
 بسمه تعالی

 1044-1041جدول شاخص های امتیاز بندی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 

 وضعیت ایثارگری الف

خواهر یا برادر /آزاده  یا ترباال ودرصد  52فرزند جانباز  یا آزاده /جانباز 

 امتیاز 51و حداکثر  امتیاز 01هرکدام   شهید

 امتیاز 2درصد  52جانباز کمتر از فرزند 

 وضعیت تاهل و زمان ازدواج ب

 امتیاز 01ازدواج خانم ها قبل از قبولی در دانشگاه 

 امتیاز  01ازدواج خانم ها بعد از قبولی در دانشگاه 

 امتیاز  2ازدواج آقایان قبل از قبولی در دانشگاه 

 امتیاز 01آقایان بعد از قبولی در دانشگاه ازدواج 

 امتیاز  2دختر مجرد 

 امتیاز  2هر فرزند  داشتن فرزند ج

 د
بعد از انتخاب رشته و قبولی   فوت والدین دانشجوی مجرد

 در دانشگاه
 امتیاز 01هر یک از والدین 

 ه
دانشجوی مجرد سرپرست خانواده با قیم نامه رسمی از 

 دادگستری
 امتیاز بر اساس نظر امور حقوقی دانشگاه 01حداکثر 

 و

بیماری های صعب العالج )نظیر اختالالت شدید حرکتی، 

قطع عضو، سرطانهای کنترل نشده یا تحت درمان ، 

، نابینایی و سکته مغزی و قلبی  نارسایی کلیه و کبد،

 (... اختالالت شدید روانی و ناشنوایی،

امتیاز و   01کمیسیون پزشکی حداکثر برای دانشجو با حضور در 

امتیاز  51برای والدین با بررسی مدارک در کمیسیون پزشکی حداکثر 

 امتیاز(  21)مجموع امتیاز دانشجو و والدین حد اکثر 

 

 ز

چاپ مقاله در مجله های علمی )به شرط آنکه نویسنده اول 

 جله و.) با ارسال صفحه اول حاوی عنوان میا نویسنده مسئول باشد(

 مشخصات نویسندگان(

(  ISI/pubmedنمایه دست اول و دوم ) 

 امتیاز 02حداکثر  امتیاز  6هرمقاله 

 امتیاز 3نمایه دسته سوم تا پنجم هر مقاله 

 

 ح

حائز رتبه کشوری جشنواره های دانشجویی ، ملی ، 

 فرهنگی و ورزشی

 امتیاز 01رتبه اول 

 امتیاز  6رتبه دوم 

 امتیاز 3رتبه سوم 

 

 ط

حافظ قرآن کریم بر اساس گواهینامه رسمی از مراجع 

 ذیصالح

 امتیاز 51جزء  02حداقل 

 امتیاز 2جزء  2حداقل 

 

 ی
 علمی ) با ارائه گواهی معتبر ( شاخص فعالیت

 امتیاز 01کسب رتبه دوم در المپیاد علمی کشوری 

 امتیاز  2کسب رتبه سوم در المپیاد علمی کشوری 

 امتیاز 01دانشجوی نمونه کشوری 

 ک

های  سکونت دائم در استان اصفهان به جز شهرستان

کاشان یا سکونت در کاشان یا استان چهار محال و  دانشگاه

بختیاری در مورد رشته هایی که در آن دانشگاه ها وجود 

 ندارد

 امتیاز 01

 معدل ل

 امتیاز 01 04/02تا  02

 امتیاز 02 44/02تا  21/02

 امتیاز 51 04/06تا  06

 امتیاز 52 44/06تا  21/06

 امتیاز 31 04/01تا  01

 امتیاز 32 44/01تا  21/01



 به استناد مدارک ارسالیتشخیص احراز امتیازات هر یک از بندهای مربوطه و محاسبه قطعی آن 

 به عهده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشدو 

 


