
 شرائط عضویت دردفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 :استعداد درخشان به فردی اطالق می شود که واجد شرایط مقرر در بندهای ذیل باشد -2ماده 

 :دارا بودن یکی از شاخصهای زیز 1-2

  با ) 055كمتراز برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و

 (معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

  مرکز ملی با معرفي )دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي

 (استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

  كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوربا و رتبه اول تيمی انفرادي تا سوم رتبه هاي اول

 معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت 

   جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان  کشوریبرگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم

با معرفي دبيرخانه  شورامورد تاييد علمی و ساير جشنواره هاي ( در زمينه علوم پزشكي)خوارزمي

 ي مربوطهها

  ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري دانشجویان دارای 

  تایيد ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوریدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با 

 5 /2  %ايه پزشكي ،دندانپزشكي پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پ

حداقل سه نفر )و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي

 ) وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون

    1  %تعداد )حصيليت ك در هر دانشگاه در پايان هر سالدانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشتر

در آن  11کل حداقل به شرط كسب حداقل معدل (نفر باشد 0حداقل دانشجویان هر دوره باید 

 سالتحصيلی



 15 % برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و باالتر در هر دانشگاه با

 11کسب معدل کل حداقل 

  دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه وبر اساس دستور العملي كه از سوي

  . معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ مي شود

رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي 

 : زيربه شرح   PhD ارشد و

 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا  05تا : در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد

 05نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول كشوري ودرصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از  05

  . نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري

 در آزمون هاي ورودي  : PhD نفر 15شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا در صورت

و کشوری نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول 11- 05، کشوری پذيرفته شده در هر رشته نفراول

 .ل کشورینفر باشد در مجموع سه نفراو 05درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 

و در  11اني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از دانشجويان واجد شرايط در مقاطع كارد  2-2

  . كسب نمايند 11مقاطع كارشناسي ارشد وباالتردر كل دوره معدل بيشتر از

دانشجويان واجد شرايط در مقاطع كارداني و كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر : 1تبصره

كسب  10بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر ازو در مقاطع كارشناسي ارشد وباالتركه  11از 

  . نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد

  . شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد:0تبصره

آزمون  انشگاه يا هيئت بدوي تخلفاتدانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي د* 

باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند ( مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي)ها 

  .شد


