشجويان نمونه کشوری گروه پزشکی -و*

، جامع های متمرکز جامع علوم پايه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازیدرهر يك از آزمونبرتر پذيرفته شدگان کشوري % 2/ 5-ز*
کارورزی پزشکی، پذيرش دستیار پزشکی و دندانپزشکیپیش

:به شرح زيرPh.Dرتبه های برتر پذيرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و -ح
نفر اول کشوري، نفر باشد 20در صورتی که تعداد پذيرفته شدگان در هر رشته تا : در آزمون هاي ورودي کارشناسی ارشد-*

.نفر اول تا سوم کشورينفر باشد 50بیش از نفراول و دوم کشوري ، نفر50تا 

:Ph.Dدر آزمون هاي ورودي-*

ی دانشجویان ممتاز و صاحبان استعداد برتر چه کسان
هستند؟



االتر برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترك در مقاطع کارشناسی و ب% 10-ط*
با ( نفر باشد5مشروط بر اينکه تعداد فارغ التحصیالن هر دوره حداقل )در هر دانشگاه 

.  17کسب معدل کل حداقل 

ال دانشجويان برتر هر رشته با ورودی مشترك در هر دانشگاه در پايان هر س% 1-ي*
به شرط کسب معدل کل ( نفر باشد5تعداد دانشجويان هر دوره بايد حداقل )تحصیلی 

.در آن سال تحصیلی17حداقل



گذراندن برخی از دروس عمومی بدون شرکت در کالس بجز دروس معارف اسالمی•
واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی27اخذ حداکثر تا •
بهره مندی از کالس های آموزش زبان، مهارت های رايانه ای، مديريت ، روش تحقیق و ساير موارد مشابه •
ورفراهم شدن  امکانات الزم را برای شرکت دانشجويان دارای استعداد درخشان در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی داخل و خارج از کش•
پرداخت کمك هزينه های الزم برای پايان نامه های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه •
اه های علوم با دانشگبط گذراندن خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان موضوع قانون مذکور را درسازمان ها و مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و يا مديريتی مرت•

( و تخصصی بالینیPh.Dبه استثنای مقاطع . )پزشکی يا وزارت مشروط بر اينکه سازمان های فوق به خدمات آنان نیاز داشته باشند
انات زيارتی، اينترنت و امکه، اقدامات الزم در جهت اعطای وام، کمك هزينه تحصیلی، خوابگاه ، بن خريد کتاب و تسهیالت استفاده از کتابخانه ها، آزمايشگاه ها، رايان•

تفريحی، ورزشی
در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور بطور همزمان در يکی از 17دانشجويان استعداد درخشان دوره دکترای حرفه ای مجازند در صورت داشتن حداقل معدل •
. دانشگاه های کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند MPHرشته های کارشناسی يا •
دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بايست واحدهای درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ نمايد که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول ، : 1تبصره•
.هر دو رشته را به پايانرساند•
-MDدانشجويان مشمول اين آيین نامه در دوره دکترای حرفه ای میتوانند از تسهیالت : 2تبصره• Ph.Dدر حین تحصیل رشته اول استفاده نمايند .
.عالی برنامه ريزی خواهد بود¬ارائه اين تسهیالت بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شورای•

و رفاهی ويژه استعدادهاي درخشان، پژوهشی تسهیالت آموزشی
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ان بلوار شهید بهشتی محوطه بیمارست: نشانی

کز ساختمان مر-پشت کتابخانه مرکزی-طالقانی

طبقه دوم -مطالعات

همراه شما هستیم، همراهمان باشید

مسایل و مشکالت آموزشی خود را 
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