
  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  معاونت آموزشی

  آیین نامه پذیرش دانشجوي پزشکی از مقطع کارشناسی

  

  مقدمه

امروزه با توجه به گسترش بیش از پیش علم پزشکی و مسئولیت هاي سنگین و چند بعدي کـه بـر دوش فـارغ    

بـردن کـآرایی دانشـجویان ایـن     التحصیالن رشته پزشکی عمومی قرار گرفته است تالش هاي مختلفی براي باال 

  .رشته صورت می گیرد

التحصیالن موفق در ایـن   با توجه به تاثیر زیاد توانایی هاي یادکیري درورودي هاي رشته پزشکی در تولید فارغ

رشته و با توجه بهاینکه فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی به نوعی یادگیرنده بالغ محسوب می شوند و با انگیـزه  

ز فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی براي ورود به رشته پزشـکی اقـدام مـی کننـد دانشـگاه علـوم       خاص بعد ا

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تعداد محدودي از ظرفیت پذیرش ساالنه خود را به فارغ التحصـیالن  

  .دهدمقاطع کارشناسی سایر رشته ه اختصاص می

  هدف

التحصیالن مقاطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندي هاي بـاال در رشـته   هدف ازاین نوع پذیرش جذب فارغ 

  .پزشکی به منظور ارتقاي سطح فارغ التحصیالن این رشته و افزایش انگیزش در فراگیران پزشکی است

  

  شرایط ورود به دوره. 1ماده 

  واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوري اسالمی ایران – 1

وعلوم ریاضی و فنـی   الن مقطع کارشناسی پیوسته کلیه رشته هاي مصوب گروه علوم پزشکیفارغ التحصی – 2

  باشند

   سال تمام 25حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون   - 3

معـدل کـل دیـپلم     – 4.شودحداکثر مدت زمان سربازي و طرح نیروي انسانی به حداکثر سن اضافه می: تبصره

   17باالتر از 

  16معدل مقطع کارشناسی باالتر از  – 5

    1 مدرك زبان انگلیسی مطابق جدول – 6



 – 7 .باشـد الزامـی مـی  ) مصـاحبه وارزیـابی فراشـناختی   (ارائه مدرك زبان جهت شرکت در مرحله دوم: تبصره 

  کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبولی در آزمون چند مرحله اي پذیرش دانشجوي پزشکی از مقطع

و برگزیدگان المپیادهـاي   دانشجویان مشمول آیین نانه استعدادهاي درخشان در رشته هاي مورد پذیرش :رهتبص

  .آیین نامه معاف می باشند 5و  4از بند  دانشجویی علمی

 
 آزمون ورودي. 2ماده 

  .شودفراشناختی تشکیل میهاي  ارزیابی آزمون ورودي از دو آزمون کتبی و – 1

 :ه و مواد درسی آن به شرح زیر استشامل سواالت چند گزینه اي بودآزمون کتبی  -1-1

  

                                                      فیزیولوژي نظري                     3ضریب 

 ویروس شناسی و انگل شناسی        . میکروب شناسی شامل باکتري شناسی  3 ضریب

            آناتومی نظري                                                                  3 ضریب

     بیوشیمی نظري                                                                       2 ضریب

 بافت شناسی نظري 2 ضریب

 ایمونولوژي نظري 2 ضریب

 زبان عمومی 2 ضریب

 ژنتیک 1 ضریب

 روانشناسی 1 ضریب

 تغذیه 1 ضریب

                                   فیزیک پزشکی                                       1 ضریب

 دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده 1 ضریب

       دروس اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري ها و آمار مقدماتی             1 ضریب

 
 
حـداکثر  . ی که حد نصاب قبولی را آورده انـد بین کسان زا. آزمون کتبی هم حد نصابی و هم رقابتی است -2-1

  .شونددو برابر تعداد پذیرش از باالترین نمرات براي ورود به مرحله مصاحبه پذیرفته می



کل نمره است و حداکثر دو برابر حائزین نمره فوق بـه مصـاحبه    ٪50حداقل حد نصاب آزمون کتبی  :1تبصره 

را کسب نمایـد تـا وارد    ٪50در مرحله مصاحبه و ارزیابی فراشناختی نیز داوطلب باید حداقل . شوندمعرفی می

 .رقابت و ارزیابی شود

 بـا اسـتفاده از  کـه  اسـت  هـاي فراشـناختی و تفکـر انتقـادي     بررسی توانایی شامل   هاي فراشناختی ارزیابی -2

ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه هاي استاندارد و غیره انجام می گیرد و ایـن مـوارد بـه پیشـنهاد      

  .شودرسانده می انماه قبل از برگزاري آزمون به اطالع داوطلب 6آموزشی تعیین و معاون 

 :به تعداد نصف پذیرفته شدگان آزمون کتبی و بر اساس فرمول زیر استحداکثر نهایی  پذیرش -3

 معیار درصد

 نتیجه آزمون کتبی 60%

 ارزیابی هاي فراشناختی 40%

  
 دوره پزشکی عمومی. 3ماده

  .پذیرفته شدگان نهایی فوق به دوره پزشکی عمومی وارد می شوند-1

ارائه دروس بصورت بلوك هـاي  (تغییر شیوه ارائه واحد در مقطع علوم پایه کلیه پذیرفته شدگان با توجه به  -2

ملزم به گذراندن ده بلوك اصلی شامل بلـوك ملکـول و سـلول، بافـت، تکـوین و عملکـرد، قلـب،        ) ادغام یافته

تنفس، گوارش، غدد، تولید مثل، کلیوي، عصبی و حـواس ویـژه مـی باشـند و تصـمیم گیـري در مـورد سـایر         

تخصصی مورد نیاز با عنایت به رشته تحصیلی مقطع کارشناسی با نظـر معاونـت آموزشـی دانشـکده     واحدهاي 

بر این مبنا طول مدت تحصیل در مقطع علـوم پایـه بـا در نظـر گـرفتن حـداقل       . پزشکی صورت خواهد گرفت

   .قابل افزایش باشدنیز ترم  3تا  ترم بوده که  2ها دست کم تداخل زمانی واحد

  . این افراد در آزمون فوق همانند سایردانشجویان پزشکی خواهد بودشرایط شرکت 

مقاطع بعد از علوم پایه دوره پزشکی عمومی و برنامه آموزشـی مربوطـه نیـز مشـابه سـایز پذیرفتـه شـدگان        -3

  .خواهد بود

  

  

  



  فهرست مدارك زبان انگلیسی مورد قبول براي پذیرش دانشجوي پزشکی از مقطع کارشناسی .1جدول 

  

 نام مدرك زبان حد نصاب قبولی

500 TOEFL 

6 IELTS 

50 MCHE 

  

  


