
 آييه وامٍ تسُيالت آمًزضي، پژيَطي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي درخطان

       

  مقدمٍ

ست ثْذاؿتت  دسهتبى   ٍصا دسخـتبى  اػتعقذادّبي  ّذايت ؿَساي ًبهِ آئيي 2 هبدُ 1 ثٌذ اخشاي دس    

داًـتدَيبى داساي   ٍآهَصؽ پضؿىي ٍثِ هٌؾَس ثشلشاسي تؼْيالت ٍيظُ آهَصؿتي ٍ پظٍّـتي ثتشاي   

 اًؼبًي ٍ اػالهي  ٍاالي ّبياسصؽ هحَسيت ثب آًبى ثبلمَُ اػعقذادّبي ؿىَفبيي ٍ دسخـبىاػعقذاد 

 .ؿَد هلي  ايي آييي ًبهِ ثِ ؿشح ريل تذٍيي ٍ اخشا هي
  

  تعاريف : – 1مادٌ  

 دس ايي آييي ًبهِ ٍاطُ ّبي صيش دس هقبًي هشثَعِ ثِ وبس هي سٍد.

 ٍصاست ثْذاؿت  دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي  : يزارت 

  ؿَساي ّذايت اػعقذادّبي دسخـبى ٍصاست ثْذاؿت  دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي : ضًرا 

ّبي فلَم پضؿىي ٍ هَػؼبت ٍاثؼعِ ثِ ٍصاست ثْذاؿتت  ّش يه اص داًـگبُ ّب ٍ داًـىذُ : داوطگاٌ 

ّبي فلَم پضؿتىي  داًـگبُوٌٌذ ٍ  دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي وـَس وِ عجك همشسات ٍصاست فول هي

 ٍاثؼعِ ثِ دػعگبّْبي اخشايي) ؿبّذ  ثميِ اهلل ٍ استؾ(

ّبي فلَم ٍ داًـىذُ ّبوليِ داًـدَيبى)افن اص سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ( ؿبغل ثِ تحصيل دسداًـگبُ داوطجً: 

پضؿىي ٍ هَػؼبت ٍاثؼعِ ثِ ٍصاست ٍ داًـگبُ ّبي فلَم پضؿىي ٍاثؼعِ ثِ دػتعگبّْبي اخشايتي)   

 ؿبّذ  ثميِ اهلل ٍاستؾ(
  

 استعداد درخطان: -2مادٌ  

 ؿَد وِ ٍاخذ ؿشايظ همشس دس ثٌذّبي ريل ثبؿذ:اػعقذاد دسخـبى ثِ فشدي اعالق هي

 داسا ثَدى يىي اص ؿبخصْبي صيش: - 1-2 

وـَسي هؼبٍي ٍ ووعشاص ثشگضيذگبى آصهَى ػشاػشي گشٍُ آصهبيـي فلَم تدشثي ثب وؼت ستجِ -الف  

  هقشفي ػبصهبى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس( )ثب 500

داسًذگبى ًـبى عال  ًمشُ ٍ ثشًضوـَسي اص الوپيبدّبي فلوي داًؾ آهَصي )ثب هقشفي هشوض هلتي   -ة  

 اػعقذادّبي دسخـبى ٍ داًؾ پظٍّبى خَاى(

ًفشات اٍل تب ػَم اًفشادي ٍ ستجِ اٍل تيوي وـَسي الوپيبد فلوي داًـتدَيبى فلتَم پضؿتىي     -ج 

ّبي الوپيبد هزوَس )ثِ ؿشط آًىِ ّش يه اص افشاد ثشگضيذُ ستجِ اٍل تيوي وِ يه اص حيغِدس ّش وـَس



% ًوشُ ًفش ػَم اًفشادي ّوبى حيغِ سا وؼتت  80هعمبضي تؼْيالت ّؼعٌذ دس هشحلِ فشدي حذالل 

 ثب هقشفي دثيشخبًِ الوپيبد فلوي ٍصاست )ًوَدُ ثبؿٌذ

ّبي خَاسصهي ٍ ختَاى  َسي خـٌَاسُ ساصي ٍ خـٌَاسُّبي اٍل تب ػَم وـثشگضيذگبى حبئض ستجِ -د 

ِ  هقشفي ثب ؿَسا خَاسصهي)دس صهيٌِ فلَم پضؿىي( ٍ ػبيش خـٌَاسُ ّبي فلوي هَسد تبييذ -دثيشخبًت

  هشثَعِ ّبي

داًـدَيبى داساي اثذاؿ يب اخعشاؿ ثجت ؿذُ دس صهيٌِ فلَم پضؿىي ثب تبئيذ هقبًٍت تحميمبت ٍ  -ّت  

 في آٍسي ٍصاست

 داًـدَيبى ًوًَِ وـَسي گشٍُ پضؿىي ثب تبييذ ػعبد اًعخبة داًـدَيبى ًوًَِ وـَسي -ٍ 

% ثشتش پزيشفعِ ؿذگبى وـَسي دسّش يه اص آصهًَْبي هعوشوض خبهـ فلتَم پبيتِ پضؿتىي     5/2 -ص 

وتتبسٍسصي پضؿتتىي  پتتزيشؽ دػتتعيبس پضؿتتىي    دًذاًپضؿتتىي ٍ داسٍػتتبصي  ختتبهـ پتتيؾ  

 (آصهَى ّش دس ًفش چْل ثش تب ػمفحذاو ٍ ًفش ػِ حذالل)دًذاًپضؿىي ٍ

ستجِ ّبي ثشتش پزيشفعِ ؿذگبى دس آصهَى ّبي ٍسٍدي دٍسُ ّبي تحصيالت تىويلي وبسؿٌبػتي   -ح 

 : صيش ؿشح ثِ  Ph.Dاسؿذ ٍ

 20  دس صَستي وِ تقذاد پزيشفعِ ؿتذگبى دس ّتش سؿتعِ تتب     در آزمًن َاي يريدي مارضىاسي ارضد: -

 وِ دسصَستي ٍ وـَسي دٍم ٍ ًفشاٍل  ًفش پزيشفعِ ؿذُ دس ّش سؿعِ  50ًفش اٍل وـَسي  تب  ثبؿذ ًفش

 ًفش اٍل تب ػَم وـَسي. ثبؿذ ًفش 50 اص ثيؾ  ؿذگبى پزيشفعِ تقذاد

ًفش  10ؿشوت حذالل پٌدبُ ًفش دس آصهَى ٍسٍدي ّش سؿعِ تب  : در صًرت PhDدر آزمًن َاي يريدي -

ّتش سؿتعِ  ًفتشاٍل ٍ دٍم     ًفش پزيشفعِ ؿذُ دس 11- 20پزيشفعِ ؿذُ دس ّش سؿعِ  ًفشاٍل وـَسي  

 ًفش اٍل تب ػَم وـَسي. ثبؿذ ًفش 20 اص ثيؾ  ؿذگبى پزيشفعِ تقذاد وِ دسصَستي  وـَسي ٍ

ثب ٍسٍدي هـعشن دس همبعـ وبسؿٌبػي ٍ ثبالتش دس ّش داًـگبُ  رضتٍ% ترتر داوص آمًختگان َر  10 -ط   

 17 حذالل ول   وؼت هقذل  ًفش ثبؿذ( ثب  5)هـشٍط ثش ايٌىِ تقذاد فبسك العحصيالى ّش دٍسُ حذالل 

. 

  ُ اػتعفبدُ اص  ) ثذيْي اػت ٍاخذيي ؿشايظ ايي ثٌذ هي تَاًٌذ فمظ اص تؼْيالت آهَصؿي پبيتبى دٍس

 ٍ داًـتدَيبى  تحصيل ؿشوت دسآصهَى ٍسٍدي همغـ ثبالتش هغبثك آييي ًبهِ تؼْيل اداهِػْويِ ثب 

قذاد دسخـبى ثِ همبعـ ثبالتش ٍ تؼْيالت هشثتَط ثتِ گزساًتذى عتشح     اػع ٍ هوعبص آهَخعگبى داًؾ

 ايي آييي ًبهِ( اػعفبدُ ًوبيٌذ.  3هبدُ 5هغبثك ثٌذ 

هـعشن دس ّش داًـگبُ دس پبيبى ّش ػبل تحصتيلي )تقتذاد    % داوطجًيان ترتر َر رضتٍ تا يريدي1 -ي   

 ػتبل  آى دس 17    ًفش ثبؿذ( ثِ ؿشط وؼتت هقتذل وتل حتذالل     5داًـدَيبى ّش دٍسُ ثبيذ حذالل 

 .تحصيلي



تَاًٌتذ اص تؼتْيالت اداهتِ    تٌْب دس صتَستي هتي   >>ي<<تجصشُ: داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ ثٌذ  

 فبسك ٌّگبم دس دسآصهَى ٍسٍدي همغـ ثبالتش( اػعفبدُ ًوبيٌذ وِتحصيل)اػعفبدُ اص ػْويِ ثب ؿشوت 

 .ثبؿٌذ ًيض هـعشن ٍسٍدي ثب سؿعِ ّن العحصيالى فبسك ثشتش% 10خض العحصيلي

داًـدَيبى پظٍّـگش ثشخؼعِ ثش اػبع دػعَسالقول اخشايي ًحَُ اهعيبصدّي ثِ فقبليتت ّتبي    -ك 

تحميمتبت ٍ فتي آٍسي    وِ اص ػَي هقبًٍت >>ن<<تحميمبتي داًـدَيبى پظٍّـگش هَضَؿ ثٌذ 

ُ ٍصاست تذٍيي ٍ ثِ داًـگبُ ّتب  ّب اثالك ؿذُ اػت. ايي داًـدَيبى تَػظ هقبًٍت پظٍّـي داًـتگب

 خْتتتتتت تبييتتتتتذ ًْتتتتتبيي ثتتتتتِ هقبًٍتتتتتت تحميمتتتتتبت ٍ فتتتتتي آٍسي ٍصاست    

 هي ؿًَذ. هقشفي 

دس پبيتبى دٍسُ   16دس پبيتبى دٍسُ وبسؿٌبػتي ٍ حتذالل     17داسا ثَدى هقتذل وتل حتذالل     -2-2 

 ( 2-1وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ ثبالتش)ثِ اػعثٌبي لؼوت ط ثٌذ

  دس دٍسُ وبسؿٌبػتي  16چٌبًچِ هقذل دس دٍسُ وبسؿٌبػي ًبپيَػعِ ثيؾ اص يه تشم ووعش اص  :1تثصرٌ   

ثيؾ اص يته   PhD اسؿذ ٍ    وبسؿٌبػي دٍسُ دس  16 اص ووعش هعٌبٍة يب هعَالي تشم دٍ پيَػعِ ثيؾ اص

ؿَد هـتوَل   15ٍ دس دٍسُ دوعشاي حشفِ اي ثيؾ اص ػِ تشم هعَالي يب هعٌبٍة ووعش اص 15تشم ووعش اص 

    آييي ًبهِ ٍ تؼْيالت هشثَعِ ًخَاٌّذ ؿذ.

ؿوَل آييي ًبهِ حفؼ ؿذُ : ؿشط هقذل هزوَس ثبيذ دس ول دٍساى تحصيل خَاُ لجل يب ثقذ اص 2تثصرٌ    

 ثبؿذ.

 اص لغقتي   ايي هبدُ وِ داساي حىتن هحىَهيتت   2-2ٍ  2-1ٍاخذيي ؿشايظ همشس دس ثٌذّبي  -3-2    

( اخاللتي   يتب      ّب )هجٌي ثش تخلتف آهَصؿتي  ُ يب ّيئت ثذٍي تخلفبت آصهَىداًـگب اًضجبعي وويعِ

 .ؿذ ًخَاٌّذ هشثَعِ تؼْيالت ٍ ًبهِ آييي ايي هـوَل ثبؿٌذ

هعمبضيبى اػعفبدُ اص تؼْيالت اػعقذاد دسخـبى دس ّشيه اص همبعـ تحصيلي ثبيتذ ؿتشايظ    -4-2    

 آييي ًبهِ سا دس ّوبى همغـ احشاص ًوَدُ ثبؿٌذ.
  
   

            پژيَطي: ، تسُيالت آمًزضي -3مادٌ    

داؿعي حذالل هقذل داًـدَيبى اػعقذاد دسخـبى دٍسُ دوعشاي حشفِ اي هدبصًذ دس صَست  -1-3    

17    ِ ّتبي وبسؿٌبػتي   دس دٍ ًيوؼبل تحصيلي ٍ تبئيذ اػعبد هـبٍس ثغَس ّوضهتبى دس يىتي اص سؿتع

 ّبي وـَس دس ّوبى ؿْش هحل تحصيل سؿعِ اٍل ثِ تحصيل اداهِ دٌّذ. داًـگبُ MPH  يب

ثتِ ًحتَي    : داًـدَ پغ اص ٍسٍد ثِ سؿعِ دٍم هي ثبيؼت ٍاحذّبي دسػي اص ّش دٍ سؿعِ سا1تجصشُ  

  .سػبًذ   اخز ًوبيذ وِ دس هذت هدبص تحصيل دس سؿعِ اٍل   ّش دٍ سؿعِ سا ثِ پبيبى



-MDتَاًٌتذ اص تؼتْيالت   داًـدَيبى هـوَل ايي آييي ًبهِ دس دٍسُ دوعشاي حشفِ اي هي :2تثصرٌ    

PhD هشثَعِ هصَة ضَاثظ   دس حيي تحصيل سؿعِ اٍل اػعفبدُ ًوبيٌذ. اسائِ ايي تؼْيالت ثش اػبع 

 .ثَد خَاّذ  سيضي ثشًبهِ فبليؿَساي دس

داًـدَي هـوَل ايي آييي ًبهِ هتي تَاًتذ ثتِ پيـتٌْبد دفعتش اػتعقذادّبي دسخـتبى         -2-3     

داًـگبّْب ٍ تبئيذ هقبًٍت آهَصؿي داًـىذُ  دسٍع فوَهي سا ثِ صَست غيشحضَسي يب هقشفتي ثتِ   

 دس آى ًيوؼبل تحصتيلي هٌؾتَس   دسػي داًـدَاػعبد ثگزساًذ. ايي دسٍع خض حذ ًصبة ٍاحذّبي 

 ؿَد.لحبػ هيثِ فٌَاى ؿشط لجَلي  14ًوي گشدد ٍ وؼت حذالل ًوشُ 

ؿَد ٍ داًـدَيبى اػعقذاد دسخـتبى هَؽفٌتذ   ًوي 3-2: دسٍع هقبسف اػالهي هـوَل ثٌذتجصشُ     

 ّبي دسٍع هقبسف اػالهي داًـگبُ ثِ صَست حضَسي ؿشوت ًوبيٌذ.دسوالع

داًـدَي اػعقذاد دسخـبى هدبص اػت دس ّش ًيوؼبل تحصيلي ثِ پيـٌْبد اػعبد هـتبٍس ٍ   -3-3     

 .ثگزساًذ    سا دسػي ٍاحذ 27 تب حذاوثش  هقبًٍت آهَصؿي داًـىذُ هشثَعِ تبئيذ

 داًـگبُ هي تَاًذ تؼْيالت صيش سا ثشاي داًـدَيبى ٍاخذ ؿشايظ فشاّن ًوبيذ: -4-3     

يىي اص افضبي ّيئتت فلوتي تشخيحتبا داساي هشتجتِ اػتعبديبسي ثتِ ثتبال سا ثقٌتَاى اػتعبد           -الف    

 هـبٍسداًـدَ تقييي ًوبيذ.

ثِ هٌؾَس آهَصؽ هجبحث فلوي خذيذ ثِ داًـدَيبى داساي اػعقذاد دسخـبى   الذام ثِ تـىيل  -ب    

 .ًوبيذ ٍيظُ  والع ّبي

والع ّبي آهَصؽ صثبى  هْبست ّبي سايبًِ اي  هذيشيت   سٍؽ تحميك ٍ ػبيش هَاسد هـبثِ سا ثش  -ج    

 .دّذ تـىيل    اػبع ًيبص ػٌدي ثشاي داًـدَيبى داساي اػعقذاد دسخـبى ثب تخفيف ٍيظُ

اهىبًبت الصم سا ثشاي ؿشوت داًـدَيبى داساي اػعقذاد دسخـبى دس وٌفشاًؼْبي فلوي ٍ وبسگبُ  -د    

 ّبي آهَصؿي داخل ٍ خبسج اص وـَس فشاّن ًوبيذ.

ًؼجت ثِ پشداخت ووه ّضيٌِ ّبي الصم ثشاي پبيبى ًبهِ ّبي تحميمتبتي ثتش حؼتت هتَسد ٍ      -َـ    

 ؿشايظ ّش داًـگبُ الذام ًوبيذ.

 : ووه ّضيٌِ هزوَس اص هحل افعجبسات پظٍّـي داًـگبُ لبثل پشداخت هي ثبؿذ. تجصشُ    

-هتي ( ثتبليٌي  تخصصي ٍ  PhDداًؾ آهَخعگبى هـوَل ايي آييي ًبهِ )ثِ اػعثٌبي همبعـ  -5-3 

ختذهت پضؿتىبى ٍ    لتبًَى  اخشايتي  ًبهِ آييي 2ٍ3 هَاد هَضَؿ وويؼيَى هصَثبت سفبيت ثب تَاًٌذ

پيشاپضؿىبى  خذهبت هَضَؿ لبًَى هزوَس سا دسػبصهبى ّب ٍ هشاوض آهَصؿي  پظٍّـي  دسهتبًي ٍ يتب   

 يتتتتتب ٍصاستهتتتتتذيشيعي هتتتتتشتجظ ثتتتتتب داًـتتتتتگبُ ّتتتتتبي فلتتتتتَم پضؿتتتتتىي  

  .ثبؿٌذ داؿعِ ًيبص آًبى خذهبت ثِ فَق ّبي ػبصهبى ايٌىِ ثش هـشٍط ثگزساًٌذ 

  



 تسُيالت رفاَي: -4مادٌ  

داًـگبُ هَؽف اػت الذاهبت الصم سا دس خْت افغبي ٍام  ووه ّضيٌِ تحصيلي  خَاثگبُ   ثي خشيذ  

اهىبًبت صيتبستي  تفشيحتي      ّب  سايبًِ  ايٌعشًت ٍّب  آصهبيـگبُوعبة ٍ تؼْيالت اػعفبدُ اص وعبثخبًِ

 ٍسصؿي ثشاي داًـدَيبى داساي اػعقذاد دسخـبى ثِ فول آٍسد.
  
ّبي ٍيظُ آهَصؿي  پظٍّـي ٍ سفتبّي داًـتدَيبى داساي   ّبي هبلي ٍ افعجبسي ثشًبهِّضيٌِ -5 مادٌ 

دسخـتبى ٍ ػتبيش هٌتبثـ      اػعقذاد دسخـبى اص هحل افعجبسات ثشًبهِ پشٍسؽ ٍ حفتؼ اػتعقذادّبي  

 داًـگبُ تبهيي هي ؿَد.

ّب ٍ فولىشد آًْب هجٌبي تخصيص ثَدخِ ثِ داًـگبّْب  ًعبيح اسصؿيبثي ثِ فول آهذُ اص ثشًبهِ  تثصرٌ : 

 .ثبؿذ ٍ هعٌبػت ثب تقذاد داًـدَيبى داساي اػعقذاد دسخـبى ّش داًـگبُ هي
  
ًؾبست ثش اخشاي آييي ًبهِ ثش فْذُ هقبًٍت آهَصؿي ٍصاست ثَدُ ٍ دس ؿشح ٍتفؼيش آى  ًؾش  -6مادٌ 

 هقبًٍت آهَصؿي هالن خَاّذ ثَد.
  

تىا تـٍ پيطـىُاد ضـًراي َـداي      25/5/1393تثصرٌ در تاريخ 8مادٌ ي 6ايه آييه وامٍ مطتمل تر يل مقدمٍ ،

استعدادَاي درخطان تٍ تصًية يزير تُداض ،درمان ي آمًزش پسضني رسيد ي از تاريخ اتالغ الزم االجـرا مـي   

 تـاريخ  از  3/12/1387تاضد. آييه وامٍ تسُيالت آمًزضي ،پژيَطي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي درخطان مصًب

 . گردد مي مىسًخ1393 مصًب وامٍ آييه اتالغ

 


