پیوست شماره 3

بسمه تعالی
جدول شاخص های امتیاز بندی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 97-98
جبًجبز یب آزادُ  /فرزًذ جبًجبز  25درصذ ٍ ثبالتر یب آزادُ /خَاّر یب ثرادر
شْیذ ّرکذام  10اهتیبز ٍ حذاکثر  20اهتیبز

الف

ٍضؼیت ایثبرگری

ب

ٍضؼیت تبّل ٍ زهبى ازدٍاج

ج

داشتي فرزًذ

د

فَت ٍالذیي داًشجَی هجرد ثؼذ از اًتخبة رشتِ ٍ قجَلی در داًشگبُ

ه

داًشجَی هجرد سرپرست خبًَادُ ثب قین ًبهِ رسوی از دادگستری

جبًجبز کوتر از  25درصذ  5اهتیبز
ازدٍاج خبًن ّب قجل از قجَلی در داًشگبُ  10اهتیبز
ازدٍاج خبًن ّب ثؼذ از قجَلی در داًشگبُ  40اهتیبز
ازدٍاج آقبیبى قجل از قجَلی در داًشگبُ  5اهتیبز
ازدٍاج آقبیبى ثؼذ از قجَلی در داًشگبُ  10اهتیبز
دختر هجرد  5اهتیبز

و

ّر فرزًذ  5اهتیبز

حذاکثر  40اهتیبز ثر اسبس ًظر شَرای هرثَطِ ثِ غیر از ثٌذ 2-1

ثیوبری ّبی صؼت الؼالج (ًظیر اختالالت شذیذ حرکتی ،قطغ ػضَ،

ثرای داًشجَ ثب حضَر در کویسیَى پسشکی حذاکثر  40اهتیبز ٍ ثرای

سرطبًْبی کٌترل ًشذُ یب تحت درهبى ً ،برسبیی کلیِ ٍ کجذ ،سکتِ

ٍالذیي ثب ثررسی هذارک در کویسیَى پسشکی حذاکثر  20اهتیبز (هجوَع

هغسی ٍ قلجیً ،بثیٌبیی ٍ ًبشٌَایی ،اختالالت شذیذ رٍاًی ٍ )...
چبح هقبلِ در هجلِ ّبی ػلوی (ثِ شرط آًکِ ًَیسٌذُ اٍل یب ًَیسٌذُ
ز

ّر یک از ٍالذیي  10اهتیبز

هسئَل ثبشذ) (.ثب ارسبل صفحِ اٍل حبٍی ػٌَاى هجلِ ٍ هشخصبت ًَیسٌذگبى)

اهتیبز داًشجَ ٍ ٍالذیي حذ اکثر  50اهتیبز)
ًوبیِ دست اٍل ٍ دٍم ( ّ ) ISI/pubmedرهقبلِ 6

حذاکثر 15

اهتیبز

اهتیبز ثبًظر

ًوبیِ دستِ سَم تب پٌجن ّر هقبلِ  3اهتیبز

هذیر اهَر
آهَزشی

رتجِ اٍل  10اهتیبز
ح

ط

حبئس رتجِ کشَری جشٌَارُ ّبی داًشجَیی  ،هلی  ،فرٌّگی ٍ ٍرزشی

رتجِ دٍم  6اهتیبز
رتجِ سَم  3اهتیبز

حبفظ قرآى کرین ثر اسبس گَاّیٌبهِ رسوی از هراجغ ریصالح

حذاقل  15جسء  20اهتیبز
حذاقل  5جسء  5اهتیبز
کست رتجِ دٍم در الوپیبد ػلوی کشَری  10اهتیبز

ی

فؼبلیت شبخص ػلوی ( ثب ارائِ گَاّی هؼتجر )

کست رتجِ سَم در الوپیبد ػلوی کشَری  5اهتیبز
داًشجَی ًوًَِ کشَری  10اهتیبز

سکًَت دائن در استبى اصفْبى ثِ جس شْرستبى کبشبى یب سکًَت در
ک

کبشبى یب استبى چْبر هحبل ٍ ثختیبری در هَرد رشتِ ّبیی کِ در آى

 40اهتیبز

داًشگبُ ّب ٍجَد ًذارد

ل

م

هؼذل

 15تب 15/49

 10اهتیبز

 15/50تب 15/99

 15اهتیبز

 16تب 16/49

 20اهتیبز

 16/50تب 16/99

 25اهتیبز

 17تب 17/49

 30اهتیبز

 17/50تب 17/99

 35اهتیبز

هؼذل  18ثِ ثبال

 40اهتیبز

سبثقِ هیْوبًی در ایي داًشگبُ در ًیوسبل قجل

 20اهتیبز

تشخیص احراز اهتیبزات ّر یک از ثٌذّبی هرثَطِ ٍ هحبسجِ قطؼی آى ثِ استٌبد هذارک ارسبلی ٍ ثِ ػْذُ حَزُ هؼبًٍت آهَزشی داًشگبُ هی ثبشذ

