
 :به دوره پزشکی از لیسانس شرایط ورود 

 واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسالمی ایران  - ۱

فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته های گروه های آزمایشی علوم تجربی و    -۲

ت اداری، دانشجویان  هیات عمومی دیوان عدال  ۱۴۰۰آذرماه  ۹ مورخ  رای  اساس بر  – علوم ریاضی و فنی باشند 

سال آخر مقطع کارشناسی نیز مجاز به شرکت در این آزمون هستند؛ این دسته از داوطلبان با توجه به اینکه معدل  

 .کل دوره کارشناسی آنها مشخص نیست باید گواهی معدل تایید شده تا زمان ثبت نام را اسکن کنند

 (و بعد از آن  ۱۳۷۶باشد )صرفاً متولدین اول دی ماه سال تمام  ۲۵حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون  - ۳

 .تبصره: مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می شود 

از دانشگاه   (Ph.D) دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی - ۴

 .ند های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندار

 دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول اعالمی  -  ۵

 .و باالتر باشد ۱۸معدل کل دیپلم   - ۶

 .تبصره: در موارد اعالم نمره به شکل الفبایی نمره الف قابل قبول است



 .و باالتر باشد ۱۶معدل مقطع کارشناسی  -  ۷

تبصره: دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان در رشته های مورد پذیرش و برگزیدگان المپیادهای  

 .شرایط ورود به دوره معاف هستند  ۷و  ۶علمی دانشجویی از بند 

 :دانشجویان موضوع آیین نامه فوق عبارتند از

ری در آزمون سراسری کنکور )با معرفی  کشو ۵۰۰الف( برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی تا رتبه 

 سازمان سنجش آموزش کشور 

ب( دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی )با معرفی وزارت آموزش و  

 پرورش 

زشکی(  ج ( برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره های خوارزمی )در زمینه علوم پ

با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گروه غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و 

 .فناوری

 .د( مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتخانه های مربوطه

ان و آموزش پزشکی و رشته های غیر  هـ( دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درم

 .پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری



و( دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعملی که از سوی معاونت  

 .تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه ها اعالم شده است 

علمی دانشجویی با تایید مرکز رشد استعداهای درخشان و معاونت های آموزشی  ح( برگزیدگان المپیادهای 

 .دانشگاهها 

 قبولی در آزمون چند مرحله ای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران    -  ۸ 

ت در آزمون  تبصره: دارندگان مدال طالی المپیادهای دانش آموزی از آزمون کتبی معاف هستند و بدون شرک

کتبی صرفا با شرکت در آزمون مصاحبه و ارزیابی فراشناختی مورد ارزیابی قرار می گیرند و دارندگان مدال های  

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در   ۹۰نقره و برنز این رشته ها باید در آزمون کتبی شرکت کنند و حداقل 

 نصاب آزمون کتبی الزامی است.(آزمون کتبی را احراز کنند. )کسب حداقل نمره حد 


