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راٌّوای

• ج-رتبِ اٍل اًفزادی الوپیاد علوی داًطجَیاى علَم پشضکی کطَر
• د -دارًذگاى هذال عال اس الوپیادّای بیي الوللی داًطجَیی
• ٌ – رتبِ ّای اٍل تا سَم ًْایی جطٌَارُ راسی  ،خَارسهی
• ي– هالکاى ابذاع یا اختزاع ثبت ضذُ با تائیذ هعاًٍت تحقیقات ٍ
في آٍری
• ز – داًطجَیاى ًوًَِ کطَری گزٍُ پشضکی
• ح–  %1داًطجَیاى بزتز ّز رضتِ ٍرٍدی با ٍرٍدی هطتزک در ّز
داًطگاُ در پایاى ّز سال تحصیلی( حذاقل یک داًطجَ) بِ ضزط
کسب حذاقل هعذل 18بزای دٍرُ کارضٌاسی.

دارا بًدن َریک از شرایط مادٌ 2

• ک -داًطجَیاى پژٍّطگز بزجستِ

• کسب هعذل کل بیص اس  ٍ17عذم کسب بیص اس دٍ تزم
هعذل کوتز اس ( 16کارضٌاسی پیَستِ) ٍ عذم کسب بیص
اس یک تزم هعذل کوتز اس ( 16کارضٌاسی ًاپیَستِ)

دارا بًدن شرایط مادٌ 3

• دارابَدى تاییذیِ اًضباعی
دارابًدن شرایط مادٌ 4

مادٌ  -6سُمیٍ استعداد
درخشان در آزمًن
کارشىاسی ارشد
حذاکثز 10درصذ اس ظزفیت پذیزش هاساد در ّز رضتِ/
هحل بِ داًطجَیاى دارای استعذاد درخطاى هقغع
کارضٌاسی تخصیص دادُ هی ضَد .جْت استفادُ اس ایي
سْویِ ضزکت در آسهَى ٍ کسب حذاقل 90درصذ ًوزُ ای
کِ آخزیي ًفز پذیزفتِ ضذُ در رضتِ  /هحلْای باظزفیت
بیص اس ً 5فز بِ دست آٍردُ است السم هی باضذ.

داًطجَیاى هطوَل فقظ یک هزتبِ هطزٍط بز ایٌکِ
بیص اس دٍ سال اس فارغ التحصیلی آًْا ًگذضتِ باضذ اس
ایي تسْیالت بْزُ هٌذ هیگزدًذ.

آییه وامٍ يريد بدين آزمًن
بٍ مقاطع باالتر

حذاکثز  10درصذ اسظزفیت پذیزش سْویِ
آساد ّزیک اس رضتِ/هحلْای با ظزفیت
حذاقل ً 5فز ٍ بیطتز کارضٌاسی ارضذ
ًاپیَستِ بِ داًطجَیاى هوتاس تعلق دارد.

داًطجَی هوتاس دٍرُ کارضٌاسی کِ رتبِ
اٍل را دربیي داًطجَیاى ّن رضتِ ٍدر ّزدٍ
دٍرُ رٍساًِ ٍ ضباًِ کسب ًوَدُ ٍ دارای
حذاقل هعذل  17باضذ هطوَل آییي ًاهِ
هیگزدد.
داًطجَی هوتاس هجاس است در هقغع باالتز اس
ّواى رضتِ بِ تحصیل بپزداسد ٍ در صَرتی
کِ بخَاّذ در رضتِ دیگزی اداهِ تحصیل
بذّذ ،هٌَط بِ هَافقت ضَرای آهَسضی
داًطگاُ هحل تحصیل هقغع باالتز ٍ بز
اساس هصَبات خَاّذ بَد.

داًطجَیاى هطوَل هی تَاًٌذ فقظ یک
هزتبِ ٍ آى ّن صزفا بزای سال ٍ دٍرُ
تحصیلی بالفاصلِ بعذی خَد اس تسْیالت
ایي آییي ًاهِ استفادُ کٌٌذ.

