
 

 المپیاد علمی علوم پزشکی دهمینیازدانشگاهی درون ثبت نام  آغاز****

 دانشگاه دانشجویان علمی حیطه المپیاد  ششمی رساند کلیه دانشجویان گرامی  اطالع به بدینوسیله         

در  دهمالمپیاد مرحله کشوری و الزم به توضیح است  بودهبه شرح زیر  79 سال کشوردر پزشکی علوم های

 برگزار خواهد شد. 9378نیمه دوم شهریورماه سال 

در مرحله دانشگاهي دانشجويان امكان شركت در حيطه های مختلف را دارند )در صورت موافقت دانشگاه( ولي در مرحله  :1تبصره

 كشوری هر فرد تنها امكان شركت در يك حيطه را دارد.

 دانشجويان در زمان برگزاری آزمون غربالگری در مرحله دانشگاهي بايد شاغل به تحصيل باشند.:2تبصره

هت استفاده از تسهيالت استعدادهای درخشان وبنيادملي نخبگان بايد شرايط آئين نامه های مذكور نيز تامين : ج3تبصره 

برای عضويت در دفتر استعدادهای 11گردد. برای مثال عالوه بر كسب رتبه درالمپياد علمي، دارابودن حداقل معدل كل

 درخشان الزامي است.

 می توانند در آن شرکت کنند، به شرح زیر می باشد: حیطه هایی که دانشجویان***
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  مزایای شرکت در المپیاد:*** 

اهدای جوايز نقدی و لوح تقدير به امضای وزيريا معاون آموزشي محترم وزارت بهداشت برای منتخبين و مدال آوران  -1

 كشوری

درون دانشگاهي از طرف رياست  مدال آوران كشوری و منتخبين المپياداهدای جوايز نقدی ارزنده  و ويژه به منتخبين و  -2

 محترم دانشگاه

 عضويت نفرات اول تا سوم انفرادی ورتبه اول گروهي كشوری در دفتر استعدادهای درخشان -1

 استفاده منتخبين و مدال آوران كشوری از مزايا و تسهيالت بنياد ملي نخبگان  -2

 كشوری از تسهيالت ادامه تسهيل در مقاطع باالتر تحصيلي طبق آيين نامه های مربوطه استفاده منتخبين و مدال آوران  -3

 

 51/90/5307تا تاریخ :  جهرممهلت ثبت نام از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ***

 واجدین شرایط ثبت نام: ***

مقاطع دکترای حرفه  ) under graduate کلیه دانشجویان )درحال حاضر شرکت جهت تمام دانشجویان آزاد می باشد. -

سال از دوره تحصیلی ایشان نمی  2الزامی به گذراندن ، اجازه شرکت در المپیاد را دارند و  اول تحصیلای و کارشناسی ( از سال 

 ( .باشد

 

 .به روش زیر عمل نماییدجهت ثبت نام 

 شويد. .jums.ac.iredcدانشگاه به آدرس  EDC وارد صفحه -1

شويد و ثبت سامانه ثبت نام المپياد را بازنموده ، سپس وارد  خدمات الكترونيك، منوی  EDCدرصفحه اصلي  -2

 نام را انجام دهيد .

 

 مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

 كميته المپياد

 


