
 درستادهاي شاهدوايثارگر آيين نامه انتخاب دانشجويان نمونه

ردانشگاه هاي علوم پزشكي كشو

:مهقدم

و ششمين باتوجه به تسهيالتي كه در براي ادامه تحصيل منتخبين نمونه جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت خانه سي

به تصويب رسيده است شدن ازحيطه فقط يك برنامه فرهنگي تشويقي؛اعطاي لوح تقديرو چند ازاين پس نمونه.كشوري

كه خارج........ سكه  زدهر حركتي دراين خصوص آينده افرادرارقمميشود ووارد حيطه جديدي ميشود . خواهد

به اهداف برنامه؛ شناخت ،بهبود كيفيت وهماهنگي بهترمجريان بايكديگردراين روند امري اجتناب ناپذير بنابراين توجه

به بررسي وضعيت اجراي آيين لذا با توجه به موارد مشاهده شده.است درواظهار نظرهاي دانشجويان دراين خصوص  نامه

به وضعيت مطلوب .برسيمستادها مي پردازيم واميدواريم با همفكري

و اختصاصي:الف  شرايط عمومي

كه بطور عمومي به تائيد حداقل حسن سابقه و رعايت كامل شئونات اسالمي و سياسي دانشجو از3اخالقي  نفر

به تائيد كميته انضباطي هر و بطور اختصاصي و ايثارگر دانشگاه . دانشگاه مي رسداعضاي شوراي ستاد شاهد

به تحصيل تاآخرين ترم سال تحصيل� ي ما قبل در هر يك از مقاطع بطور دانشجويان نمونه ازبين شاغلين

:جداگانه با شرايطزيرارزشيابي وانتخاب مي گردند

: گذرانده شده در مقاطع مختلف به صورت زير باشد حداقل واحد–

د ندان پزشكي� و و باليني45 مقاطع علوم پايه:رشته هاي پزشكي؛ داروسازي  واحد110 واحد

و ناپيوسته( ؛كارشناسي ارشد؛كارشناسي Ph.d:عسايررشته ها درمقاط�  كل واحدها%50:و كارداني) پيوسته

اي15كسب معدل كل حداقل– ، داروسازي( براي مقاطع دكتري حرفه 16و معدل كل حداقل) پزشكي ،دندانپزشكي

 براي ساير مقاطع

سا– و معدل كل تا پايان ترم دوم .ل تحصيلي قبل مي باشدمبناي سنجش حداقل واحد گذرانده شده

.امتياز از امتيازكل مفاد اين آيين نامه درمقطع مربوطه براي معرفي الزم است%50كسب حداقل–

از)3جدول صفحه(انجام حد اقل يك مورد از عناوين پژوهش– و امتياز مربوطه و كسب ، بصورت فردي يا گروهي

.طريق معاونت پژوهشي دانشگاه

و واحد مربوطه تاييد فرمهاي تكميل– و مهر(شده توسط معاونت )امضا

ها� : نكته



.دانشجوي هر مقطع با هم گروه خودش در همان مقطع مقايسه مي شود–

.انتخاب دانشجوي نمونه شاهد وايثارگر كشوري در هريك از مقاطع تنها براي يكبار صورت مي پذيرد-�2-3

و داروسازي يك دانشجو مي تواند در-�3-3 ، دندانپزشكي  مرحله طبق2در مورد دانشجويان رشته هاي پزشكي

)در هر مقطع يكبار.( انتخاب گردد2شرايط مشخص شده در بند

و مدارك را بر اساس تقويم اجرايي مندرج در آئين نامه2 الزم است دانشجويان حائز شرايط در بند-�4-3 ، فرمها

و به ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه تحويل نمايندتكميل . تا تاريخ مشخص شده

و يا حوزه مربوطه تأييد شود-�5-3 و مهر( هر يك از فرمهاي پس از تكميل بايد توسط معاونت )امضا

به هر فرم بايد داراي نامه تأييديه از منابع ذيصالح باشد-�6-3 . مستندات الصاق شده

و ايثا-�7-3 رگر دانشگاه موظف است مدارك را بر اساس دستورالعمل اجرايي مندرج در اين آئين نامه ستاد شاهد

به اداره كل امور دانشجويان شاهدوايثارگر وزارت بهداشت  و پس از حصول اطمينان از صحت آنها طي يك مكاتبه بررسي

.ارسال نمايد

 دانشجويان نمونه از بين دانشجويان معرفي شده از سوي ستادهاي شاهد وايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي-�8-3

.كشور بر اساس باالترين امتياز انتخاب خواهند شد

تا� و ايثارگر15دانشجويان معترض مي توانند اعتراض خود را  روز پس از اعالم اسامي از سوي ستاد شاهد

به اين . اداره كل اعالم نماينددانشگاه
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