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  پيشگفتار

ميزان رسيدن به اهداف هر سازمان، رابطه مستقيمي با ميزان توانايي كاركنان و مهارت و تسلط 
مقررات سازماني داشته و به روزرساني دانش و آگاهي نيروي انساني، پايه و اساس  رأيآنان بر اج

ي در افزايش بهره وري، حفظ و تداوم بقاي سازمان و ايجاد هماهنگي در نحوه انجام امور سازمان
اگر چه فقط آگاهي و تسلط بر مقررات، . رودميجهت دستيابي به اهداف تعيين شده به شمار 

 برايهاي موثري باشد و الزم است در اين خصوص روشآن نمي يارالزاماً به معناي اعمال و اج
  .مقررات به كار گرفته شود رأيزمينه سازي مقتضي جهت اج

  ندهاي گوناگون و ارائه خدمات آموزشي به دانشجويانيارف رأياج برايدر همين راستا 
گيري بررسي و رسيدگي به درخواست هاي دانشجويان در موضوعات مختلف، تصميم: از جمله

مناسب در جهت حل مشكالت آموزشي آنان، راهنمايي و مشاوره به دانشجويان در چهارچوب 
تحصيل آنان، يكي از ابزارهاي مقررات جاري و ايفاي نقش هدايت كننده و مشورتي در طول 

به كليه ... اصلي انجام كار، آشنايي و تسلط كافي و كامل مديران، كارشناسان، اساتيد مشاور و
باشد كه منتج به هماهنگي در انجام ميهاي آموزشي دانشجويان ها و دستورالعملنامه آيين

  گيران، مجريان و ها و ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي گرديده و كليه تصميمفعاليت
اندركاران عرصه خدمات آموزشي را در جهت انجام وظايف محوله و حل مشكالت دست

  . دهدميپيمودن اين مسير افزايش  برايآموزشي دانشجويان ياري نموده و توانمندي آنان را 
 و مقررات آموزشي صادرهها با اين حال با توجه به اينكه تنوع، تعدد و پراكندگي دستورالعمل

گير درون دانشگاهي و عدم انسجام آن از طرف مراجع ذيربط در وزارت مبتوع يا مراجع تصميم
كاهش سرعت و صحت در راهنمايي و پاسخگويي به : در يك مجموعه واحد، مشكالتي از جمله

ارباب رجوع، اتالف وقت و خستگي روحي كارشناسان، تناقص يا نقص در پاسخگويي و 
را به ها نامه آيينطرف كارشناسان به علت عدم دسترسي و احاطه به كل  راهنمايي دانشجويان از

برطرف نمودن اين نقايص و مشكالت و ارائه تصوير جامع و روشني از  برايدنبال داشته است، 



مجموعه مقررات مصوب و معمول در حوزه آموزش پزشكي، طراحي اوليه تهيه و تدوين يك 
هاي آموزشي دانشجويان كه استفاده از نامه آيينها و خشنامهمجموعه كامل و جامع، متضمن كليه ب

 89ها بخشنامه و دستورالعمل ديگر بي نياز سازد، از فروردين سال آن، كارشناسان را از مراجعه به ده
هاي متفرقه موجود، موارد ضروري ها و دستورالعملآغاز گرديد و ضمن بررسي و مطالعه بخشنامه

ها و بندي، چگونگي ارتباط آن به دانشجويان رشتهاستخراج گرديده و پس از دستهمرتبط با موضوع 
آموزشي دوره  نامهآيينمقاطع مختلف تحصيلي برحسب سال ورود تعيين شده و با متن اصلي 

ريزي علوم پزشكي مقايسه گرديده، و موارد اختالفي به عالي برنامه يشورامربوطه، مصوب 
  .در ذيل هر ماده قانوني مشخص شده است متفاوت و با عالمتصورت متمايز، با قلم 

مسئولين و كارشناسان امور آموزشي راهگشا و  برايبتواند  ا اين اميد كه مجموعه حاضر اوالًب
زماني و برپايه آخرين تغييرات به عمل آمده  شرايطموثر باشد و ثانياً هر چند سال يكبار با توجه به 

در مقررات، مورد بازنگري قرار گرفته و به طور مستمر و پيوسته منتشر شود و در دسترس همگان 
  .قرار گيرد

ها و اشكاالتي را با خود به همراه دارد كه اميد است به بديهي است كه اين مجموعه كاستي
هاي ز نظريات اصالحي و مستند شما اين اشكاالت در چاپمندي اياري خداوند متعال و با بهره

  .بعدي بر طرف گردد
در پايان از كليه كاركنان و كارشناسان محترم مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

  .اصفهان كه ما را در تهيه اين مجموعه ياري نموده اند كمال تشكر و قدرداني را داريم
  

 )عج(و جانشينان بر حق آن حضرت به ويژه حضرت بقيه اهللا االعظم ) ص(خاتم درود به روان پاك رسول 

  
عاو ی  وزه  وز ھانآ ی ا ش وم  ه ع   دا

   



 
طا  ت 
  

  1     ...............................................................  ي عمومي پزشكي دكترانامه آموزشي دوره  آيين :بخش اول

  45   .................  )بالينيمرحله كارآموزي (ي عمومي پزشكي دكترانامه آموزشي دوره  آيين :بخش دوم

  75   .....................................................  ي عمومي دندانپزشكي دكترانامه آموزشي دوره  آيين :بخش سوم

  109   .......................................................  ي عمومي داروسازيدكترانامه آموزشي دوره  آيين :بخش چهارم

  143   ........................  ي عموميدكتراپايان نامه هاي دانشجويان دوره  اجراييدستورالعمل  :بخش پنجم

  149   ........................................  ....ي عموميدكتراشته دانشجويان دوره دستورالعمل تغيير ر :بخش ششم

  153   ....................  نامه  دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته آيين :بخش هفتم

  185   ........................................................  نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته آيين :بخش هشتم

  MD- Ph.D  ................................................................................   201نامه  برگزاري دوره  آيين :بخش نهم

  205   ..........................  ي عموميدكترانامه آموزشي  دانشجويان  دوره تكميلي مقاطع  آيين :بخش دهم

  209   ....................................................  هاكميسيون موارد خاص دانشگاه اجرايينامه   آيين :بخش يازدهم

  217   ...................................  هاي علوم پزشكي كشورنامه كميته منطقه اي دانشگاه آيين :بخش دوازدهم

  223   ......................................................................................................  نامه استاد مشاور آيين :بخش سيزدهم

  237   .......................................  نامه  تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر  آيين :بخش چهاردهم

  243   ..................................................  ايثارگر نامه نقل و انتقاالت دانشجويان شاهد و آيين :بخش پانزدهم



  247   ..................................................  انتقال دانشجويان اتباع خارجي دستورالعمل نقل و :بخش شانزدهم

     251   .......................................................…  هانامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه آيين :بخش هفدهم

  263   ........................................................  ي هدايت استعدادهاي درخشان شورانامه   آيين: بخش هجدهم

  269   ...............................................  نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه   آيين: بخش نوزدهم

  277   .............................  نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر آيين :بخش بيستم

 287   .........................................  .… نامه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي آيين: بخش بيست و يكم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  بخش اول
  
  

  نامه آموزشي آيين
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  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٢

  
  عمومي پزشكي يدكترانامه آموزشي دوره  آيين

  

  تعاريف
هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و تعاريف زير در آيين نامه

ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير باشد و جزء الينفك آيين نامهحسب مقطع مربوط مورد استناد مي
  .مغاير با آن مجاز نيست

  دانشگاه علوم پزشكي
تربيت نيروي اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه عالوه بر وظيفه اصلي خود كه مؤسسه

انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات 
هر دانشگاه  .نمايداين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي بهداشتي و درماني پرداخته و در

  .ديگر تشكيل مي شود علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده

  م پزشكيدانشكده علو
آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه عالوه بر وظيفه  مؤسسهدانشكده علوم پزشكي 

هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده
 اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در

  .نمايدميعمل 

  دانشكده
مانند . دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود

  .دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت دانشكده پزشكي،

  



 ٣/  دكتراي عمومي پزشكيآموزشي دوره آيين نامه : اول بخش

  آموزشكده درگروه پزشكي
گروه  هايهاي آموزشي در سطح كارداني رشتهآموزش عالي است كه از تجمع گروه مؤسسه

پزشكي تشكيل ميگردد و امكانات و تجهيزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن 
  .داير است

  مؤسسه
در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي  مؤسسه

آموزش ت بهداشت، درمان و كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزار
  .سيس شده باشد، اطالق مي گرددپزشكي تأ

  گروه آموزشي
عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه 

  .مثل گروه بهداشت،گروه فيزيولوژي و گروه جراحي. باشدمي

  گروه آزمايشي
، داوطلبان را بر هادانشگاهسازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به 

ها، گروه كند كه هر يك از اين گروههاي خاص تقسيم ميهاي انتخابي به گروهحسب رشته
  .شودآزمايشي ناميده مي

  دوره 
دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در 

شود تا سرانجام به دريافت جو ارائه ميچارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانش
هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره

  :شودپزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي
  )فوق ديپلم(كارداني 

 پيوسته و ناپيوسته) ليسانس(كارشناسي 
 ناپيوسته) فوق ليسانس( كارشناسي ارشد



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٤

 دكتراي عمومي
 Ph.Dدكتراي تخصصي 

 )دستياري(تخصص باليني 
  فوق تخصص

  اداره آموزش
منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور 

آوري آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع
  .برعهده داردنمرات و اعالم نتايج را 

 استاد

  .شودعلمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده مي هيأتهر عضو 

  دانشجو
آموزش عالي اعم از دولتي يا  مؤسساتو  هادانشگاهبه فردي اطالق مي شود كه در يكي از 

  .غيردولتي پذيرفته و ثبت نام شده باشد

  رشته
علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني (هاي علمي فرعي گروهرشته يكي از شعب 
است كه از لحاظ موضوع كامالً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز ) مهندسي، كشاورزي و هنر

 30در دو رشته متمايز، دروس مشترك نبايد از . انجامدبوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي
  .تجاوز كند) س عموميبدون احتساب درو(درصد كل واحدها 

  گرايش
اختالف . شودهر يك از شعب يك رشته كه ناظر بريك تخصص باشد،گرايش ناميده مي

درصد كل واحدها  30درصد كل واحدها كمتر و از  7دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 
  .بيشتر باشد )بدون احتساب دروس عمومي(



 ٥/  دكتراي عمومي پزشكيآموزشي دوره آيين نامه : اول بخش

  دروس
  و ) پايه و تخصصي رشته(وس عمومي و اختصاصي دروس دانشگاهي از لحاظ محتوا، به در

و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب، ) پيش نياز(از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته 
به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و 

  .كارآموزي در عرصه تقسيم مي شودعملي،كارآموزي، كارورزي و -عملي، نظري
  شوند مستقل از يكديگر تدريس كه به صورت نظري و عملي نوشته مي دروسي: تبصره•
  .شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارندمي

شوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و عملي نوشته مي -دروسي كه به صورت نظري 
  .نمره مشترك دارند

  دروس عمومي
دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطالعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش 

هاي علمي عرضه فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسالمي و نيز آشنايي با روش
هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته. شودمي

  .عمومي الزامي است دكترايهاي يوسته و ناپيوسته و دورهكارداني، كارشناسي پ

  دروس اختصاصي
  :شوددروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي: اين دروس به دو دسته

دروس پايه، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقويت بنيه و ) الف
  .ي رشته عرضه مي شودبينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصص

هاي علمي دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارآيي) ب
  .و عملي يك رشته تدريس مي شود
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  دروس جبراني
در صورتي كه دانشجو دروسي را درمقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي 

ومطابق برنامه آموزشي مربوط، آن دروس را به عنوان درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي 
  .دروس جبراني بگذراند

  دروس اجباري
دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل 

  .باشدتعويض نمي

  دروس اختياري
اي از ميان مجموعه توان آنها رادروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي

  .از دروس انتخاب كرد

  )پيش نياز(دروس پيوسته 
دروس جبراني يا . دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است

  .توانند پيش نياز باشنددروس اختياري نمي. توانند پيش نياز باشنداجباري مي

  دروس مستقل
  . هاي ديگري نيستانتخاب يا گذراندن درس يا درسدروسي است كه انتخاب آنها منوط به 

  دروس نظري
  . شوددروسي است كه در كالس درس ارائه مي

  دروس عملي
هاي مربوط در هاي باليني يا بخشدروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارت

  .شوددانشكده ارائه مي
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  دروس كارآموزي
و يا در ) رستان، درمانگاه، مراكز خدمات درمانيبيما( واقعي دروسي است كه در محيط كار

  .شودهاي عملي ارائه ميبراي آموزش مهارت) هاي بالينيمركز مهارت(محيط شبيه سازي شده 

  دروس كارورزي
  .شودهاي عملي ارائه ميدروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارت

  دروس كارآموزي در عرصه
هاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ا هدف آموزش مهارتدروسي است كه ب

  .شودارائه مي
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  فصل اول

  شرايط ورود و نام نويسي
  

  :شرايط ورود به دوره دكتراي عمومي پزشكي به شرح زير است) 1ماده 
  .پذيرفته شدن در آزمون ورودي -
  و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي) نظام قديم(داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه  

با توجه به نظام ( وزارت آموزش و پرورش تأييداز داخل يا خارج كشور، مورد ) نظام جديد(
ي عالي انقالب شورامطابق مصوبات ( هاي حوزوييا برابر آموزش) جديد آموزش متوسطه

 ).فرهنگي

دن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي مجاز بو -
 .ي عالي انقالب فرهنگيشوراورود به آموزش عالي برابر مصوبات 

 .ريزي علوم پزشكيي عالي برنامهشورابرخورداري از سالمت كامل تن و روان برابر ضوابط مصوب  - 

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق  - 
 .تعرفه و مقرراتي كه ازطريق مراجع ذيربط صادر مي شود

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان : 1تبصره •
دوره دكتراي عمومي پزشكي سنجش آموزش كشور، از سالمت جسمي و رواني الزم براي 

ي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتراي عمومي شورابرخوردار نباشد، بر اساس نظر 
  .پزشكي را ندارد

يه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان تأييدارائه : 2تبصره•
ئه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارا

  .گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تايك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است



 ٩/  دكتراي عمومي پزشكيآموزشي دوره آيين نامه : اول بخش

دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي  20/3/88مورخ  114184بر اساس نامه شماره  
براي دانشجويان ) دانشگاهياصل ديپلم متوسطه و پيش (درخصوص عدم ارسال اصل مدارك تحصيلي 

ذكوري كه داراي معافيت تحصيلي مي باشند، پذيرش تائيديه تحصيلي محرمانه از ادارات آموزش و 
پرورش به جاي اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي جهت ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجويان 

 .فوق الذكر بالمانع است

ن دوره دكتراي عمومي پزشكي را از انجام ديگر پرداخت شهريه، فارغ التحصيال: 3تبصره •
  .كندنميتعهدات قانوني خاص معاف 

هايي كه توسط سازمان سنجش پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت) 2ماده 
آموزش كشور يا دانشگاه اعالم مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط 

  .مراجعه كنند
راي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون، انصراف عدم مراجعه ب 

  .از تحصيل تلقي خواهد شد
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي درزماني كه دانشگاه اعالم مي كند براي ) 3ماده 

ويسي عدم مراجعه دانشجو براي نام ن. ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند
  .در يك نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد

در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد داليل آن را : 1تبصره•
  . حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد

مدت  ءي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزشوراموجه بودن ترك تحصيل توسط  تأييددر صورت 
  .شودمجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي

دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت : 2تبصره
  .دوران تحصيل خود عمل نمايد نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني
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دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي دريك زمان، حق نام نويسي و ادامه تحصيل ) 4ماده 
  . در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت

ت متبوع، از در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزار
شود و هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم ميادامه تحصيل در يكي از رشته

هاي هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفهدانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه
  .تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد

نامه و از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين) درخشاناستعداد هاي ( دانشجويان ممتاز: تبصره•
  .باشندضوابط مربوط به خود مي
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  فصل دوم

  نظام آموزشي
  

  .آموزش دوره دكتراي عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است) 5ماده 
شود و قبولي در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي) 6ماده 
  .يك درس به همان درس محدود است قبولي دانشجو دريا عدم 

  مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري  هر واحد درس،) 7ماده 
  ساعت، 68ساعت و كارورزي  51ساعت، كارآموزي  34) يا آزمايشگاهي( ساعت، عملي 17

ريزي ي عالي برنامهشوراتحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب  در طول يك نيمسال
  .شودتدريس مي

  :برنامه دوره دكتراي عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است) 8ماده 
  دروس عمومي و علوم پايه: مرحله اول
  نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي: مرحله دوم
  كارآموزي باليني: مرحله سوم

  كارورزي: چهارممرحله 
در مراحل اول و دوم دكتراي عمومي پزشكي، هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال ) 9ماده 

هر نيمسال . تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است
  .است 7هفته آموزش با رعايت مفاد ماده  6هفته آموزش و دوره تابستاني برابر  17تحصيلي عبارت از 

هفته  6هفته و  17طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت : 1تبصره•
  .شودنميآموزش محسوب 

درموارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد : 2تبصره •
هاد دانشكده مربوط و موافقت هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل به پيشن 17مربوط در طول 

هفته جهت كليه  17تر از مدتي كوتاههايي را در توان درس يا درسي آموزشي دانشگاه ميشورا
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ها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات دانشجوياني كه آن درس يا درس
ها مطابق نشود و شركت در كليه كالسنامه كمتر آيين  اين 7هر واحد درسي از ميزان مقرر درماده 
  .ساعات هر واحد درسي الزامي است

گيري در مورد ارائه درس معرفي به استاد تصميم 31/2/79ي عالي برنامه ريزي مورخ شورابه موجب مصوبه  
ي شوراي آموزشي دانشگاه گذاشته شده، شرايط اخذ درس به صورت معرفي به استاد بر اساس مصوبه شورابه عهده 

  :به شرح زير مي باشد 24/2/88آموزشي دانشگاه مورخ 
  .نظر ارائه نگردد فقط يك درس نظري باشد و در نيمسال مورد) الف
  )منظور تسويه در هر يك از مقاطع(دانشجو در ترم تسويه باشد ) ب
  .دانشجو قبال درس را اخذ نموده و موفق به گذراندن آن نشده باشد) ج
  .دانشجو غيبت غيرمجاز در كالس و يا غيبت غير موجه در آزمون درس نباشدعلت عدم موفقيت ) د
بين اخذ درس معرفي (هاي قانوني خود براي گذراندن درس استفاده كرده باشد دانشجو از فرصت) هـ

  .)استاد و اتمام دروس فاصله نباشدبه 
رچند بخش آموزش هر سال تحصيلي مشتمل ب) مراحل سوم و چهارم(در دوره باليني ) 10ماده 

هاي دوره باليني در طول هر سال تحصيلي، با تعداد بخش. باليني و دروس تئوري مربوطه است
  .ي آموزشي دانشگاه، تعيين مي شودشوراتوجه به مدت زمان الزم براي آموزش هربخش، توسط 

اي علوم پزشكي، موظفند برنامه درسي و سرفصل مصوب و دانشكده هادانشگاهكليه ) 11ماده 
  .ي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايندشورا
ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان درطول دوره، : 1تبصره•

روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده 
بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه و . هاي علوم پزشكي استو دانشكده هاهدانشگا

  .شودجامع پيش كارورزي ازطرف وزارت متبوع تعيين مي
دانشجويان  13/11/83ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي دبيران شورابه موجب مصوبه جلسه 

امتحان جامع علوم پايه درس پيش نياز را قبالً اخذ نموده ولي نمره قبولي كسب مقطع دكتراي عمومي چنانچه قبل از 
  .توانند درس پيش نياز را براي بار دوم به صورت هم نياز بگذرانندننموده باشند، مي
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درس است در صورتي كه گذراندن دروس پيش نياز به طور  2در مورد دروسي كه پيش نيازهاي آن بيش از 
تواند در طول دوره تحصيلي خود فقط يكي از زايش طول متعارف دوره دانشجو گردد، دانشجو ميمتوالي باعث اف

چنانچه دانشجويي دروس پيش نياز . ي آموزشي دانشگاه به صورت هم نياز بگذراندشورادروس پيش نياز را با تائيد 
گردد و دانشجو فقط نميحذف  و پس نياز را هم زمان اخذ نمايد و در درس پيش نياز مردود شود درس پس نياز

  .ملزم به گذراندن درس پيش نياز مي باشد
هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتراي و دانشكدهها آن دسته از دانشگاه: 2تبصره•

ي آموزشي دانشكده و دانشگاه شورا تأييدصورت  اند، درعمومي پزشكي فارغ التحصيل داشته
به برنامه  كل واحدهاي دوره،% 10امكانات، حداكثر به ميزان توانند با توجه به مقتضيات و مي

  .مصوب اضافه كنند
  :ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيشورا 29/8/86به موجب مصوبه جلسه مورخ  
هاي مميزه و سازمان هيأتمميزه و فاقد  هيأتو دانشكده هاي علوم پزشكي اعم از داراي ها كليه دانشگاه-الف

بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس غير اصلي در هر وابسته به وزارت 
  .برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند، اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند

كل % 20مميزه  هيأتي داراي هادانشگاهسقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس غير اصلي در  -ب
  مميزه به شرط داشتن سه دوره هيأتي فاقد هادانشگاهواحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در 

 .كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد% 10فارغ التحصيل در رشته مربوطه، 

قبولي درامتحان جامع  در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و) 12ماده 
  .شرط ورود به دوره بعدي مي باشد

  هاي مرحله اولشرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درس: 1تبصره •
  .از اين مرحله است 12و كسب ميانگين كل ) هاي عموميهاي علوم پايه و درسدرس(

تواند در يمانده داشته باشد، ميبا اين حال در شرايطي كه دانشجو، تنها يك درس عمومي باق 
امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي، درس باقيمانده را دردوره بعدي بگذراند 

  . بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهدشد
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دانشجويان ورودي قبل از ي عالي برنامه ريزي براي شورادبير  9/12/76مورخ  3391به موجب نامه شماره  
باشد ولي براي ورود به باليني، معدل كل مرحله دوم نمي در پايان دوره علوم پايه الزامي  12، داشتن معدل كل 76

  .باشد 12بايد 
چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت : 2تبصره•

ع علوم پايه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط كرده است در زماني معرفي به آزمون جام
در صورتي كه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود شده . نمايددر آزمون شركت مي

  نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي 12رغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به باشد يا علي
شد  دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهدباشد و آزمون مذكور جزو تعداد كان لم يكن مي

و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين الزم، اجازه شركت در آزمون 
  .جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت

چنانچه دانشجو در امتحان . شركت در امتحان جامع علوم پايه، تا سه نوبت مجاز است ) 13ماده 
  .نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي محروم مي شود مزبور

  .نوبت مجاز مي باشد 4شركت در امتحان جامع تا  83براي ورودي هاي قبل از 
غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان : 1تبصره •

  .محسوب مي شود
كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در  دانشجويي: 2تبصره•

تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي رشته پزشكي محروم مي شود، مي
عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم 

به  28/4/82ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراين جلسه مي شوند، مصوب بيست و دوم
  .رشته ديگري درمقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد

از اين مرحله، شرط  12هاي مرحله دوم و كسب ميانگين كل قبولي در كليه درس) 14ماده 
  .ورود به مرحله سوم است
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 هايدرماني سرپايي در درمانگاه –هاي بهداشتي ي شامل آموزش مراقبتكارآموزي بالين) 15ماده 
ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزش بر بالين بيماران بستري و بيمارستان

  .هاي نظري استدرس
ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كليه  20درطول دوره كارآموزي، گذراندن : 1تبصره •

  .دانشجويان الزامي است
دوره % 50ها نبايد از حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بستري در بيمارستان: 2تبصره  

  .كارآموزي بيشتر باشد
شود و قبولي در اين رورزي برگزار ميدر پايان مرحله سوم، آزمون جامع پيش كا) 16ماده 

  .آزمون، شرط ورود به دوره كارورزي است
هاي ها و بخششرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي قبولي در كليه درس: 1تبصره  •

  .باشداز مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه مي 14مرحله كارآموزي باليني، كسب ميانگين كل
شده اند براي شركت در آزمون جامع پيش كارورزي ) باليني( وارد مرحله سوم  83مهر دانشجوياني كه قبل از 

ندارند ولي در صورت قبولي در آزمون جامع، قبل از جبران معدل كل باليني  14نيازي به كسب حداقل معدل 
  .توانند وارد دوره كارورزي شوندنمي

شده اند ثبت موضوع پايان نامه جزو شرايط ) ينيبال(وارد مرحله سوم  83براي دانشجوياني كه قبل از مهر
  .باشدنميشركت در آزمون جامع پيش كارورزي 

هايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخش: 2تبصره•
آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعالم نشده باشد، دانشجو 

در صورتي كه بعد ازاعالم نمره، دانشجو در آن . نمايدروط در آزمون شركت ميبه صورت مش
نرسيده باشد،  14رغم قبولي، ميانگين كل مرحله سوم به درس يا بخش مردود شده باشد يا علي

نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او 
ا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين محاسبه نخواهد شد و ت

 .الزم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت
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  :قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، بر اساس رتبه اي كه با توجه به فرمول زير: 3تبصره•

  )2* ميانگين سه مرحله اول+ (يانگين نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي بر اساس م
3 

كسب مي كنند، در انتخاب بخش هاي موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي، حق تقدم 
و نمره او در آزمون پيش  15چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي : براي مثال. خواهند داشت

  18او بر اساس ميانگين نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي ( باشد 200از  180كارورزي 
  :، رتبه او بر اساس فرمول باال، به صورت زير محاسبه مي شود)شودمي

  2×15 18
3 16      

  .شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است) 17ماده 
  .، تا چهار نوبت مجاز است83براي دانشجويان ورودي قبل از 

دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل : تبصره •
به  13ماده  2توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصرهشوند، ميدر رشته پزشكي محروم مي

  .يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهند
ماه كارورزي طبق برنامه مصوب  17و گذراندن  باشدماه مي 18ه كارورزي طول دور) 18ماده 

بايست از يك ماه مرخصي دانشجو در طول دوره كارورزي مي .براي كارورزان الزامي است
  .استفاده نمايد
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  فصل سوم

  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
  

حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتراي عمومي ) 19ماده 
  . ي عالي برنامه ريزي استشوراپزشكي طبق برنامه مصوب آن دوره در 

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي ) 20ماده 
  . رسي انتخاب كندواحد د 20و حداكثر تا  12بايد حداقل 

  .واحد انتخاب نمايند 10شود در هر نيمسال حداقل مي به دانشجويان اتباع خارجي اجازه داده  
در آخرين نيمسال تحصيلي در هريك از مراحل اول ودوم، دانشجو از رعايت شرط : 1تبصره•

  .واحد معاف است 12حداقل 
  باشد 17نيمسال تحصيلي حداقل در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك : 2تبصره•
  .واحد درسي انتخاب كند 24تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا مي
واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل  24در مواردي كه دانشجو حداكثر : 3تبصره •

تواند دانشكده مي تأييدمشروط نشده باشد با  اول و دوم را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل
  .كليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند

  .باشدواحد درسي نمي 6در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از : 4تبصره •
كه نمره خام مواد  هادانشگاهآن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي ) 21ماده 

ي آموزشي دانشگاه شوراامتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص 
پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه 

در كند به عنوان دروس پيشنياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، تعيين مي
  .اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند

تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز : 1تبصره•
  .هاي آموزشي استآموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروه يشورادانشگاهي بر عهده 
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ازهر لحاظ از  هادانشگاهجراي آنها، در ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي ا: 2تبصره•
ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل  جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در

  .نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است
سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، : 3تبصره•

  .ي ذيربط قرار مي دهدهادانشگاهمشتمل برنمره خام آنها را درهريك از مواد امتحاني در اختيار 
نياز  واحد از دروس پيش 8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل : 4تبصره •
  .اهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شوددانشگ

 سال 5سال است، كه  10حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي ) 22ماده 
سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن  5اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 

  .اختصاص دارد
سال اول دوره آموزش پزشكي، از امتحان جامع علوم  4نتواند درمدت دانشجويي كه : 1تبصره•

سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشكي را به پايان  5پايه نمره قبولي كسب كند و يا درمدت 
  برساند، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شود و در صورتي كه ميانگين نمرات 

 13ماده  2باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  10هايي كه گذرانيده حداقل درس
  .به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد

سال از شروع دوره باليني به دوره  3دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت : 2تبصره•
م و چهارم آموزش پزشكي رابه پايان برساند، با سال مراحل سو 5كارورزي راه يابد و يا در مدت 

مشروط بر آن كه مدت . ماه ديگر قابل تمديد است 12ي آموزشي دانشگاه حداكثر شوراتصويب 
  .مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد

  .ماه قابل تمديد مي باشد 6حداكثر تا  77براي دانشجويان ورودي قبل از مهر  
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  فصل چهارم

  غيابحضور و 
  

هاي كار آموزي و حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره) 23ماده 
  .يك از جلسات، غيبت محسوب مي شود هر كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در

4 ساعت غيبت دانشجو در هر درس نظري) 24ماده 
2، عملي و آزمايشگاهي از 17

كار آموزي و  17

1كارورزي از 
مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن   10

  . درس يا بخش صفر محسوب مي شود
، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه 24غيبت تا سقف مشخص شده در ماده : 1تبصره •

 ياموجه ( نحوه برخورد با غيبت دانشجو. مدارك مستند و تشخيص استاد، موجه شناخته شود
  .دانشكده خواهدبود تأييدبر عهده استاد و با ) غيرموجه

در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش، بيش از ميزان تعيين شده در ماده : 2تبصره•
ي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس شوراباشد ولي غيبت او با تشخيص  24

واحد درهرنيمسال الزامي نيست، ولي نيسمال  12در اين حال رعايت حداقل . گرددحذف مي
  .مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس يا ) 25ماده 
. گردديبخش و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش م

  .ي آموزشي دانشگاه استشوراتشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده 
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  صل پنجمف

  حذف و اضافه
  

تواند در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع ميدانشجو ) 26ماده 
نمايد، يا دو درس اخذ يا دو درس ديگر اخذ  نيمسال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و

شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد 
  .تجاوز نكند 20مقرر در ماده 

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هردليل ديگر : 1تبصره •
ميزان تعيين شده در ماده (غيبت مجاز دانشجو مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر 

  .محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد) 24
  .حذف واضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست: 2تبصره•

هفته  5در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا ) 27ماده 
گروه آموزشي مربوط  تأييدهاي نظري خود را با از درسقبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي 

4حذف كند، مشروط بر اينكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از  
مجموع ساعات آن درس  17

  .واحد كمتر نشود 12نباشد و ثانياً تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 
حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات ) 28ماده 

ي آموزشي دانشگاه، دانشجو شوراپايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص 
در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي . قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد

محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل . خواهد شدتحصيلي محسوب 
  .ي آموزشي دانشگاه استشورادانشجو به عهده 

حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن : تبصره•
  .ي آموزشي دانشگاه امكان پذير استشورا تأييددوره با 

ش در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در حذف و تعويض بخ) 29ماده 
ي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده شورا تأييدصورت 

  . مجاز است
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  فصل ششم

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
  

ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس، ) 30ماده 
گيرد و استاد يا ميهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت انجام فعاليت

  .اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است
حضور دانشجويان  20/11/87ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشوراي معين شورابه موجب مصوبه 

مطابق گواهي صادره (گذرانده اند  18جهاني در كالس دروسي كه قبالً با نمره باالتر از داراي مدال در المپياد هاي 
توانند بدون شركت در كالس درس، در امتحانات پايان مي الزامي نبوده و) از طرف باشگاه دانش پژوهان جوان

  .نيمسال شركت نمايند
ي باليني و كارورزي، با توجه هاي كارآموزارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره) 31ماده 

  :به موارد زير انجام مي شود
اي، حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، رعايت اخالق اسالمي و حرفه -1-31

  .مراجعين و كاركنان بخش
  هاي محولههاي مربوط و انجام كشيكحضور مرتب و تمام وقت در بخش، كالس -2-31

  .بر اساس برنامه تنظيمي بخش
دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و  -3-31

  .تكميل پرونده بيماران
  .افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي -4-31
  .شركت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره الزم  -5-31

پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم آموزش برگزاري امتحان كتبي در ) 32ماده 
  .هاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي استپزشكي و درس
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سازمان اسناد ملي ايران، مدت زمان نگهداري اوراق امتحاني  30/2/80مورخ  2233/2بر اساس مجوز شماره 
باشد و بعد از آن در صورت مي نتيجه هر امتحان  سال پس از اعالم 2امتحانات درون دانشگاهي رشته هاي گروه پزشكي 

  .توانند اوراق مذكور را از طريق واحد اسناد دانشگاه و نهايتاً مديريت اسناد دفتر وزارتي امحا نمايندمي عدم نياز 
  .شودهاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر بخش انجام ميهاي باليني در دورهامتحان بخش: تبصره •

   31و  30يجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفاد مندرج در مواد نت) 33ماده 
شود و نمره دانشجو در هر درس يا هر بخش بصورت عددي بين صفر تا به صورت نمره تعيين مي
  .بيست مشخص مي شود

و حداقل  10هاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي حداقل نمره قبولي در درس) 34ماده 
هاي نظري حداقل نمره قبولي در هر يك از درس. باشدمي 12هر يك از اين مراحل ميانگين كل 

است و  12هاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي مرحله كارآموزي باليني و بخش
ها يا دانشجويي كه درهر يك از درس. مي باشد 14حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 

ي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن ها حداقل نمره قبولبخش
با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و . درس يا بخش است

  .در محاسبه ميانگين منظور مي شود
دانشجو در چنانچه  13/2/88ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 

طول تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممكن، در آن درس 
. و باالتر اخذ كند،نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد 16نمره 

  .عمومي پزشكي تا سقف چهار بار مي باشدموارد مجاز استفاده از اين مصوبه براي دانشجويان دكتراي 
عملي كه  –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري : تبصره•

معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است  يك درس محسوب مي شوند،
كمتر باشد  8از آنها از  نرسد و يا نمره يكي 10درصورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به .

  .دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود رسيده باشد، هر 10هر چند معدل به 
كه داراي دو كد ) ناپيوسته(، نمرات هر قسمت از درسهاي نظري و عملي 84براي دانشجويان ورودي قبل از   

  .هستند يك نمره محاسبه مي گرددكه داراي يك كد ) پيوسته(عملي  - هستند، مستقل مي باشد اما براي درسهاي نظري 
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استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس يا ) 35ماده 
  .بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس، به آموزش دانشكده تسليم نمايند

روز پس از اعالم  3كثر تا پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حدا: تبصره•
  .نتايج، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد

اداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را ) 36ماده 
دگي به اعتراضات حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسي

  .دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد
  .نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است: تبصره•

در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم، ميانگين نمرات دانشجو در آن ) 37ماده 
تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مراحل دوره  نيمسال و ميانگين كل نمرات او

دكتراي عمومي پزشكي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي 
  .شودثبت مي

براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا : 1تبصره•
حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره  شود و مجموعبخش ضرب مي

  .قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي شود
هايي كه شود، نمرات درسدوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي: 2تبصره •

  .شودمي ه محسوبگذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطدانشجو در دوره تابستاني مي
 12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال ازمراحل اول و دوم آموزش پزشكي نبايد از) 38ماده 
  .باشد، در غير اينصورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود كمتر
واحد باشد آن  12در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از: 1تبصره •

نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين، به 
در مواردي كه به علت مشكالت دانشجو يا نيمسال . عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد

باشد، آن نيمسال جزو  12مراحل آموزش پزشكي، تعداد واحدها كمتر از آخردر هر يك از 
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سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز 
  .محاسبه خواهدشد

ازسال تحصيلي  21/12/78ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامفاد اين تبصره با توجه به مصوبه 
  .براي كليه دانشجويان در مقاطع مختلف صرف نظر از سال ورود الزم االجرا مي باشد 80-79

دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار كتباً به وي : 2تبصره •
با اين وصف قصور در . و اولياء او اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند

اطالعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات از طرف دانشگاه و يا اظهار بياخطار به وي 
  .نخواهد بود

دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخر در هريك از ) 39ماده 
  .واحد درسي در آن نيمسال را ندارد 14مراحل اول و دوم آموزش پزشكي، حق انتخاب بيش از 

در موارد استثنائي، در نيمسال آخر تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش : تبصره•
گيري در خصوص پزشكي با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، تصميم

. ي آموزشي دانشگاه استشوراواحد درسي به دانشجوي مشروط، به عهده  14ارائه بيش از 
  .واحد نبايد باشد 20از درهرصورت اين تعداد بيش 

  .شودنمي 83شامل دانشجويان ورودي قبل از  39مفاد تبصره ماده 

 4نيمسال متوالي يا  3دانشجويي كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي براي ) 40ماده 
شود و چنانچه ميانگين كل واحدهايي نيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي

به  13ماده  2تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره باشد، مي 10حداقل  كه گذرانيده است
  .رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد

 12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از ) 41ماده 
كمتر  14انشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از و ميانگين كل نمرات د

باشد، دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده 
  تواند باشد، در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي

  . آورده است تكرار كند 14يا  12در آنها حسب مورد نمره كمتر از هايي را كه ها يا بخشدرس
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بديهي است . در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت
كه نمرات دروس تكراري، اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين 

  .كل او محسوب خواهدشد
نمرات كليه دروس مرحله سوم  28/4/82ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابه موجب مصوبه   

مي شوند اعم از ) باليني( به بعد وارد مرحله سوم دوره دكتراي عمومي پزشكي 82دانشجويان رشته پزشكي كه از مهر 
ي دوره مربوطه محاسبه خواهد شد و فقط در نامه آموزشآيين  قبولي، ردي و تكراري در ميانگين كل مرحله سوم مطابق

وارد مرحله باليني شده اند، كميسيون موارد خاص مي تواند تصميم گيري كند  82خصوص دانشجوياني كه قبل از مهر 
نمرات (كميسيون موارد خاص مركزي  10/8/78نامه آموزشي اقدام نمايد يا مطابق مصوبه جلسه آيين  كه مطابق

و باالتر كسب كند در كارنامه دانشجو ثبت  14هايي كه دانشجو پس از اخذ مجدد از آن نمره مردودي دروس و بخش 
  .)ولي در ميانگين مرحله سوم محاسبه نگردد و فقط در ميانگين كل درزمان فراغت از تحصيل محسوب شود

عداد دروس درموارد خاص چنانچه ت 7/9/83ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابه موجب مصوبه  
بانمرات كمتر از حدنصاب تعيين شده در هر مرحله محدود بوده و با تكرار آن دروس در محدوده سقف سنوات 
مجاز هر يك از مراحل، دانشجو نتواندميانگين مرحله مربوطه را به حد نصاب برساند اجازه داده مي شود دروس 

آنهايي را كه كمترين نمره را دارند جهت جبران ) به جز دروس عمومي( بانمرات باالتر از حد نصاب آن مرحله
  .اين مصوبه براي تمامي دانشجويان صرف نظر از سال ورود قابل اجرا مي باشد. ميانگين مرحله مربوطه تكرار نمايند

ي عالي برنامه ريزي، براي دانشجويان ورودي قبل از شورادبير  9/12/76مورخ  3391به موجب نامه شماره  
باشد ولي براي ورود به باليني، معدل كل مرحله دوم بايد نميدر پايان دوره علوم پايه الزامي  12معدل كل داشتن  76
  .باشد 12

را جهت جبران  14هاي با نمرات كمتر از ها و بخشدر صورتي كه دانشجو درس: 1تبصره •
موده و كمبود ميانگين هريك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار ن

كسب كرده و ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن  14نمرات باالتر از
ها را عليرغم داشتن نمره ها و بخشرعايت سايرمقررات آموزشي مي تواند مجدداً همان درس

بديهي است كه نمرات . تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود 14باالتر از 
هاي تكراري اضافه برنمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و درميانگين كل مرحله مربوطه رسد

  .محسوب خواهد شد
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مفاد اين تبصره از تاريخ تصويب  21/12/78ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابه موجب مصوبه  
  .الزم االجرا مي باشد براي كليه دانشجويان رشته پزشكي شاغل به تحصيل صرف نظر از سال ورود

حسب ها هايي را كه در آنها يا بخشدر صورتي كه دانشجويي تعدادي از درس: 2تبصره •
آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتراي  14يا  12مورد نمره كمتر از 

ب كليه عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود چنانچه پس از احتسا
نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او 

تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي در آن درس يا بخش مالك عمل است و دانشجو مي
كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود 

  .و عليرغم اينكه قبالً نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد است
 رغمدانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند، يا علي: 3تبصره •

استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه 
به رشته  13ماده  2تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره باشد، مي 10گذرانيده است حداقل 

 . ديگري در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و يا ناپيوسته تغيير رشته دهد

شود، در دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش ازحد، از ادامه تحصيل محروم مي) 42ماده 
تواند براي تحصيل مجدد در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي

رشته قبلي خود شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه  آزمون سراسري به غير از
تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده دانشگاه پذيرنده مي .خود ادامه تحصيل دهد

  .است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد
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  فصل هفتم

  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
  

در طول مراحل اول و دوم تواند دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي) 43ماده 
نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هر يك ازمراحل كار آموزي  2آموزش پزشكي حداكثر 

ماه متوالي با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي  6باليني و كارورزي حداكثر تا سقف 
  .استفاده نمايد

  .باشدي آموزشي دانشگاه مياشورموافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با : 1تبصره•
مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله : 2تبصره•

  .محسوب مي شود
  .يك ماه مرخصي استفاده نمايد دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از: 3تبصره•

  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل ازشروع) 44ماده 
نام نويسي هر نيمسال براي هريك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش 

  .براي هر يك از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد
  گيري چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم: 1تبصره•

  .وزشي دانشگاه استي آمشورابه عهده 
اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر ازدانشكده ذيربط قبل از اتمام : 2تبصره •
  .نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ كند مهلت
  .عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي برعهده دانشجو مي باشد: 3تبصره•

توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از زن باردار شاغل به تحصيل مي دانشجويان) 45ماده 
  .يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

درخصوص تعيين  31/5/86ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشوراي معين شورابه موجب مصوبه 
وضعيت نيمسال تحصيلي كه دانشجو به دنبال يك نيمسال مرخصي زايمان و عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار 
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وقفه تحصيلي مي شود مقرر گرديد اين نيمسال نيز به صورت مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي 
  .دانشجو محاسبه شود

 ي آموزشي دانشگاهشورا تأييددانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به ) 46 ماده
رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات 

  .استفاده نمايند
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود ) 47ماده 

در اين صورت مجاز است فقط براي يك بار . شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايدرا 
پس از انقضاي . حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد

اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد ودانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل 
  .را ندارددر آن رشته 

مجازند فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي  83دانشجويان ورودي قبل از 
  .انصراف خود را پس بگيرند

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد : تبصره•
 .يدموظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نما
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  فصل هشتم

  انتقال و جابجايي
  

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو ازيك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان  )48ماده 
  .رشته و همان مقطع تحصيلي است

  :ي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير استهادانشگاهانتقال دانشجو با توافق ) 49ماده 
  .متقاضي در دانشگاه مبداء ازنظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد ادامه تحصيل - 49- 1
  .متقاضي حداقل دو نيمسال ازدوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد -2-49
  .واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد - 49- 3

باقيمانده حداقل ) پايه، اصلي و تخصصي(، واحد هاي اختصاصي 83براي دانشجويان ورودي قبل از مهر  
  .نصف كل واحدهاي اختصاصي باشد

  .باشد 12ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل  -4-49
نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد  -5-49

  .پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد
هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، با انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه: تبصره•

  .و اعالم موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است 49رعايت شرايط ماده 
شجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده، خارج در موارد زير انتقال دان) 50ماده 

  :انجام مي شود) 1به استثناي شرط( 49از شرايط مذكور در ماده 
شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص  -1-50

  .مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود
ي پزشكي شوراج يا معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص العالبيماري صعب -2-50

  .دانشگاه قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد
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ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد  -3-50
  .مراجع ذيربط تأييدبه 

داز قبولي دانشجو در دانشگاه صورت هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بع: 1تبصره•
  .گرفته باشد

به شرح زير  2تبصره  20/10/88ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 
  :اصالح شده است

اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي يا پيماني دولت باشد و : 2تبصره •
ي انتقال قرار شورامشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت با نظر 

  .خواهند گرفت
براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل : 3تبصره•

  .مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد تأييدهمسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او بايد به 
در موارد استثنائي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او : 4تبصره•

 نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر، موجود
  .نباشد همسر او مي تواند به تهران منتقل شود

  .دانشگاه مقصد نيز برسد تأييدصحت هر يك از موارد مذكور بايد به : 5تبصره•
 ي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور درهادانشگاهانتقال دانشجو به هر يك از ) 51ماده 

   50ماده 
ي دولتي ممنوع است ولي انتقال به هادانشگاهي غير دولتي به هادانشگاهانتقال از ) 52ماده 

  .عكس آن با موافقت مبداء و مقصد، با رعايت ضوابط مربوط، بالمانع است
  .باشدعلمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي هيأتانتقال فرزندان اعضاء ) 53ماده 
 مؤسساتو  هادانشگاهه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور ب) 54ماده 

  .آموزش عالي داخل كشور، تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد
مركز امور دانشجوئي وزارت متبوع دانشجويان ايراني شاغل در  7/7/86مورخ  29757به موجب نامه شماره 

ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند فقط مي توانند در هادانشگاهدر  2008خارج از كشور كه قبل از ژانويه 
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انتقال مجدد اين دسته . ممنوع مي باشد 1ي تيپ هادانشگاهادامه تحصيل دهند وانتقال آنان به  3و  2ي تيپ هادانشگاه
  .باشدنميامكان پذير  هادانشگاهاز دانشجويان نيز به ساير 

ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند، پس هاگاهدانشدر  2008كليه افرادي كه از ابتداي ژانويه 
) آزمون ملي(از فارغ التحصيلي جهت ارزشيابي مدارك خود بايستي در امتحانات ارزشيابي 

 .شركت نمايند

ي معتبر مشروط، كه متقاضي تكميل هادانشگاهدانش آموختگان دوره هاي تخصصي از 
و % 50باشند، در صورتي كه بيش از مي) غير مشروط(ي معتبرهادانشگاهتخصص و اخذ مدرك از 

ي معتبر هادانشگاهدوره را در دانشگاه معتبر بگذرانند، مدرك ايشان مطابق % 50يا حداقل 
 .گرددارزشيابي مي

طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي طي شده توسط دانش آموخته در  2008از ابتداي سال 
. در داخل كشور مطابقت داشته باشد خارج از كشور با طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي

كه اين مطابقت توسط كميسيون ) هاي داخل باشدبرنامه آموزشي مطابق برنامه% 80حداقل (
 .ي عالي ارزشيابي مدارك خارج از كشور انجام خواهد شدشورامربوطه و تائيد 

شروع  2008كه از ابتداي سال ) زير مجموعه وزارت بهداشت( انتقال دانشجويان گروه پزشكي
به تحصيل نمايند به داخل كشور ممنوع است و پس از فراغت از تحصيل، مدارك اين گروه از 

بديهي است انتقال اين دسته . دانش آموختگان طبق ضوابط وزارت بهداشت ارزشيابي خواهد شد
  .ي علوم پزشكي كشور بالمانع استهاهدانشگااز دانشجويان فقط به شعب بين الملل 

 6دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل ) 55ماده 
  .هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند

، موظف است دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط) 56ماده 
نمرات دانشجو به دانشگاه  حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را به همراه درخواست و ريز

مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي، نظر 
  .خود را به دانشگاه مبداء اعالم دارد
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دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق : تبصره•
  .ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود

و يا باالتر است  12در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها ) 57ماده 
ده دانشگاه است برعه 10و بيشتر از  12شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از پذيرفته مي
در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است . مقصد است

  .كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد
يا ردي و سوابق آموزشي  اعم از قبولي و أتمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبد: 1تبصره •
جوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او دانش

  .محاسبه مي شود
  اي است كه دانشجو مربوط به مرحله 12عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از : 2تبصره•

  .در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد ،به هنگام انتقال
ود و در شمي تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مدرك فراغت از )58ماده 

ي هادانشگاهآن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در 
  .شودمبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي

  .مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز استانتقال دانشجو در طول ) 59ماده 

  جابجايي

، جابجائي دانشجويان در تمامي 5/11/87ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشورابا توجه به مصوبه 
كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، دكتراي عمومي پزشكي، ( هاي علوم پزشكيمقاطع تحصيلي رشته

  .مي باشد ممنوع) دندانپزشكي و داروسازي 
  .نامه حذف گرديدآيين  از متن 63لغايت  60لذا مفاد مواد 
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  فصل نهم

  دانشجوي ميهمان
  

تواند درمواردي كه دانشجو، بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي) 64ماده 
موقت ي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور هادانشگاهبا توافق 

  .براي مدت معين تغيير دهد
ي حضوري به غيرحضوري، از هادانشگاهميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه، از : تبصره•

  .ي دولتي به غير دولتي و بر عكس ممنوع استهادانشگاه
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو ) 65ماده 

  .را در دانشگاه مبداء گذرانده باشدنيمسال تحصيلي خود 
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت ) 66ماده 
واحد كمتر باشد  10ي مبداء و مقصد، به شرط آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور از هادانشگاه

واحد  12آن نيمسال از و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در 
  .واحد بيشتر نشود، بالمانع است 20كمتر و از 

انتخاب واحد دانشجوي ميهمان دردانشگاه مقصد چه بصورت تك درس و چه : تبصره•
بصورت تمام وقت بايستي با اطالع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه 

  .مقصد باشد
در يك يا ) تك درس يا تمام وقت(كه دانشجو به صورت ميهمان تعداد واحدهايي ) 67ماده 

  .درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد 40گذراند نبايد از چند دانشگاه مي
گذراند عيناً در كارنامه او در واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي: 1تبصره•

  .گرددانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور ميدانشگاه مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه مي
واحدهايي را . باشدمي 12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد : 2تبصره •

  .گذرانده است بايد مجدداً بگذراند 12كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از
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را  83به بعد قابل اجرا مي باشد و دانشجويان قبل از مهر  83براي دانشجويان ورودي مهر  2مفاد تبصره   
  .شودنميشامل 

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هرصورت توسط دانشگاه مبداء ) 68ماده 
  .شودمي صادر
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  فصل دهم
  تغيير رشته

  
تواند در پزشكي در طول دوران تحصيل خود ميدانشجوي دوره دكتراي عمومي ) 69ماده 

  : صورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغييررشته دهد
  .ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد -1-69

حداقل   -2-69
1
و حداكثر    6

1
  .كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد  3

نمره آزمون آخرين فرد  نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل، از -3-69
  .پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در  -4-69
  .رشته جديد را داشته باشد

  شوند، تغييررشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي: 1تبصره •
  .صورت مي گيرد 13ماده  2بر اساس دستور العمل مندرج در تبصره 

هاي اجرايي خاص تعهد دارند، بارعايت كليه تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاه: 2تبصره •
  .ه اجرايي ذيربط امكان پذير استشرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگا

هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده تغيير رشته به رشته: 3تبصره •
  .است، موكول به احراز شرايط مربوط است

به استثناي ( دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد: 4تبصره•
  .)همين ماده 1مشمولين مندرج در تبصره 

تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد در غير اينصورت فقط از ) 70ماده  
  .امكان پذير است 69مقطع باالتر به مقطع پايين تر بارعايت مقررات ماده 
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در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين نيمسال ) 71ماده  
پس از ثبت نام، اجازه . افقت، در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايدتحصيلي پس از مو

  .بازگشت به رشته قبلي را ندارد
  .دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته قبلي مي باشد: 1تبصره •
ه انصراف از اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزل: 2تبصره•

  .تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود
در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته ) 72ماده 

  . باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است
ت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداش: تبصره•

  .تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال بالمانع است
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد ) 73ماده 

به تشخيص گروه شود كه هايي از وي پذيرفته ميشود و فقط درسسازي ميبررسي و معادل
اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن % 80آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 

  .كمتر نباشد 12ها نيز از درس
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل : 1تبصره •

احتساب در ميانگين در كارنامه هاي پذيرفته نشده بدون منظور مي گردد، ولي نمرات درس
 12در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از .مانددانشجو باقي مي

ي آموزشي دانشگاه، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي شوراباشد با تصميم 
  .دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد

هاي پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه داد واحدهاي درسدر صورتي كه تع: 2تبصره•
 امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند،

  .شودنميبا تقاضاي تغيير رشته او موافقت 
  هفته  6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك الزم حداقل ) 74ماده 

  .پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند
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اي گردد كه به تشخيص چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه) 75ماده 
ي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در دوره دكتراي شورا تأييدي پزشكي دانشگاه و شورا

گيري از كارآيي حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه عمومي پزشكي و يا امكان بهره
تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ندارد و مي تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي را

در اين حال . نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهدديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي 
  .معاف خواهد بود) به استثناي بند يك( 69دانشجو از رعايت مقررات ماده 

طول تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري  در مواردي كه دانشجو، در: تبصره•
هاي گروه هيچ يك از رشتهجسمي و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در 

ي آموزشي شورا تأييدي پزشكي دانشگاه و شوراتواند با نظر آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي
  .اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهددانشگاه به رشته

عالي برنامه ريزي دانشجوياني كه ي شوراگروه پزشكي  4/9/76رأي صادره در پنجاه و نهمين جلسه مورخ  
در يكي از سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي امتحان جامع را با موفقيت گذرانده اند وپس از آن با رعايت 
ضوابط و شرايط قانوني به رشته ديگري از اين سه رشته تغيير رشته دهند از گذراندن امتحان جامع در رشته جديد 

ايستي واحد هاي علوم پايه باقي مانده در رشته جديد را طبق ضوابط گذرانده و در امتحانات معاف مي باشند ليكن ب
  .مربوطه، نمره قبولي كسب نمايند
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  فصل يازدهم

  پذيرش واحدهاي درسي
  

يا ديگر مقاطع تحصيلي  هادانشگاهمعادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبالً در ) 76ماده 
  :گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است

  .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود، مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد - 76- 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تأييددانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد  -2-76

  .فناوري باشدپزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و 
هاي گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه محتواي آموزشي درس -3-76

  .كمتر نباشد 12اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از % 80آموزشي ذيربط حداقل 
ي عالي برنامه ريزي وزارت شوراتحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب  -4-76

  .درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد بهداشت،
  ترمعادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين: 1تبصره•

  .امكان پذير است
هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده ها توسط گروهمعادل سازي و پذيرش درس: 2تبصره•

  .انجام مي شود
شود ولي نمينمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب  )77ماده 

  .در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد
واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر  20به ازاي هر : تبصره•

  .مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود
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  فصل دوازدهم
  پايان نامه

  
پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف ) 78ماده 

  .است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد
  بايست از شروع دوره كارآموزي تادانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي) 79ماده 

  .امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانندقبل از شركت در 
دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت : تبصره•

  مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع
  .باشندنميپيش كارورزي 

شده اند ثبت موضوع پايان نامه جزو شرايط ) باليني(وارد مرحله سوم  83ي دانشجوياني كه قبل از مهر برا 
  .باشدنميشركت در آزمون جامع پيش كارورزي 

گروه آموزشي مربوطه و  تأييدموافقت استاد راهنما و  استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو،) 80ماده 
  .تعيين مي گردد ي پژوهشي دانشكده مربوطهشوراتصويب 

ي پژوهشي شورا تأييددر موارد استثنائي با . ستاد راهنما حداقل استادياري استرتبه ا: 1تبصره•
  .علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود هيأتتوان از اعضاي دانشكده مي

تحقيقات ي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام شورادر موارد خاص و با تصويب : 2تبصره•
  .بين بخشي، دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد

علمي يا متخصصان  هيأتدر صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي ) 81ماده 
  .ي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شودشورا تأييدو محققان برجسته پس از 

ان نامه هاي دوره دكتراي عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر سقف تعداد پاي: تبصره•
استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد 
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هايي كه در دانشكده. آيدبدست مي 2علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد  هيأتكل اعضاي 
علمي عدد  هيأتوبا فرمول فوق، سقف پايان نامه هر عضو  علمي زياد است هيأتتعداد اعضاي 

ي پژوهشي شوراعلمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي و با تصويب  هيأتكمي خواهدشد، هر عضو 
پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور همزمان مي تواند  3دانشكده، حداكثر 

  .راهنمايي نمايد
  .پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشدانتخاب موضوع ) 82ماده 
موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ) 83ماده 

  .سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد 5ولي محتواي يكسان در
در موضوعاتي كه ممكن است ي پژوهشي دانشكده، شورادر موارد خاص و با نظر : تبصره•

نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه 
  .بالمانع است

  .هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد) 84ماده 
 تأييدپس از ) نفر 3ثر حداك( انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان: تبصره•

  :ي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشدشورااستاد راهنما و تصويب 
  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد: الف
اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه: ب

  .ستقلي از پايان نامه را عهده دار شوندبخش م
  : جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود) 85ماده 
  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما: الف
  بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده: ب
  آموزشي مربوطهتصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه : ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در : د
  ي پژوهشي دانشكده شورا
  ي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامهشوراابالغ مصوبه : ه
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  .از يكسال باشد فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر: تبصره•
  :هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد) 86ماده 
  )گيرياهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه( چكيده به زبان فارسي و انگليسي: الف
  )داليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش(مقدمه: ب
  بررسي متون: ج
  روش  گيري،حجم نمونه و روش نمونه ع پژوهش، محيط و مواد پژوهش،نو( روش كار: د
  )هاي آماري و مراحل انجام كارو انواع آزمونها آوري اطالعات، روش تجزيه و تحليل دادهجمع
  )استفاده از آزمون هاي آماري،جداول، نمودارها و بيان نتايج(نتايج : ز
مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت بررسي نتايج حاصله، ( گيريبحث و نتيجه: و

هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت نتايج پژوهش با ساير
  )ارائه پيشنهادات

  مراجع: ه
نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چكيده به ) 87ماده 

  .چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشدزبان انگليسي 
گيري نهايي در مورد پايان نامه را بر عهده دارند از داوران كه مسئوليت تصميم هيأت) 88ماده

  :اعضاي زيرتشكيل مي شود
  استاد راهنما -1
 )در صورت وجود( استاد مشاور -2

 ي پژوهشي دانشكدهشورانماينده  -3

 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه -4

علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه  هيأتيك عضو از اعضاي  -5
 آموزشي مربوطه



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٤٢

علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط  هيأتمرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي : تبصره•
در خصوص محققان و . تواند مربي باشدي پژوهشي دانشكده ميشورا تأييدخاص پس از 

  .صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي استمتخصصان و 
داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست  هيأتتوسط ها ارزشيابي پايان نامه) 89ماده  

  :صورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند
  20تا  19پايان نامه هاي با نمره عالي  −
  99/18تا  17پايان نامه هاي با نمره   بسيار خوب  −
  99/16تا  14پايان نامه هاي با نمره خوب  −
  14پايان نامه هاي با نمره كمتر از غير قابل قبول  −

يا در يكي از  توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده وهايي ميپايان نامه: تبصره•
مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را 

بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از . در اين مجالت ارائه نمايند
  . دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد

، مقرر گرديده ارائه يك مقاله چاپ شده در  29/7/76وزشي دانشگاه مورخ آم يشورابه موجب مصوبه 
مجالت پژوهشي معتبر توسط كارورز رشته پزشكي مشروط به اينكه دانشجو نويسنده اول يا دوم مقاله باشد و طرح 

  .به جاي پايان نامه پذيرفته شود) پروپوزال(تحقيقاتي مربوط را نيز ارائه دهد
باشند شجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ميكليه دان) 90ماده 

و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي 
كسب نمايد، عليرغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده 

  .دشدباشد، اخراج خواه
آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت  تعداد واحدها و نمره پايان نامه در) 91ماده 

  .حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است



 ٤٣/  دكتراي عمومي پزشكيآموزشي دوره آيين نامه : اول بخش

التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود از جمله زمان فارغ) 92ماده 
  )كدام كه موخر باشدهر ( پايان نامه را گذرانده باشد

  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است)  93ماده 
يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري ) 94ماده 

     .وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٤٤

  
  فصل سيزدهم

  تحصيلفراغت از 
  

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي ) 95ماده 
  و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد

  .لتحصيل دوره دكتراي عمومي پزشكي شناخته مي شودافارغ
دانشجويان  برايمقرر گرديده  20/5/88و  22/2/88عالي برنامه ريزي مورخ  يشورابه موجب مصوبه جلسات 

شوند، شرط قبولي در مي و به بعد وارد مرحله كارآموزي باليني  1388پزشكي كه از مهرماه مي عمو يدكترادوره 
  .فراغت از تحصيل آنها اضافه شود شرايطاين آزمون، به 

ي عالي شوراتبصره در بيست و ششمين جلسه  94ماده و  96 فصل، 13اين آيين نامه در ) 96ماده  
براي آن  83- 84به تصويب رسيد واز ابتداي سال تحصيلي  23/3/83برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و از تاريخ اجرا، 
  .ه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شودو بخشنامها كليه آيين نامه

  
  



 

  
  

  بخش دوم
  آئين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي

  )مرحله كارآموزي باليني(
  

  دوره هاي كارآموزي مقدماتي و كارآموزي پيشرفته
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٤٦

  
  مقدمه

باليني در دانشكده پزشكي اصفهان، دوره باليني مورد در ادامه تغييرات دوره مقدمات پزشكي 
بازنگري قرار گرفت و با هدف توانمند سازي دانشجويان براي ورود به دوره كارورزي، دوره 

) كارآموزي پيشرفته(و اكسترني ) كارآموزي مقدماتي(كارآموزي باليني به دو دوره دانشجويي 
) داخلي،جراحي زنان و اطفال( بخش هاي اصلي دوره دانشجويي به طور عمده شامل . تقسيم شد

  .بوده و نحوه ارائه آن شبيه دوره كارآموزي سابق بوده و تغييرات اندكي در آن اعمال شده است
باشد كه در آن فراگيران با شرح وظايف مشخص، ماهه مي 12دوره اكسترني شامل يك دوره  

چيدمان برنامه حاضر در دومين .آورند را بدست مي) اينترني(آمادگي ورود به دوره كارورزي 
ي شوراو يازدهمين جلسه  29/3/86پژوهشي دانشكده پزشكي مورخ  - ي آموزشيشوراجلسه 

  نامه اي كه مالحظه مي شودآيين  مورد تصويب قرار گرفت و 10/4/86آموزشي دانشگاه مورخ 
ي عالي شوراعمومي پزشكي مصوب بيست و ششمين جلسه  يدكترانامه دوره آيين  بر مبناي 

تهيه گرديده و بر اساس تغييرات اعمال شده در راستاي  23/3/83برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
نامه آموزشي دوره، تكميل شده است كه در جلسه آيين ارتقاء كيفيت آموزشي دوره باليني،

ي آموزشي دانشگاه مورخ شوراو  30/4/87ي آموزشي پژوهشي دانشكده پزشكي مورخ شورا
  .به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد 9/8/87

اين مجموعه با هدف اطالع رساني به فراگيران و هماهنگ سازي گروه هاي مختلف باليني در 
 نامه آموزشي است كه دانشجويانآيين  اجراي آموزش و ارزشيابي فراگيران تهيه گرديده و شامل

نامه كه با قلم متفاوت، درج شده است موادي موادي از آيين. محترم به آن نياز خواهند داشت
ي عالي برنامه ريزي علوم شوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  است كه به

  .پزشكي اضافه گرديده است
  



 ٤٧/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  تعاريف
  :استفاده مي باشدنامه مراحل باليني دوره پزشكي عمومي مورد آيين  تعاريف زير در

  )كارآموزي مقدماتي(ي يمرحله دانشجو
شناسد و از تجربه محض براي فراگير در اين مرحله اجزاء اصلي يك محيط باليني را مي

را ها تواند اولويتنميهاي مختلف محيط باليني استفاده مي كند ولي در اين شرايط شناسايي جنبه
تواند وظايف خاصي را كه به او گر است و ميظارهبشناسد و فقط الگوهاي عملكرد باليني را ن

محول شده بدون اطالع از ميزان اهميت به انجام برساند و تمام هم و غم خود براي بخاطر سپردن 
هاي ماه بطول انجاميده و مشتمل برچرخش 10اين مرحله . قوانين آموزش داده شده بكار مي بندد

  .باشد مي) داخلي، جراحي، زنان و اطفال( اصلي 

  )كارآموزي پيشرفته(ترني مرحله اكس
اي را در برخورد فراگير در اين سطح احساس راحتي بيشتري مي كند و طرح آگاهانه و سنجيده

فراگير در اين مرحله، سرعت عمل و . ريزد كه بر اساس كفايت و سازماندهي مي باشدبا بيمار مي
تواند تسلط داشته و چند كار مرتبط با هم را ميقابليت انعطاف كارورز را ندارد ولي بر كار خود 

در اين مرحله، فراگير تحت نظر مستقيم پزشك معالج يا دستيار مسئول بيمار به . مديريت كند
  .پردازداقدامات مراقبتي بيمار مي

  )كارورزي(مرحله اينترني 
كلي در نظر فراگير در اين مرحله بجاي در نظر گرفتن جزء جزء يك موقعيت، آنرا را بطور 

فرد ماهر، از تجربيات خود در يك موقعيت . دهدميدارد و عواقب دراز مدت آنرا مد نظر قرار 
فرد . هاي قبلي در مواجهه با اين موقعيت تعديل شودريزيخاص فرا مي گيرد كه چگونه بايد طرح

اقداماتي الزمي را  ماهر نسبت به ارزيابي هاي خود در مواجهه با بيمار اطمينان دارد و مي داند چه
در اين سطح، فراگير تحت نظارت غير مستقيم پزشك معالج يا دستيار به مراقبت از . توصيه كند

  .بيمار مي پردازد
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  فصل اول

  شرايط ورود و نام نويسي
  

ريزي علوم ي عالي برنامهشوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  3ماده) (1ماده 
است شخصاً در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند  دانشجو موظف) پزشكي

  عدم مراجعه دانشجو براي. براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند
نام نويسي و انتخاب واحد در يك نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و 

  .دانشجو اخراج خواهد شد
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد داليل آن را : 1تبصره•

  . حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد
ي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو شوراموجه بودن ترك تحصيل توسط  تأييددر صورت 

  .ي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شودمدت مجاز تحصيل و
ي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را يدانشجو :2تبصره •

  دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد
  

    



 ٤٩/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  فصل دوم

  نظام آموزشي
  

ريزي علوم عالي برنامه يشوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  6ماده ) (2ماده 
در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي ): پزشكي

  .يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است
ريزي علوم ي عالي برنامهشوراعمومي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  8ماده ) (3ماده 
  :عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير مي باشد يدكترابرنامه دوره ): پزشكي
  علوم پايه: مرحله اول  ‐
  )ICM(يا دوره مقدماتي پزشكي باليني ) فيزيوپاتولوژي(مرحله دوم  ‐
  )اكسترني -استيودنتي( كارآموزي باليني: مرحله سوم  ‐
  )اينترني( كارورزي  :مرحله چهارم  ‐

مرحله اول . گيردمراحل كارآموزي باليني انتخاب واحد طي دو مرحله انجام مي در) 4ماده 
ماه و مرحله دوم انتخاب واحد دروس اكسترني  10انتخاب واحد دروس استيودنتي براي مدت 

  .ماه كه زمان انتخاب واحد توسط آموزش دانشكده اعالم مي گردد 12براي مدت 
  .ماه انجام ميگردد 18زي براي يكبار و به مدت انتخاب واحد در مرحله كارور) 5ماده 
ريزي علوم ي عالي برنامهشوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  7ماده ) (6ماده 
  هر واحد درس،مقدار ياميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري): پزشكي

  ساعت، 68ساعت و كارورزي  51ساعت، كارآموزي  34ساعت عملي يا آزمايشگاهي 17 
عالي برنامه ريزي  يشورادر طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب 

  .علوم پزشكي تدريس مي شود
زي ريي عالي برنامهشوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  15ماده ) ( 7ماده 

  درماني سرپايي در  –هاي بهداشتي كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبت:)علوم پزشكي



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٥٠

ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزش بر بالين بيماران هاي بيمارستاندرمانگاه
  .هاي نظري استبستري و درس

ريزي علوم ي عالي برنامهشوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  16ماده ) (8ماده 
در پايان مرحله سوم، آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين  :)پزشكي

  .آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است
هاي ها و بخششرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي، قبولي در كليه درس: 1تبصره •

  .از مرحله سوم و تصويب موضوع پايان نامه مي باشد 14مرحله كارآموزي باليني، كسب ميانگين كل 
ي عالي برنامه ريزي شوراعمومي پزشكي مصوب  يدكترانامه دوره آيين  17ماده ) ( 9ماده 

در صورت (شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است ): علوم پزشكي
  )نداشتن مشكل سقف سنوات تحصيلي

ماه است و مشخصات دروس  22 )استيودنتي و اكسترني( كارآموزي باليني طول مراحل ) 10ماده 
  .باشدمي ماه اكسترني به شرح جداول صفحات بعد  12ماه استيودنتي و  10اين مرحله شامل 

    



 ٥١/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  مشخصات دروس مرحله استيودنتي -الف

  زمان  تعداد واحد نام درس يا بخش  رديف
  ماه 3   9 )1(كارآموزي بخش داخلي  1
  همزمان با كارآموزي  5/2 )1(درس تئوري داخلي  2
  همزمان با كارآموزي  2  )2(درس تئوري داخلي  3
  ماه 3  9 كارآموزي جراحي عمومي و ارولوژي  4
  همزمان با كارآموزي  7 درس تئوري جراحي عمومي و ارولوژي  5
  ماه 2  6 )1(كارآموزي بخش اطفال  6
  همزمان با كارآموزي  5  )2(درس تئوري اطفال  7
  ماه 2  6 كارآموزي بخش زنان و زايمان  8
  همزمان با كارآموزي  4 دروس تئوري زنان و مامائي  9

  همزمان با كارآموزي  2 درس نظري فارماكولوژي باليني  10
  همزمان با كارآموزي  2 درس نظري آمار حياتي در روش تحقيق  11

  واحد 5/54 جمع كل واحد
  

مي باشد كه به مرحله استيودنتي  ICMباقيمانده دروس تئوري تخصصي بالكهاي هفت گانه داخلي در مرحله 
  .منتقل گرديده است

  .ارائه شده است ICMبه ارزش يك واحد در مرحله ) 1(درس تئوري اطفال  
واحد درس تئوري جراحي عمومي و ارولوژي پس از كسرعناوين دروس نظري بيهوشي و ارتوپدي از  7 

ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد كه واحد كسر شده شوراسرفصل درس نظري جراحي عمومي مصوب 
  .در مرحله اكسترني ارائه خواهد شد
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  مشخصات دروس مرحله اكسترني

  زمان  تعداد واحد بخشنام درس يا  رديف
  ماه 1 3 كارآموزي بخش روانپزشكي  1
  همزمان با كارآموزي 2 دروس تئوري روانپزشكي  2
  ماه 1 3 كارآموزي بخش اعصاب  3
  همزمان با كارآموزي 2 دروس تئوري اعصاب  4
  ماه 1 3 كارآموزي بخش عفوني  5
  همزمان با كارآموزي  5/2 دروس تئوري عفوني  6
  ماه 1  5/3 كارآموزي بخش پوست  7
  ماه 1  5/2 كارآموزي بخش راديولوژي  8
  ماه 1 3 كارآموزي بخش گوش و حلق و بيني  9

  ماه 1 3 كارآموزي بخش چشم پزشكي  10
  ماه 1 2 كارآموزي بخش بهداشت  11
  ماه 1 3 )2(كارآموزي بخش داخلي  12
  ماه  1 3 )2(كارآموزي بخش اطفال  13
  ماه  1 3 كارآموزي بخش بيهوشي و مسموميت  14
  همزمان با كارآموزي  5/1 درس تئوري بيهوشي و مسموميت  15
  ماه  1 3 )ارتوپدي(2كارآموزي جراحي  16
  همزمان با كارآموزي  5/1  )ارتوپدي(2درس نظري جراحي  17
  در طول يك ترم  2 پزشكي قانوني   18

  5/46 جمع كل واحد
  

  :به دو دسته كلي تقسيم مي شود) اكسترني - استيودنتي(دروس مرحله كارآموزي باليني ) 11ماده 



 ٥٣/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

شامل پوست، بهداشت، گوش و حلق و بيني، : دروسي كه واحد تئوري مجزا ندارند) الف
  راديولوژي و چشم 

  :دروسي كه واحد تئوري مجزا دارند كه خود به دو دسته تقسيم مي شوند) ب
شامل داخلي، اطفال، زنان ومامايي و ) major(هاي اصلي ماژور در گروه دروسي كه -1

هاي آن گروه معرفي اي از بخشها به زير مجموعهجراحي ارائه مي شوند و دانشجو در اين گروه
  .گذراندمي و يك قسمت از آموزش باليني خود را در آن بخش 

  :رنيجدول اكست 18و 16-8-6هاي توضيحات در ارتباط با رديف
  .ارائه شده است ICMواحد درس تئوري عفوني در مرحله /. 5 

  .ارائه شده است ICMواحد كارآموزي بخش راديولوژي به صورت تئوري در مرحله  5/0 
  ي عالي شوراواحد درس تئوري بيهوشي و مسموميت بر اساس سرفصل مصوب  5/1 
در مرحله اكسترني تحت عنوان درس ريزي از درس تئوري جراحي عمومي كسر شده و برنامه

  .تئوري بيهوشي ومسموميت ارائه شده است
ريزي از ي عالي برنامهشوراواحد درس تئوري ارتوپدي بر اساس سرفصل مصوب  5/1 

  .عناوين درس جراحي تئوري كسر گرديده و تحت عنوان درس تئوري ارتوپدي ارائه شده است
شامل عفوني، اعصاب، روانپزشكي و بيهوشي ) minor(هاي مينوردروسي كه در گروه -2

  ها دانشجو عمده آموزش باليني خود را در يك بخش در اين گروه. ومسمومين ارائه مي شوند
  .گذراندمي

تواند از ماه مي باشد و دانشجو در طول مرحله كارورزي مي 18طول مرحله كارورزي ) 12ماده 
يك ماه مرخصي استفاده نمايد و الزم است قبل از شروع مرخصي خود، درخواست مرخصي را با 

  .استاد و مدير گروه در دفتر گروه ثبت نمايد تأييد
هاي داخلي، جراحي و اطفال كه در هاي كارآموزي بخشها و روتيشننوع بخش) 13ماده 

  :شرح زير مي باشد مرحله استيودنتي و اكسترني ارائه مي شود به
قلب، ريه، كليه، غدد،  :هاي كارآموزي بخش داخلي در مرحله استيودنتي شاملروتيشن -الف

روتيشن را خواهد  7روتيشن از  5گوارش، خون و روماتولوژي بوده كه دانشجو به قيد قرعه 
  .گذراند
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جراحي عمومي،  :هاي كارآموزي بخش جراحي در مرحله استيودنتي شاملروتيشن -ب
  .جراحي اطفال، جراحي توراكس و ارولوژي مي باشد

اي كارآموزي بخش اطفال در مرحله استيودنتي شامل درمانگاه و بخش جنرال، روتيشن -ج
بخش عفوني، بخش تنفس، بخش خون، بخش ايمونولوژي، بخش كليه و غدد، گوارش و نوزادان 

  .مي باشد
  .درمانگاه مي باشد بخش جنرال و :در مرحله اكسترني شامل هاي كارآموزي بخش داخليروتيشن - د
بخش  كارآموزي در: هاي كارآموزي بخش جراحي در مرحله اكسترني شاملروتيشن -ذ

  .ارتوپدي به مدت يك ماه مي باشد
هاي كارآموزي بخش اطفال در مرحله اكسترني شامل روتيشن هاي بخش جنرال و روتيشن -ر

  .درمانگاه مي باشد
يك هفته : هاي كارآموزي بخش بيهوشي و مسمومين، در مرحله اكسترني شاملروتيشن -ز

و بقيه كارآموزي در بخش  CPRكارآموزي در بخش بيهوشي همراه با گذراندن كارگاه 
  .مسموميت مي باشد

ساعت  8ساعت كليه،  10ساعت تنفس،  8شامل  1مباحث درس تئوري داخلي  -س
  .ساعت خون مي باشد 8 ساعت گوارش و 8روماتولوژي، 

  . ساعت غدد مي باشد 12ساعت قلب و  20شامل  2مباحث درس تئوري داخلي  -ش
  .شرح وظايف دانشجويان در مراحل استيودنتي و اكسترني در پيوست شماره يك آمده است) 14ماده 
  :ماه و شامل بخشهاي زير مي باشد 18طول مرحله كارورزي ) 15ماده 

  ماه  3ه مدت كارورزي بخش داخلي ب - 1
 ماه  3كارورزي بخش جراحي به مدت - 2

 ماه  3كارورزي بخش اطفال به مدت - 3

 ماه  2كارورزي بخش زنان به مدت - 4

 ماه  1كارورزي بخش بهداشت به مدت - 5



 ٥٥/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

 ماه  1كارورزي بخش روانپزشكي به مدت - 6

 ماه  2كارورزي بخش اورژانس به مدت - 7

مسمومين، اعصاب، عفوني به طور  چشم، پوست، گوش و حلق و بيني،(هاي از بين بخش - 8
 .ماه گذرانده شود 3انتخابي 

ريزي اي برنامههاي ماژور، روتيشن فراگيران در دوره كارورزي به گونهحتي المقدور در بخش
هايي كه در دوره كارآموزي موفق به گذراندن آنها نشده اند در دوره گردد كه فراگيران،بخش

  .كارورزي بگذرانند
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  فصل سوم 

  طول مدت تحصيل و واحدهاي درسي
  

ريزي علوم ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي پزشكي عمومي مصوب آيين  15ماده ) (16ماده 
 ها،هاي بهداشتي درماني سرپايي در درمانگاهكارآموزي باليني شامل آموزش مراقبت) پزشكي

بر بالين بيماران بستري و  و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور، آموزشها بيمارستان
  .هاي نظري استدرس
درصد  50ها نبايد از حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بستري در بيمارستان :1تبصره•

  .دوره كارآموزي بيشتر باشد
هاي استيودنتي و اكسترني و كليه شرط ورود به مرحله كارورزي، گذراندن كليه بخش) 17ماده 

  .و موفقيت در امتحان جامع پيش كارورزي مي باشد 14ميانگين حداقل دروس نظري و كسب 
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  22ماده ) (18ماده 

 5سال است، كه  10حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي  :)علوم پزشكي
سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم  5سال اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 

  .آن اختصاص دارد
سال اول دوره آموزش پزشكي، از امتحان جامع  4ي كه نتواند در مدت يدانشجو: 1تبصره •

سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشكي را  5نمره قبولي كسب كند و يا در مدت علوم پايه، 
شود و در صورتي كه ميانگين نمرات مه تحصيل در رشته پزشكي محروم ميبه پايان برساند از ادا

 13ماده  2باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  10هايي كه گذرانيده حداقل درس
  .گري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهدبه رشته دي

سال از شروع دوره باليني به دوره  3دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت : 2تبصره •
سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي را به پايان برساند، با  5كارورزي راه يابد و يا در مدت 

ماه ديگر قابل تمديد است، مشروط به آن كه مدت  12دانشگاه حداكثر ي آموزشي شوراتصويب 
  .مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد



 ٥٧/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  فصل چهارم
  حضور و غياب

  
ريزي علوم ي عالي برنامهشورانامه دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  23ماده ) (19ماده 
هاي كارآموزي و كارورزي ودورهحضور دانشجودر تمامي جلسات مربوط به هر درس ): پزشكي

  .الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات، غيبت محسوب مي شود
ي عالي برنامه ريزي شوراآيين نامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب  24ماده ) (20ماده 

4ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از ): علوم پزشكي
2 ، عملي و آزمايشگاهي17

17، 
1آموزي و كارورزي از كار

مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند در غير اينصورت نمره  10
  .دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب مي شود

، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه 20غيبت تا سقف مشخص شده در ماده  :1تبصره •
موجه يا غير ( نحوه برخورد با غيبت دانشجو. مدرك مستند و تشخيص استاد، موجه شناخته شود

  .دانشكده خواهد بود تأييدبر عهده استاد و با ) موجه
از ميزان تعيين شده در ماده  در صورتي كه غيبت دانشجودر هر درس يا بخش، بيش: 2تبصره •

ي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود آن درس شوراباشد ولي غيبت او با تشخيص  20
واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال  12در اين حال رعايت حداقل . حذف مي گردد

  .مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  25ماده ) (21ده ما

غيبت غيرموجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس ): علوم پزشكي
. يا بخش و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد

  .ي آموزشي دانشگاه استشورات در جلسه امتحان بر عهده تشخيص موجه بودن غيب
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 2دستور العمل تكميل فرم غيبت مجاز با علل پزشكي و غير پزشكي در پيوست شماره ) 22ماده 
  .آمده است

ها و كارآموزي دوره هاي در مورد نحوه برخورد با غيبت دانشجو در چرخش) 23ماده 
در صورتي كه مجاز شناخته  20مشخص شده در ماده استيودنتي و اكسترني و اينترني تا سقف 

  :نشود به شرح زير اقدام مي گردد
نمره براي هر يك روز غيبت  1به ازاء هر يك روز غيبت غير موجه تا سقف سه روز در ماه ) الف

  .دانشجو در كارآموزي مراحل استيودنتي و اكسترني و كارورزي از نمره نهائي كسر مي شود
هاي درس تئوري و واحدهاي نظري لسه غيبت غير موجه دانشجو در كالسبه ازاء هر ج) ب

  .باليني بر اساس نظر گروه و با توجه به تعداد ساعات درس، از نمره نهايي درس نظري كسر مي شود
در صورتي كه كسر نمره به علت غيبت غيرموجه ) الف و ب(بديهي است در موارد : 1تبصره •

  برسد دانشجو در آن بخش مردود خواهد شد 12كمتر از باعث شود كه نمره نهايي به 
1 محاسبه و كسر نمره به دليل غيبت غير موجه در موارد فوق صرفاً تا: 2تبصره •

سقف   10
4 كارآموزي هر بخش و

باشد و غيبت دانشجو بيشتر از سقف مذكور دروس نظري امكان پذير مي 17
  .بر اساس مقررات با آن رفتار خواهد شدبه هر دليل كه باشد بايستي غايب گزارش شود و 

  .باشدمي 20ماده ) 1(تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو در موارد فوق مطابق تبصره  :3تبصره •
    



 ٥٩/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  فصل پنجم 
  حذف و اضافه

  
در مراحل سوم و چهارم دوره پزشكي عمومي حذف و اضافه و حذف نهايي جهت ) 24ماده 

ي آموزشي شورادروس كارآموزي و كارورزي وجود ندارد و حذف بخش در صورت تائيد 
  .ها مجاز استدانشكده و تنها قبل از معرفي دانشجو به بخش
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  فصل ششم 

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
  

ي عالي برنامه ريزي شورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  30ماده () 25ماده 
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هردرس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس، ): علوم پزشكي
هاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد يا انجام فعاليت

  .مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است اساتيد هر درس
ريزي علوم ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  31ماده ) (26ماده 
به  اي كارآموزي باليني و كارورزي، با توجهارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره): پزشكي

  :موارد زير انجام مي شود
اي، حفظ شئون دانشجوئي و حسن رابطه با بيماران، و حرفهرعايت اخالق اسالمي  -1-26

  مراجعين و كاركنان بخش
  هاي محوله هاي مربوط وانجام كشيكحضور مرتب و تمام وقت در بخش، كالس -2-26

  بر اساس برنامه تنظيمي بخش
دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و  -3-26

  تكميل پرونده بيماران 
  افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي  -4-26
  شركت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره الزم  -5-26

ي عالي برنامه ريزي شورادكتراي عمومي پزشكي مصوب نامه دوره آيين  32ماده ) (27ماده 
برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول ودوم آموزش  :)علوم پزشكي

  .هاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي استپزشكي و درس
بخش انجام هاي باليني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر امتحان بخش :تبصره•

  .مي شود



 ٦١/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  34ماده ) (28ماده 
و حداقل  10هاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي حداقل نمره قبولي در درس): علوم پزشكي

نظري  هايحداقل نمره قبولي در هر يك از درس. مي باشد 12ميانگين كل هر يك از اين مراحل 
است و  12هاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي مرحله كارآموزي باليني و بخش

ها يا كه در هر يك از درس دانشجويي. مي باشد 14از اين مراحل حداقل ميانگين كل هر يك 
ها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن بخش

بخش است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و درس يا 
  .در محاسبه ميانگين منظور مي شود

  .مي باشد 10، )2(و ) 1(حداقل نمره قبولي در درس تئوري داخلي : 1تبصره •
ي ريزي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  41ماده ) (29ماده 

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از  :)علوم پزشكي
 14و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از  12

كمتر باشد، دانشجوئي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين 
صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي تواند  شده باشد، در
  . آورده است، تكرار كند 14يا  12هايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از درسها يا بخش

بديهي است . در غير اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت
راري، اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كه نمرات دروس تك

  .كل او محسوب خواهد شد
را جهت جبران  14در صورتي كه دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات كمتر از  :1تبصره •

كمبود ميانگين هر يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نموده و 
كسب كرده و ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن  14ر از نمرات باالت

ها را عليرغم داشتن نمره ها و بخشرعايت ساير مقررات آموزشي مي تواند مجددا همان درس
بديهي است كه نمرات .تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مراحل مربوط جبران شود  14باالتر از 
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فه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت ودر ميانگين كل مرحله مربوطه هاي تكراري، اضادرس
  .محسوب خواهد شد

هايي را كه در آنها حسب مورد ا بخشيي، تعدادي از درس در صورتي كه دانشجوي: 2تبصره •
آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتراي عمومي  14يا  12نمره كمتر از 
ر نمايد ودر درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات پزشكي تكرا

ا باشد، قبولي قبلي او در آن درس ي قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله به حد نصاب رسيده
بخش مالك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود ودر صورتي كه ميانگين كل 

نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و عليرغم  مرحله مربوطه به حد
  .اينكه قبال نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددا ان درس يا بخش را تكرار نمايد

ساعت در تابلو اعالنات  48هاي آموزشي موظفند نمره نهايي دانشجو را به مدت گروه) 30ماده 
ع دانشجويان اعالم نمايند و دانشجو طي اين زمان نصب و يا در سايت كامپيوتري جهت اطال

  .فرصت دارد اعتراضات خود را كتبا به استاد يا اساتيد هر درس يا بخش اعالم كند
هاي آموزشي بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي گروه) 31ماده 

ا به دانشكده ارسال يا در سايت فرصت دارند حداكثر ظرف يكماه نمرات نهايي دانشجويان ر
كامپيوتري دانشگاه وارد نمايند و اداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف 

  .است نمرات نهايي دانشجويان را حداكثر، پس از يك هفته به آموزش دانشگاه تسليم نمايد
امتحان : شامل) واكسترني استيودنتي(هاي كارآموزي بالينيارزيابي دانشجو در بخش) 32ماده 
OSCE و يا معادل آن و ارزيابي عملكرد راند بخش و امتحان كتبي خواهد بود.  
  هاي با درس تئوري باليني كه نمره جدا دارد و در براي امتحان كتبي در گروه: تبصره•
و عملكرد راند بخش و بر اساس در صد  OSCEهاي بدون درس تئوري باليني كه با نمرات گروه

  .مشخص شده ميانگين گرفته خواهد شد
هاي داخلي، جراحي، اطفال، زنان و مامايي در مرحله دروس نظري يا تئوري بخش) 33ماده 

هاي روانپزشكي، اعصاب، عفوني ارتوپدي و بيهوشي استيودنتي و دروس تئوري و يا نظري بخش



 ٦٣/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

ها و طبق برنامه تنظيمي از همزمان با ارائه كارآموزي اين بخشومسمومين در مرحله اكسترني 
  .هاي مربوط ارائه خواهد شد و نمره آنها هم مستقل خواهد بودطرف گروه

هاي داخلي، جراحي، اطفال، زنان و ارزيابي دانشجو دركارآموزي هر يك از گروه) 34ماده 
بر اساس نظر هر گروه بين حداقل  مامايي، روانپزشكي، عفوني، اعصاب و بيهوشي و مسموميت

به نمره ارزيابي عملكرد راند % 100و مابقي آن تا سقف  OSCEاز امتحان % 60تا حداكثر % 40
  .بخش تعلق خواهد داشت

براي ارزشيابي استفاده مي كنند مي توانند تا سقف  Log bookهايي كه از در گروه: 1تبصره•
  .اختصاص يابد Log bookنمره ارزشيابي عملكرد بخش به نمره % 30

باشد  12كمتر از  ،و ارزيابي عملكرد راند بخش osceچنانچه ميانگين نمره امتحان )  35ماده 
مردود و ملزم به تكرار آن بخش مي باشد و نتيجه امتحان كتبي  ،دانشجو از كارآموزي آن بخش

  .براي نمره درس تئوري باليني منظورخواهد شد ها صرفاًدر اين بخش
هاي داخلي، جراحي، كارآموزي گروه OSCEدر امتحان  چنانچه دانشجو صرفاً :1تبصره •

نشود ولي ميانگين نمره  20از  12اطفال و زنان و مامايي براي بار اول موفق به كسب نمره قبولي 
باشد الزم است حداكثر تا دو هفته بعد از اتمام كارآموزي در امتحان مجدد  12كل بخش باالتر از 

OSCE  كه از طرف گروه برگزار خواهد شد شركت نمايد و در صورت كسب نمره قبولي، اين
و بر اساس درصد مشخص شده جمع و نمره نهايي اعالم ) راند بخش( نمره با نمره ارزيابي عملكرد

مجدد به هر دليل كه باشد نمره مردودي  OSCEدر صورت عدم شركت دانشجو در امتحان . گردد
  .خواهد شد جهت وي گزارش

هاي داخلي، جراحي، كارآموزي گروه OSCEچنانچه دانشجو در امتحان مجدد  :2تبصره •
اطفال، زنان و مامايي موفق به كسب نمره قبولي نشود يا در امتحان مجدد غيبت نمايد حتي در 

و ارزيابي عملكرد راند آن بخش به حد نصاب نمره قبولي  OSCEصورتي كه ميانگين نمره امتحان 
  .براي وي اعالم گردد 12برسد دانشجو از كارآموزي آن بخش مردود و بايستي نمره كمتر از 
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از روتيشنهاي كارآموزي گروههاي % 30چنانچه دانشجو نتواند حداكثر تا سقف : 3تبصره •
را كسب نمايد ولي ميانگين نمره آن  12داخلي، جراحي، اطفال و زنان و مامايي حداقل نمره قبولي 

چنانچه . باشد عدم موفقيت دانشجو تا سقف مذكور ناديده گرفته خواهد شد 12تر از بخش باال
روتيشن هاي يك گروه نشود هر چند معدل كل % 30دانشجو موفق به كسب نمره قبولي از بيش 

 12بيشتر باشد دانشجو از كارآموزي آن گروه مردود و نمره كمتر از  12كارآموزي آن گروه از 
  .واهد شد وملزم به تكرار كل كارآموزي آن بخش خواهد بودبراي وي اعالم خ

چنانچه ميانگين نمره امتحان كارآموزي هر يك از بخشهاي اعصاب، روانپزشكي و ) 36ماده 
باشد، دانشجو در آن بخش  12و ارزيابي عملكرد راند بخش كمتر از  OSCEعفوني اعم از امتحان 

چنانچه ميانگين نمره كارآموزي بخش دانشجو . مردود و ملزم به تكرار كارآموزي خواهد بود
باشد دانشجو مي بايستي  12وي كمتر  OSCEباشد ولي نمره امتحان  12دربخشهاي فوق باالتر از 

را  12مجدد شركت و حداقل نمره  OSCEس نظر گروه در امتحان حداكثر تا يك ماه بعد، بر اسا
  .كسب نمايد

براي بار دوم و يا غيبت در اين امتحان، دانشجو در  12در صورت عدم كسب نمره : 1تبصره •
اين بخش مردود وملزم به تكرار كل كارآموزي خواهد شد و بايستي جهت وي نمره مردودي 

  .اعالم شود) 12كمتر از (
پذير امكان OSCEهاي مينور به صورت چنانچه ارزيابي دانشجو در كارآموزي بخش) 37ماده 

  .بعمل آيد OSCEنباشد بايستي آزمون مشابه آزمون 
هاي چشم، گوش وحلق و بيني و نحوه ارزيابي دانشجويان در كارآموزي بخش)  38ماده 

  :راديولوژي به شرح زير مي باشد
امل كارآموزي در بخش و برگزاري كالس درس هاي فوق شكارآموزي در بخش) الف

  .تئوري مي باشد

هاي فوق، نمره نهايي بخش است كه معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در بخش) ب
براي  مي باشد و)  و ارزيابي عملكرد يا راندبخش OSCEامتحان كتبي پايان بخش امتحان (شامل 



 ٦٥/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

1 محاسبه نمره نهايي كارآموزي
1بخش نمره امتحان كتبي  3

و نمره امتحان راند بخش يا ارزيابي  3
1عملكرد 

باشد و  12گردد كه ميانگين كل آن بايد بيش از محاسبه مي OSCEو امتحان بخش  3
  .باشد دانشجو ملزم به تكرار كارآموزي خواهد بود 12چنانچه ميانگين نمره نهايي كمتر از 

باالتر باشد ولي دانشجو موفق به  12موزي درهر بخش از چنانچه ميانگين نمره كارآ :1تبصره•
بايستي تا يكماه بعد در امتحان يا امتحان كتبي نشده باشد مي OSCEكسب نمره قبولي از امتحان 

كه از طرف گروه برگزار خواهد شد شركت نمايد و نمره جديد بر اساس در صد  OSCEمجدد 
  .مشخص شده جمع و نمره نهايي اعالم گردد

 3باالتر باشد ولي از دو امتحان از  12چنانچه ميانگين نمره دانشجو در هر بخش از  :2تبصره •
 12نمره كمتر از  OSCEامتحان كتبي، ارزيابي عملكرد يا راند بخش وامتحان (امتحان برگزار شده 

) مردودي( 12كسب نموده باشد دانشجو در آن بخش مردود است و گروه بايستي نمره كمتر از 
  .راي وي گزارش نمايدب

با توجه به مصوبات فوق حداكثر مهلت اعالم و ارسال نمرات در مرحله كارآموزي ) 39ماده 
  .باشديكماه و نيم بعد از كارآموزي هر بخش مي) استيودنتي، اكسترني(باليني 
 4باشد كه در اين مدت حداقل ماه مي 1طول مدت كارآموزي در بخش بهداشت  :1تبصره •

هاي آموزشي طبق برنامه گروه، كارآموزي آن كارگاه آموزشي و بقيه را در عرصه روز اول
% 20و  OSCE% 20و  Logbook% 25خواهند نمود و ارزيابي دانشجو در اين بخش بر اساس 

  .ارزيابي عملكرد و نظارت در طول دوره مي باشد% 35امتحان كتبي پايان دوره و 
دوره كارآموزي باليني شامل درس فارماكولوژي باليني زمان گذراندن دروس تئوري ) 40ماده 

و آمار حياتي و روش تحقيق و درس پزشكي قانوني در مرحله استيودنتي طبق برنامه تنظيمي از 
  .طرف دانشكده تعيين مي گردد

ي موفق به كسب حداقل نمره قبولي از يك درس تئوري از دوره چنانچه دانشجوي) 41ماده 
تواند صرفاً درس مذكور را در سه ماهه آخر دوره كارآموزي باليني ود ميكارآموزي باليني نش
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   با موافقت گروه و بدون حضور در كالس درس و فقط در امتحان آن شركت نمايد) اكسترني(
  )به صورت معرفي به استاد(

 چنانچه دانشجو موفق به كسب نمره قبولي از درس معرفي به استاد نشود ملزم به تكرار: تبصره•
  .آن درس با حضور در كالس خواهد بود

كه عليرغم موفقيت در آزمون پيش كارورزي و با  83دانشجويان ورودي قبل از سال )42ماده 
در پايان مرحله كارآموزي  14هاي باليني موفق به كسب معدل اخذ كليه دروس نظري و بخش

  .مي باشد 14تر از هايي هستند كه نمره آنها كمنشوند موظف به تكرار دروس و يا بخش
هايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخش) 43ماده 

آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعالم نشده باشد، دانشجو 
ر آن در صورتي كه بعد از اعالم نمره، دانشجو د. بصورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد

نرسيده باشد، نتيجه  14درس با بخش مردود باشد يا عليرغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به 
آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت درآزمون او محاسبه 
نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين الزم اجازه 

  .ت در آزمون جامع بعدي را حتي بصورت مشروط نخواهد داشتشرك
  

    



 ٦٧/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  فصل هفتم

  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
  

ي عالي برنامه ريزي شورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  43ماده ) (44ماده 
دوم  دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل اول و): علوم پزشكي

نيمسال تحصيلي متوالي يامتناوب ودر هر يك از مراحل كارآموزي  2آموزش پزشكي حداكثر 
ماه متوالي با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي  6باليني و كارورزي حداكثر تا سقف 

  .استفاده نمايد
  .باشد ي آموزشي دانشگاه ميشوراموافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با  :1تبصره•
  .مدت مرخصي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود: 2تبصره •
  .عواقب ناشي از مرخصي برعهده دانشجو مي باشد: 3تبصره •

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  44ماده ) (45ماده 
  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع ): علوم پزشكي

نام نويسي هر نيمسال براي هر يك از مراحل اول ودوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش 
  .براي هر يك از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد

چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به  :1تبصره •
  .ي آموزشي دانشگاه استشوراعهده 
اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط، قبل از  :2تبصره •

  .الغ كنداتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي اب
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  45ماده ) (46ماده 

دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات ): علوم پزشكي
  .از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند
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ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  46ماده () 47ماده 
ي پزشكي و شورا تأييددانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به ): علوم پزشكي

ي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون شورا
  .ينداحتساب در سنوات استفاده نما

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  47ماده ) (48ماده 
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف ): علوم پزشكي

  در اين صورت دانشجو مجاز است فقط . به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد خود را شخصاً
  . براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد

پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق 
  .ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد

خود را دريافت نمايد  دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي :تبصره•
  .موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

    



 ٦٩/ )مرحله كارآموزي باليني(آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي آيين نامه : دوم بخش

  
  فصل هشتم
  پايان نامه

  
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  78ماده ) (49ماده 

دانشجو موظف پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي پزشكي است كه طي آن ): علوم پزشكي
  .است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد

ريزي ي عالي برنامهشورامي پزشكي مصوب نامه دوره دكتراي عموآيين  79ماده ) (50ماده 
دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تا ):علوم پزشكي 

  .از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند قبل
دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت : تبصره•

  مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه، مجاز به شركت در امتحان جامع 
  .باشندنميپيش كارورزي 

ي عالي برنامه ريزي شورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  80ماده ) (51ماده 
گروه آموزشي مربوطه  تأييداستاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنماو ): علوم پزشكي

  .ي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گرددشوراو تصويب 
ي پژوهشي شورا تأييددر موارد استثنايي با . ما حداقل استادياري استرتبه استاد راهن: 1تبصره •

  .علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود هيأتتوان از اعضاي دانشكده مي
  ي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات شورادر موارد خاص و با تصويب : 2تبصره •

  .يك استاد راهنما داشته باشدبين بخشي دانشجومي تواند بيش از 
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  81ماده ) (52ماده 

علمي يا  هيأتدر صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي ): علوم پزشكي
استاد مشاور تعيين ي پژوهشي دانشكده به عنوان شورا تأييدمتخصصان و محققان برجسته پس از 

  .مي شود



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٧٠

سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر  :تبصره•
استاد راهنما هدايت مي شود از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد 

انشكده هايي كه در د. بدست مي آيد 2مربوطه ضرب در عدد علمي دانشكده  هيأتكل اعضاي 
علمي عدد  هيأتعلمي زياد است و با فرمول فوق، سقف پايان نامه هر عضو  هيأتتعداد اعضاء 

ي پژوهشي شوراعلمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي با تصويب  هيأتكمي خواهد شد، هر عضو 
تواند پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمان مي 3دانشكده، حداكثر 

  .راهنمايي نمايد
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  82ماده ) (53ماده 

  .انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد): علوم پزشكي
ريزي ي عالي برنامهشورامي پزشكي مصوب نامه دوره دكتراي عموآيين  83ماده ) (54ماده 

موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا ): علوم پزشكي
  . سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد 5متفاوت ولي محتواي يكسان در 

ي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است شورادر موارد خاص و با نظر  :تبصره•
تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه نياز به 

  .بالمانع است
ي عالي برنامه ريزي شورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  84ماده ) (55ماده 

  .هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد): علوم پزشكي
 تأييدپس از ) نفر 3حداكثر (نتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان ا: تبصره•

  :ي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد زير مجاز مي باشدشورااستاد راهنما وتصويب 
  .حجم واهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد) الف
شد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام اي باتقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه) ب

  .بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند
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ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  85ماده ) (56ماده 
  :جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل زير طي شود): علوم پزشكي

  نامه با هدايت استاد راهنماانتخاب موضوع پايان ) الف
  بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده) ب
  تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه) ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در ) د
  ي پژوهشي دانشكده شورا
  ي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامهشوراابالغ مصوبه ) ه
  .فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد: تبصره•

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  86ماده ) (57ماده 
  :امه بايد حاوي موارد زير باشدهر پايان ن): علوم پزشكي

  )گيرياهميت و زمينه كار، موارد و روش، نتايج و نتيجه(چكيده به زبان فارسي و انگليسي ) الف
  )داليل اهميت موضوع پژوهشي، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش(مقدمه ) ب
  بررسي متون) ج
گيري، روش نمونه و روش نمونه نوع پژوهش، محيط و موارد پژوهش، حجم( روش كار) د

  )هاي آماري و مراحل انجام كارو انواع آزمونها جمع آوري اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج(نتايج ) ز
بررسي علت تفاوت بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، (گيري بحث و نتيجه) و

گيري نهايي و ارائه هاي پژوهش، نتيجهنتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت
  )پيشنهادات

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  87ماده ) (58ماده 
ولي الزم است عالوه بر چكيده باشد نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي): علوم پزشكي

  .به زبان انگليسي چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد
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ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  88ماده ) (59ماده 
را بر عهده ها گيري نهايي در مورد پايان نامهداوران كه مسئوليت تصميم هيأت): علوم پزشكي

  :اعضاي زير تشكيل مي شوددارند از 
  استاد راهنما  )1
 )در صورت وجود(استاد مشاور   )2

 ي پژوهشي دانشكده شورانماينده   )3

 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه   )4

علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه  هيأتيك عضو از اعضاي   )5
 آموزشي مربوطه

علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط  هيأتمرتبه علمي استاد راهنما واعضاي : تبصره•
در خصوص محققان و . ي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشدشورا تأييدخاص پس از 

  .متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  89ماده ) (60ماده 

داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست  هيأتتوسط ها ارزشيابي پايان نامه): علوم پزشكي
  :شوندصورت ميگيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح زير متمايز مي

  20تا  19پايان نامه هاي با نمره عالي  
  99/18تا  17پايان نامه هاي با نمره بسيار خوب 
  99/16تا  14پايان نامه هاي با نمره   خوب 
  14پايان نامه هاي با نمره كمتر از غير قابل قبول 
پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از : تبصره•

معتبرداخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را مجالت علمي 
در اين مجالت ارائه نمايند بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع 

  .از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد
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ريزي ي عالي برنامهشوراكي مصوب نامه دوره دكتراي عمومي پزشآيين  90ماده ) (61ماده 
  كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ): علوم پزشكي

باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و مي
ره آموزشي مربوطه را با موفقيت نمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دو

  .گذرانده باشد، اخراج خواهد شد
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  91ماده ) (62ماده 

تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از ): علوم پزشكي
  .آخرين نيمسال تحصيلي معاف استرعايت حداكثر واحدهاي مجاز در 

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  92ماده ) (63ماده 
  زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را ): علوم پزشكي

  )هر كدام كه موخر باشد(از جمله پايان نامه را گذرانده باشد 
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  93ماده ( )64ماده 

  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است): علوم پزشكي
ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  94ماده ) (65ماده 

نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري يك نسخه از خالصه هر پايان ): علوم پزشكي
  .وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد
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  فصل نهم

  فراغت از تحصيل
  

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  95ماده ) (66ماده 
واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتراي عمومي ي كه كليه دانشجوي): علوم پزشكي

پزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد 
  .فارغ التحصيل دوره دكتراي عمومي پزشكي شناخته مي شود

عمومي  يدكترادانشجويان دوره پيشنهاد برگزاري آزمون ارزيابي مهارتهاي باليني در پايان دوره كارورزي 
مطرح و مورد تصويب  88/ 20/5و  22/2/88عالي برنامه ريزي مورخ  يشوراپزشكي در جلسات سي و نه و چهل 

و به بعد وارد مرحله  1388عمومي پزشكي كه از مهرماه  يدكترادانشجويان دوره  برايقرار گرفت و مقرر گرديد 
  .فراغت از تحصيل آنها اضافه شود شرايطدر اين آزمون، به شوند، شرط قبولي ميكارآموزي باليني 

ريزي ي عالي برنامهشورانامه دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب آيين  96ماده ) (67ماده 
نامه آموزشي دوره پزشكي عمومي مصوب جلسه نامه برگرفته از آيينآيين  اين): علوم پزشكي

ريزي علوم پزشكي بوده كه در بازنگري عالي برنامهي شورا 23/3/83بيست و ششمين جلسه مورخ 
برنامه پزشكي عمومي دانشكده پزشكي اصفهان براي مراحل سوم و چهارم دوره پزشكي عمومي 

ي آموزشي پژوهشي شورا 30/4/87در جلسه مورخ  تبصره به آن افزوده و 38ماده و  67با تعداد 
دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ  ي آموزشيشورا 9/8/87دانشكده پزشكي و جلسه مورخ 

  .االجرا خواهد بودتصويب الزم
  
  
  
  
  
  



 

  
 
  

  بخش سوم
  
 
  

  نامه آموزشي آيين
  عمومي دندانپزشكي يدكترادوره 

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب بيست و هفتمين جلسه 
  علوم پزشكي 

  
    7/9/83مورخ  
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   اول  فصل

   نويسي  ورود و نام  شرايط 
  

  : زير است  شرح  به  دندانپزشكي  عمومي  دكتراي  دوره  ورود به  شرايط )1  ماده
  .  ورودي  در آزمون  شدن  پذيرفته - 1 - 1 
ريزي برنامه  عالي  يشورا  ضوابط بر اساس  و روان  تن  كامل از سالمت  برخورداري -  1 -  2 

  . علوم پزشكي
  شرايط  داشتنو  كشور  جاري  و مقررات  از نظر قوانين  تحصيل  ادامه  به  مجاز بودن - 1 - 3

  . فرهنگي  انقالب  عالي  يشورا  برابر مصوبات  عالي  آموزش  ورود به  عمومي
نظام (و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي ) نظام قديم(  متوسطه  دوره  پايان  گواهينامه  داشتن - 1- 4
با توجه به نظام جديد ( از داخل يا خارج كشور، مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش) جديد

  . )فرهنگي  انقالب  عالي  يشورا  مصوبات  مطابق(  حوزوي  آموزشهاي  يا برابر) آموزش متوسطه
  مطابق  شهريه  يا پرداخت  و رايگان  آموزش  و قانون  ضوابط  براساس  تعهد خدمت  سپردن -1 - 5
  .شود صادر مي  ذيربط  مراجع  از طريق  كه  يو مقررات  تعرفه
چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان  : تبصره•

كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي  سنجش آموزش
ي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتراي عمومي شورابرخوردار نباشد بر اساس نظر 

  . دندانپزشكي را ندارد
ارائه تائيديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان : 2تبصره •

ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل 
  .گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يكسال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است

دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي در خصوص عدم  20/3/88مورخ  114184بر اساس نامه شماره 
براي دانشجويان ذكوري كه داراي معافيت ) اصل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي(ل اصل مدارك تحصيلي ارسا



 ٧٧/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

تحصيلي مي باشند پذيرش تائيديه تحصيلي محرمانه از ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل گواهينامه پايان دوره 
  .است پيش دانشگاهي جهت ثبت نام وادامه تحصيل دانشجويان فوق الذكر بالمانع

التحصيالن دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي را از انجام ديگر پرداخت شهريه، فارغ: 3تبصره •
  .كندنميتعهدات قانوني خاص معاف 

سازمان سنجش يا  توسط  كه  هايي موظفند در مهلت  ورودي  آزمون  شدگان  پذيرفته )2  ماده
  عدم. نمايند  مراجعه  ذيربط  دانشگاه  واحد به  و انتخاب  نويسي  نام  شود براي مي  اعالم  دانشگاه
  از تحصيل  ، انصراف آزمون  نتايج اعالم از  پس  تحصيلي  نيمسال  در نخستين نويسي  نام   براي  مراجعه

  . دشخواهد تلقي 
  ادامه  كند، براي مي  اعالم  دانشگاه  كه  ، در زماني در هر نيمسال  است  دانشجو موظف )3  ماده 

در   نويسي  نام  دانشجو براي  مراجعه  عدم. كند  مراجعه  آموزش  اداره  واحد به  و انتخاب  تحصيل
  .خواهد شد دانشجو اخراجو   است  تحصيل ترك  منزله  ، به و عذر موجه  اطالع  بدونيك نيمسال 

در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن را :  1 تبصره •
حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در 

 ي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدتشوراصورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط 
  . شودمجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي

دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را : 2تبصره •
  .دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

  ادامه و  نويسي  نام  حق  زمان  يك در  دندانپزشكي  عمومي  يادكتر دوره  دانشجوي )4  ماده 
.  نخواهد داشتاعم از دولتي يا غيردولتي را   ياچند دانشگاه  دريك ، رشته  ازيك  دربيش  تحصيل

نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از   تهكمي  تشخيص  ، به تخلف  درصورت
 شود و مي  اعالم  باطل  وي  تحصيلي  سوابقابي محروم و هاي انتخادامه تحصيل در يكي از رشته

  هاي تعرفه  مطابق را  شده  حذف  رشته  به  مربوط  هاي هزينه  كليه  است  موظف  حالت  دانشجو دراين
  .بپردازد   ذيربط  دانشگاه  به  شده  تعيين
نامه و آيين  و تابع  مستثني  ماده  اين  از شمول) استعدادهاي درخشان(ممتاز   دانشجويان : تبصره •

 .ضوابط مربوطه به خود مي باشند
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    دوم  فصل

   آموزشي  نظام 
  

  .  است  واحدي  برنظام  مبتني  دندانپزشكي  عمومي  يادكتر دوره  آموزش ) 5  ماده 
  قبولي و شود  مي  سنجيده  درس  آن  با تعداد واحدهاي  درس هر ميزان  ،واحدي  درنظام )6  ماده 

  .  محدوداست  درس  همان  به  درس  دانشجو دريك  يامردودي
 17به صورت نظري   ترتيب  به  مفاد آن  كه يا ميزان درسي استمقدار ، هر واحد درس )7  ماده 

  تابستاني و طبق  يا دوره  تحصيلي  نيمسال  يك  در طول  ساعت 34) آزمايشگاهي(عملي يا   ،ساعت
  .ميشود  تدريس  ريزي  برنامه  عالي  يشورا  مصوب  برنامه

  :برنامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي شامل مراحلي به شرح زير است )8  ماده 
  دروس عمومي و علوم پايه و تعدادي از دروس اختصاصي: مرحله اول

  دروس اختصاصي دندانپزشكي: دوممرحله 
مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط هر سال تحصيلي  )9  ماده 

  .و امكانات، يك دوره تابستاني است
هفته آموزشي با  6هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر  17هر نيمسال تحصيلي عبارت از  

  . است 7رعايت مفاد ماده 
  و هفته 17  جزو مدت  تابستاني  دوره  پايان يا  نيمسال  پايان  امتحانات  مدتطول : 1  تبصره•

  .شودنمي  محسوب  آموزشهفته  6 
شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد   و ضروري  در موارد استثنايي: 2 تبصره •

  و موافقت  مربوط هاد دانشكدهپيشن  بههفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل  17مربوط در طول 
جهت كليه   هفته 17كوتاهتر از   را در مدتي  هايييا درس  درس  توان مي  دانشگاه  آموزشي  يشورا

  مجموع  بر اينكه  كرد، مشروط  تدريسها را اخذ كرده اند كه كه آن درس يا درس دانشجوياني
و شركت در كليه  كمتر نشود  نامهآيين   ناي 7  مقرر در ماده  از ميزان  هر واحد درسي  ساعات
  .ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي استكالس



 ٧٩/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

تصميم گيري در مورد ارائه  ،31/2/79ي عالي برنامه ريزي مورخ شورابا توجه به اينكه به موجب مصوبه 
  صورت معرفي به استادي آموزشي دانشگاه گذاشته شده، شرايط اخذ درس به شورادرس معرفي به استاد به عهده 

  :به شرح زير مي باشد 24/2/88ي آموزشي دانشگاه مورخ شورابر اساس مصوبه 
  .فقط يك درس نظري باشد و در نيمسال مورد نظر ارائه نگردد) الف
  )منظور تسويه در هريك از مقاطع( دانشجو در ترم تسويه باشد ) ب
  .دن آن نشده باشددانشجو قبالً درس را اخذ نموده و موفق به گذران) ح
  .كالس و يا غيبت غير موجه در آزمون درس نباشد مجاز در غير علت عدم موفقيت دانشجو غيبت) د
بين اخذ درس ( هاي قانوني خود براي گذراندن درس استفاده كرده باشد دانشجو از فرصت) هـ

  .)معرفي به استاد و اتمام دروس فاصله نباشد
تعداد . هر نيمسال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني استدر دوره باليني،  )10  ماده 

هاي دوره باليني در طول هر نيمسال تحصيلي با توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش
  .ي آموزشي دانشگاه تعيين مي شودشورابخش توسط 

  فصل و سر  درسي  اند برنامه ، موظف پزشكي  علوم  هاي و دانشكده هادانشگاه  كليه )11ماده 
  . اجرا نمايند راعلوم پزشكي   ريزي برنامه  عالي  يشورا  مصوب
  ريز مواد و طرح  و جابجا كردن  تدريس  نيازها، روش  پيش  با رعايت  دروس  ترتيب: 1تبصره •

 .استو دانشكده هاي علوم پزشكي  هادانشگاه  برعهده  منابع  و انتخاب  درس  جديد در يك  مطالب
  .بديهي است منابع جهت امتحان جامع علوم پايه از طرف وزارت متبوع تعيين مي شود

ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، دانشجويان شوراي دبيران شورا 13/3/83به موجب مصوبه جلسه مورخ 
نمره قبولي كسب مقطع دكتراي عمومي چنانچه قبل از امتحان جامع علوم پايه درس پيش نياز را قبالً اخذ نموده ولي 

  .ننموده باشند، مي توانند درس پيش نياز را براي بار دوم به صورت هم نياز بگذرانند
درس است در صورتي كه گذراندن دروس  2در مورد دروسي كه پيش نيازهاي آن بيش از 

پيش نياز به طور متوالي باعث افزايش طول متعارف دوره دانشجو گردد، دانشجو مي تواند در طول 
ي آموزشي دانشگاه به صورت شورادوره تحصيلي خود فقط يكي از دروس پيش نياز را با تائيد 

 .ندهم نياز بگذرا
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چنانچه دانشجويي دروس پيش نياز و پس نياز را همزمان اخذ نمايد ودر درس پيش نياز مردود 
  .گردد و دانشجو فقط ملزم به گذراندن درس پيش نياز مي باشدشود، درس پس نياز حذف نمي

  يادكتر  دوره  سه  حداقل  كه  پزشكي  علوم  هاي و دانشكده هادانشگاهاز   دسته  آن :2  تبصره•
و   دانشكده يآموزش  يشوراتائيد   اند، در صورت داشته  التحصيل  فارغ  دندانپزشكي  عمومي
،  دوره  واحدهاي  درصد كل  ده  ميزان  ، حداكثربه امكانات و  تضياتقم  به  توانند با توجه مي  دانشگاه

  .كنند  اضافه  مصوب  برنامه  به
  :عالي برنامه ريزي علوم پزشكيي شورا 29/8/86به موجب مصوبه جلسه مورخ 

مميزه  هيأتمميزه و فاقد  هيأتو دانشكده هاي علوم پزشكي اعم از داراي ها كليه دانشگاه -1
هاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد و سازمان

باشند، اقدام و اين دروس را  به جاي دروس غير اصلي در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي
  .به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند

 هيأتي داراي هادانشگاهسقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس غير اصلي در  -2
مميزه  هيأتي فاقد هادانشگاهكل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در % 20مميزه 

كل واحدهاي دوره در هر برنامه % 10به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه، 
 .آموزشي مي باشد

،  امتحان اين در  قبولي شود و برگزار مي  پايه  علوم  جامع  اول، امتحان  مرحله  پايان در )12  ماده
  .باشد  مي  بعدي  دوره  ورود به  شرط
  اول  مرحله  هايدرس  در كليه  قبولي  پايه  علوم  جامع  در آزمون  شركت  شرط :1  تبصره •

شناسي دهان و دندان و فك و  بافتجنين و   و واحدهاي  عمومي  هايدرس،  پايه  علوم  هايدرس(
دانشجو،   كه  درشرايطي  حال  اين با.   استاز اين مرحله  12و كسب ميانگين كل ) آناتومي دندان

 در كند و  شركت  پايه  علوم  جامع  تواند درامتحان باشد مي  داشته  باقي  عمومي  درس  نها يكت
بديهي است نمره اين درس در ميانگين  .بگذراند  بعدي  دوره در را  باقيمانده  درس ، قبولي  صورت

  .مرحله دوم محاسبه خواهد شد
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گذرانده و در امتحانات آنها شركت  چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو: 2تبصره •
كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعالم نشده باشد دانشجو به صورت مشروط 

  در صورتي كه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود . در آزمون شركت مي نمايد
  ده باشد نتيجه آزمون وينرسي 12شده باشد يا عليرغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به 

كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد 
شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين الزم، اجازه شركت در 

  .آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت
  امتحان دانشجو در  چنانچه  مجاز است  نوبت  ، تا سه پايه  علوم  جامع  امتحان در  شركت )13  ماده 

  محروم  دندانپزشكي  عمومي  دكترايدر دوره   تحصيل  نكند ازادامه  كسب  قبولي  مزبور نمره
  .شود مي
  متحانا در  شركت  نوبت يك  منزله  به  پايه  علوم  جامع امتحان در  موجه غير  غيبت :1  تبصره •

  .شود  مي  محسوب
در   تحصيل  ادامه از  پايه  علوم  جامع  امتحان در  مردود شدن  علت  به  كه  دانشجويي :2  تبصره •
تغيير رشته دانشجويان دوره دكتراي  دستورالعملمي تواند برابر شود،  مي  محروم  دندانپزشكي  رشته

تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه 
  به 28/4/82ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامي شود، مصوب بيست و دومين جلسه 

 .پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد   كارشناسي كارداني،  مقاطع در  ديگري  رشته
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    سوم  فصل

   تحصيل  مدت  و طول  درسي  واحدهاي
  
  عمومي  يادكتر هدور در  تحصيل از  فراغت  براي  الزم  درسي  تعداد واحدهاي  حداقل )14  ماده 

  .است  علوم پزشكي ريزي برنامه  عالي  يشورا در  دوره  آن  مصوب  آموزشي  برنامه  طبق  دندانپزشكي
شي دوره دكتراي عمومي آموز  مراحل  ، در كليه تحصيلي  دانشجو در هر نيمسال )15  ماده

  .نمايد   ، انتخاب واحد درسي 20 و حداكثر 12دندانپزشكي بايد حداقل 
  .واحد انتخاب نمايند 10به دانشجويان اتباع خارجي اجازه داده مي شود در هر نيمسال تحصيلي حداقل 

  ، دانشجو از رعايت آموزشي  از مراحل  هر يك ، در تحصيلي  نيمسال  در آخرين :1  تبصره •
  . است  واحد معاف 12  حداقلانتخاب   شرط
 17  ، حداقلتحصيلي  نيمسال  در يكدر صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو  :2  تبصره •

  واحد درسي 24تا حداكثر بعد   در نيمسالتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده ميباشد 
  .كند   ابانتخ
  از مراحل  هر يك  گذراندن  براي  واحد باقيمانده 24دانشجو حداكثر   كه  در مواردي :3  تبصره •

تواند  مي  دانشكده تأييدباشد با   نشده  مشروط  قبل  در نيمسال  باشد، در صورتيكه  را داشته  آموزشي
  . بگذراند  در آن نيمسال واحدهاآن   تمامي
  . باشد نمي  واحد درسي 6از   بيش  انتخاب  ، دانشجو مجاز به تابستاني  در دوره :4  تبصره •
كه نمره خام مواد  هادانشگاهآن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي  )16  ماده 

ي آموزشي دانشگاه شوراامتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص 
  يني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين پذيرنده از حد نصاب مع

مي كند بعنوان دروس پيشنياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا 
  . دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند
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تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز : 1تبصره •
  .هاي آموزشي استي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروهشورادانشگاهي بر عهده 

  سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامه  :2  تبصره•
ي هادانشگاه، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار پذيرفته شدگان
  .دهدذيربط قرار مي

، از هر لحاظ از هادانشگاهارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در : 3تبصره •
انگين كل جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و مي

  .نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است
واحد از دروس پيشنياز  8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل : 4تبصره •

  .دانشگاهي را گذرانده باشند حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود
سال است كه  9دكتراي عمومي دندانپزشكي حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره ) 17ماده 

  .سال باقيمانده به طي مرحله دوم اختصاص دارد 5/5سال اول به طي مرحله اول و  5/3
سال اول از امتحان جامع علوم پايه نمره قبولي  5/3چنانچه دانشجويي نتواند در مدت : 1تبصره •

العمل تواند برابر دستورو ميشود م ميكسب كند از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محرو
به يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته  13ماده  20مندرج در تبصره 
  )مراجعه شود 120نامه تغييررشته صفحه آيين  به(تغيير رشته بدهد 

سال از شروع مرحله دوم اين  5/5دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت : 2تبصره •
ماه ديگر قابل تمديد است  12ي آموزشي دانشگاه حداكثر شوراله رابه پايان برساند با تصويب مرح

  .مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد

  .)گردندنميمشمول اين تبصره  84دانشجويان ورودي قبل از مهر (
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   چهارم  فصل

   حضور و غياب 
  
حضور   و عدم  است  الزامي  هر درس  به  مربوط  جلسات  حضور دانشجو در تمامي )18  ماده 

  .شود مي  محسوب  از جلسات، غيبت  دانشجو در هر يك

4 از  نظري  دانشجو در هر درس غيبت  ساعات) 19  ماده 
2عملي و آزمايشگاهي از ،  17

  جموعم 17
  حسوب صفر م  درس  دانشجو در آن  نمره  صورت  تجاوز كند، درغير ايننبايد   درس  آن  ساعات

  .باشدشود و دانشجو موظف به اخذ يا تكرار كامل آن درس ميمي
، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه 19غيبت تا سقف مشخص شده در ماده : تبصره•

موجه (نحوه برخورد با غيبت دانشجو . مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود
  .بر عهده استاد و با تائيد دانشكده خواهد بود) يا غير موجه

بوده  19ميزان تعيين شده در ماده  بيش از،  دانشجو در هر درس  غيبت  كه  در صورتي )20  ماده 
در هر  واحد 12اقل حد  رعايت  حال  در اين. گردد مي  حذف  درس  شود، آن  داده  تشخيص  و موجه
دانشجو   تحصيلي  جزو سنوات به عنوان يك نيمسال كامل ولي نيمسال مذكور  نيست  الزامينيمسال 
  .گردد مي  محسوب

و   درس  آنامتحان صفر در   نمره  گرفتن  منزله  به  هر درس  در امتحان  غير موجه  غيبت )21  ماده 
مي گردد و دانشجو موظف به اخذ يا   درس  آن  حذف موجب  هر درس  امتحان در  موجه  غيبت

ي شوراتشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده . تكرار كامل آن درس مي باشد
  .آموزشي دانشگاه است
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   پنجم  فصل

   واضافه  حذف 
  

از كليه مراحل دوره دكتراي عمومي   تحصيلي  هر نيمسال تواند در دانشجو مي )22  ماده 
اخذ شده   ، حداكثر دو درس نيمسال  از شروع  پس  و هفتهدر مهلتي كمتر از د دندانپزشكي فقط

ديگر جابجا   با دو درس  اخذ نمايد و يا دو درس اخذ شده خود راديگر   يا دو درس  خود را حذف
  .تجاوز نكند 15  از حدود مقرر در ماده  وي اخذ شده  تعداد واحدهاي  كه  بر اين  نمايد مشروط

ديگر   هر دليل  يا به و  و اضافه  حذف  دليل  به  هر درس  اول  دو هفتهجلسات در   غيبت:  1 تبصره •
 19يين شده ماده ميزان تعدر (مجاز دانشجو حداكثر غيبت آمد، جزو   پيش  و در صورت  مجاز نيست

  .محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد
  .كانپذير نيستحذف و اضافه در دوره تابستاني ام: 2تبصره •
 5در صورت اضطرار، دانشجو در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي مي تواند تا  )23  ماده 

هفته به پايان نيمسال تحصيل مانده، فقط يكي از دروس نظري خود را به پيشنهاد گروه آموزشي مربوط 
دانشجو در آن درس بيش از و تائيد معاون آموزشي دانشكده حذف كند، مشروط بر اينكه اوالً غيبت 

  .واحد كمتر نشود 12نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از  19ميزان تعيين شده در ماده 
هاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات حذف كليه درس) 24ماده 

موزشي دانشگاه، دانشجو ي آشوراپايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص 
در اين صورت آن نيمسال براي آن دانشجو مرخصي . قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد

محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل . تحصيلي محسوب خواهد شد
  .ي آموزشي دانشگاه استشورادانشجو به عهده 
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، حذف كليه درسهاي اخذ 84نامه آموزشي، براي دانشجويان ورودي قبل از مهر آيين  25بر اساس مفاد ماده 
ي آموزشي دانشگاه دانشجو در آن نيمسال شوراشده، در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص 

  .گرددقادر به ادامه تحصيل نباشد در اين صورت نيمسال مذكور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي
حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن ، دوره تابستانيدر   اخذ شده  درسهاي  كليه  حذف: تبصره
    .امكانپذير استدانشگاه   آموزشي  يشورا تائيد  ابدوره 
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    ششم  فصل

  دانشجو  تحصيلي  پيشرفت ارزشيابي 
  
كالس،  در  حضور و فعاليت  ميزان  بر اساس  دانشجو در هر درس  پيشرفت  ارزيابي )25  ماده 
  استادگيرد و  مي  صورت نيمسال  پايان و  نيمسال بيندر   امتحانات  و نتايج  آموزشيهاي فعاليت  انجام

   . است  درس  دانشجو در آن  ارزيابي  ، مرجع هر درس  اساتيديا 
حضور دانشجويان  20/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 

مطابق گواهي صادره (گذرانده اند  18داراي مدال در المپياد هاي جهاني در كالس دروسي كه قبالً با نمره باالتر از
در امتحانات پايان ، الزامي نبوده و مي توانند بدون شركت در كالس درس )از طرف باشگاه دانش پژوهان جوان

  .نيمسال شركت نمايند
اين   به  با توجه  و باليني  باليني  پيش  هاي دانشجو در دوره  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي) 26  ماده 

  :شودمي  موارد انجام
و ، مراجعين با بيماران  رابطه  حسنو  دانشجويي   شئون  حفظ ، اسالمي  اخالق  رعايت – 26 - 1 

  . بخش  كاركنان
    همربوط  هاي،كالس بخش در  وقت تمام و  حضورمرتب -26 - 2 

  و تكميل  و تهيه  بخش  ضوابط  طبق  امور محوله  در انجام  مسئوليت  و احساس  دقت -3-26
  . بيماران  پرونده

    و باليني  باليني  پيش  هاي دانشجو از دوره  گيري و بهره  مهارت  افزايش - 26 - 4 
    الزم  نمره  و كسب  عملي  واحدهاي  امتحانشركت در  – 26 - 5 

   26و  25نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده  )27ماده 
شود و نمرات دانشجو در هر درس يا هر بخش به صورت عددي بين صفر به صورت نمره تعيين مي

  .مشخص مي شود 20تا 
مرحله دوم آموزش   هايو در درس 10مرحله اول   هايدر درس  قبولي  نمره  حداقل )28  ماده 

  .باشدمي 12دندانپزشكي 
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سازمان اسناد ملي ايران، مدت زمان نگهداري اوراق امتحاني  30/2/80مورخ  2233/2بر اساس مجوز شماره  
 باشد و بعد از آن در صورتمييجه هر امتحان سال پس از اعالم نت 2امتحانات درون دانشگاهي رشته هاي گروه پزشكي 

  .توانند اوراق مذكور را از طريق واحد اسناد دانشگاه و نهايتاً مديريت اسناد دفتر وزارتي امحا نمايندميعدم نياز 
ها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد در اولين دانشجويي كه در هر يك از درس: 1تبصره •

حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي  مجدد آن درس است، با اينفرصت معين موظف به انتخاب 
  .و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين محاسبه مي شود

طول  چنانچه دانشجو در 13/2/88ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه  
و  16دد درس در اولين فرصت ممكن، در آن درس نمره تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مج

موارد مجاز . باالتر اخذ كند، نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد
  .استفاده از اين مصوبه براي دانشجويان دكتراي عمومي دندانپزشكي تا سقف چهار بار مي باشد

عملي  -س نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري هر يك از درو: 2تبصره •
شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام كه يك درس محسوب مي

كمتر  8نرسد و يا نمره يكي از آنها از  10است در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 
  .دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود رسيده باشد هر 10باشد، هر چند معدل به 

كد  2كه داراي ) ناپيوسته(، نمرات هر قسمت از درسهاي نظر و عملي 84براي دانشجويان ورودي قبل از مهر  
  .كه داراي يك كد هستند يك نمره محاسبه مي شود) پيوسته(هاي نظري عملي هستند مستقل مي باشند اما براي درس

  دانشجو در آن  نهايي  نمره  موظفند گزارش  و يا هر بخش  هر درس  اساتيديا   استاد )29  ماده 
  آموزش  به ، گروه  از طريقآن درس   امتحان  از برگزاري  روز پس 10 ظرف را حداكثر  درس

  .نمايند  تسليم  دانشكده
پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا سه روز پس از اعالم  :تبصره•

  .نتايج، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد
از   پس  هفته  دوحداكثر تا دانشجويان را   نمرات  است  موظف  دانشكده  آموزشاداره  :30  ماده

  اشتباهات  و رفع  دانشجويان  اعتراضات  به  و بعد از رسيدگي  هر نيمسال  امتحان  آخرين  برگزاري
  .دارد  ارسال  دانشگاه  كل  آموزش  به  احتمالي

  . نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است:  تبصره •



 ٨٩/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

  كل  و ميانگين  نيمسال  دانشجو در آن  نمرات  ، ميانگين تحصيلي  هر نيمسال  در پايان :31  ماده 
دكتراي عمومي   دورههر يك از مراحل   پايانمحاسبه و در   نيمسالآن   او تا پايان  نمرات

  .شود مي  ثبت  وي  و دركارنامه  محاسبه در آن مرحله دانشجو  نمرات  كل  ، ميانگيندندانپزشكي
يا   درس  آن  در نمره  يا بخش  هر درس  واحدهاي ، تعداد نمرات  ميانگين  محاسبه  براي :1  تبصره•
  نمرهبراي آنها  دانشجو  كه  واحدهايي بر تعداد كل ضربها   حاصل  شود و مجموع مي  ضرب  بخش
  .شود مي  تقسيم  است  داشته  دريافت مردودييا  قبولي
  كه  ييهادرس  شود، نمرات نمي  محسوب  تحصيلي  نيمسال  بعنوان  تابستاني  دوره :2  تبصره•

  .شود مي  حسوبمرحله مربوطه م  كل  ميانگين  گذراند تنها در محاسبه مي  تابستاني  دانشجو در دوره
 و دوم دوره دكتراي عمومياز مرحله اول   نيمسال  دانشجو در هيچ  نمرات  ميانگين )32  ماده

  بعد  دانشجو در نيمسال  نويسي  ، نام صورت  غير اين كمتر باشد، در 12نبايد از   دندانپزشكي
  .خواهد بود  مشروط  صورت  به 

  باشد آنواحد  12كمتر از   دانشگاه  توسط  شده  ارائه  تعداد واحدهاي  كه  در مواردي :1  تبصره •
  به  كسر ميانگين  در صورت  اهد شد وليكننخو  دانشجو محاسبه  تحصيلي  جزو سنوات  نيمسال
دانشجو يا نيمسال   مشكالت  علت  به  كه  در مواردي. شد خواهد  محاسبه  مشروطي  نيمسال  عنوان

  نيمسال  واحد باشد آن 12تعداد واحدها كمتر از آخر در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي 
  مشروطي  نيمسال  عنوان  به  كسر ميانگين  و در صورتمحسوب دانشجو   تحصيلي  جزو سنوات

  .خواهد شد  محاسبه
از سال تحصيلي  21/12/78ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامفاد اين تبصره با توجه به مصوبه 

  .براي كليه دانشجويان در مقاطع مختلف صرف نظر از سال ورود الزم االجرا مي باشد 80-79
و   وي  دانشجو را هر بار به  نويسي نام  بودن  مشروط  موضوع  است  موظف  دانشكده :2  تبصره •
قصور   وصف  با اين. كند  دانشجو ضبط  را در پرونده  از آن  نسخه  دهد و يك  اطالعاش كتباً اولياء

  از اجراي  مانع ،امر  دانشجو از اين  اطالعي و يا اظهار بي  دانشگاه  از طرف  وي  اخطار به  در عدم
  .نخواهد بود  مقررات
حتي در آخرين نيمسال هر يك از كند  مي  نويسي  نام  مشروط  بصورت  كه  دانشجويي )3 3ماده

  .ندارد  نيمسال  را در آن  واحد درسي 14از   بيش  انتخاب  حقمراحل آموزش دندانپزشكي 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٩٠

در آخرين نيمسال هر يك ) محدوديت در سقف سنوات تحصيلي(در مواقع استثنايي  :تبصره•
از مراحل آموزش دندانپزشكي با توجه به تعداد واحد باقيمانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه 

  ي آموزشي دانشگاه است شورابه عهده  33واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 
  .واحد نبايد باشد 20داد بيش از در هر صورت اين تع

  .شودنمي 84شامل دانشجويان ورودي قبل از مهر  33مفاد تبصره ماده 

 چهارو يا   متوالي  نيمسالسه   براي  دندانپزشكي  آموزش  در مراحل  كه  دانشجويي )34  ماده 
  كه  واحدهايي  كل  نميانگي  چنانچه  وميشود   محروم  تحصيل  شود از ادامه  مشروط  متناوب  نيمسال
به يكي از  13  ماده 2  تبصرهمي تواند برابر دستورالعمل مندرج در باشد،  10  حداقل  است  گذرانده

  .دهد  تغيير رشتهمقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني 
پايان و در  12از   دندانپزشكي  آموزش اول  مرحله  در پاياننبايد دانشجو   نمرات  ميانگين )35  ماده 

از   در هر يك  شده  كمتر از حد تعيين  ميانگين  داراي  كه  دانشجويي ،كمتر باشد 14از   دوم  مرحله
تواند باشد، مي  نرسيده  پايان  به  مرحله  در آن  وي  مجاز تحصيل  مدت  كه  باشد، در صورتي  مراحل
. ، تكرار كند است  آورده 14يا  12كمتر از   مورد نمره  حسبها در آن  را كه  هاييها يا بخشدرس

  است  بديهي.  نخواهد داشت را  از تحصيل  يا فراغت  بعدي  مرحله  ورود به  حق  صورت  در غير اين
  ميانگين  و در محاسبه  دانشجو ثبت  در كارنامه  قبلي  بر نمرات  اضافه  تكراري  سودر  نمرات  كه

  .خواهد شد  محسوبوطه مرحله مرب
و  12ميانگين نمرات دانشجو در پايان مرحله اول دندانپزشكي نبايد از  84براي دانشجويان ورودي قبل از مهر 

  .كمتر باشد 13در مرحله دوم از 
هايي را كه در آنها حسب ها يا بخشكه دانشجويي، تعدادي از درس در صورتي :1  تبصره •

آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتراي  14يا  12مورد نمره كمتر از 
عمومي دندانپزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب 
كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله مربوط به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي 

ل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي او در آن درس يا بخش مالك عم
كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است 

  .رغم اينكه قبالً نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايدو علي



 ٩١/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

  .شودنمي 84ورودي قبل از مهر  مفاد اين تبصره شامل دانشجويان 

، درموارد خاص چنانچه تعداد دروس 7/9/83ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابه موجب مصوبه 
با نمرات كمتر از حد نصاب تعيين شده در هر مرحله محدود بوده و با تكرار آن دروس در محدود سقف سنوات 

گين مرحله مربوطه را به حد نصاب برساند اجازه داده مي شود دروس با مجاز هر يك از مراحل، دانشجو نتواند ميان
آنهايي را كه كمترين نمره را دارند جهت جبران ) به جز دروس عمومي(نمرات باالتر از حد نصاب آن مرحله 

  .باشد ميانگين مرحله مربوطه تكرار نمايند اين مصوبه براي تمام دانشجويان صرف نظر از سال ورود قابل اجرا مي
  دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند يا : 2  تبصره •
رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد برابر دستورالعمل مندرج در علي

ناپيوسته تغيير  مي تواند به يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي 13ماده  2تبصره 
  .رشته دهد

  نيازي  پيش  ضوابط  ، رعايت عملي  نگري  و جامعه  جامع  درمان  اخذ واحدهاي  رطش: 3تبصره •
  احتساب  بدون(  كل  ميانگين  كسب  و همچنين  دندانپزشكيعمومي   دكتراي  دوره  برنامه  دروس
  .باشد مي 14  حداقل)  اول  مرحله  هايدرس  نمرات
  .مي باشد 13كسب ميانگين كل حداقل  84دانشجويان ورودي قبل از مهر  براي 

  دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، : 36ماده 
  در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد 

آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه به غير از رشته قبلي خود، در 
تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده دانشگاه پذيرنده مي. خود ادامه تحصيل دهد

  .نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيردآيين  است با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٩٢

  
    هفتم  فصل

   از تحصيل  و انصراف  تحصيلي  مرخصي 
  

  مراحل آموزش  تواند در طول ميپس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي دانشجو  )37  ماده 
  از مرخصي  درسنوات  با احتساب  يا متناوب  متوالي  تحصيلي  نيمسال دوحداكثر   دندانپزشكي

  . نمايد  استفاده  تحصيلي
مي تواند در طول دوره تحصيلي حداكثر سه نيمسال تحصيلي متوالي يا  84دانشجوي ورودي قبل از مهر 

  .متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد
ي شوراموافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي، به عهده : 1تبصره •

  .آموزشي دانشگاه مي باشد
مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله : 2تبصره •

  . محسوب مي شود
    از شروع  قبل  دو هفته  ، حداقل كتبي  صورت  بايد به  تحصيلي  مرخصي  تقاضاي )38  ماده 
  . گردد  تسليم  هگادانش  آموزش  اداره  به دانشجو  ، توسط هر نيمسال  نويسي  نام

  گيريچنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود تصميم: 1 تبصره•
  .ي آموزشي دانشگاه استشورابه عهده 

از   قبل  ذيربطدانشكده نظر از   از كسب  پس  است  موظفدانشگاه   آموزش  اداره :2  تبصره •
  .كند  ابالغ  وي  دانشجو را كتباً به  با درخواست  موافقت  يا عدم  ، موافقت نويسي  نام  مهلت  اتمام
  . دانشجو است  بر عهده  تحصيلي  از مرخصي  ناشي  عواقب :3  تبصره •
دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از  )39  ماده 

  . يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند



 ٩٣/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

، در خصوص تعيين 31/5/86ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 
وضعيت نيمسالي كه دانشجو به دنبال يك نيمسال مرخصي زايمان و عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار وقفه 

در سنوات تحصيلي دانشجو  تحصيلي مي شود مقرر گرديد اين نيمسال نيز به عنوان مرخصي تحصيلي بدون احتساب
  .محاسبه شود

ي شوراي پزشكي و شوراكه گواهي يا عذر پزشكي موجه آنها به تائيد  يانيدانشجو )40  ماده
آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب 

  .در سنوات استفاده نمايند
از   انصرافدانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست  )41ماده 
  براي  فقط  جاز استاين دانشجو م. نمايد  تسليم  گاهدانش  آموزشاداره   خود را شخصاً به  تحصيل

از   بگيرد پس  خود را پسانصراف   تقاضايقبل از پايان همان نيمسال   ماه  يك حداكثر تابار   يك
در   تحصيل  ادامه  حقمي شود و پس از آن صادر   وي  ازتحصيل  انصراف  حكم  مهلت  اين  انقضاي

  . نداردآن رشته را 
مجازند فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي  84دانشجويان ورودي قبل از مهر 

  .خود را پس بگيرند
چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد   از تحصيل  منصرف  ويدانشج : تبصره•

  .نمايد  عمل  است  سپرده  تحصيل  در دوران  كه تعهدات قانوني  كليه  به  است  موظف
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٩٤

  
    هشتم  فصل
   و جابجايي  انتقال

  
  در همان ديگر  دانشگاه  به  دانشگاه  از يك دانشجو  تحصيل محل تغيير  معني به  انتقال) 42  ماده 
  .است   تحصيلي  مقطع  و همان  رشته
  : زير است  شرايط  همه  داشتن  به  مبداء و مقصد منوط  يهادانشگاه  توافق با دانشجو انتقال )43  ماده 

  .باشد  بالمانع  و انضباطي  آموزشي  نظر مقررات از مبدأ  در دانشگاه  متقاضي  تحصيل  ادامه -  43 -  1
  .باشد  مبدأ گذرانده  خود را در دانشگاه  آموزش  از دوره  دو نيمسال  حداقل  متقاضي - 43 - 2
  .باشد  دوره  واحدهاي  كل  نصف  مقصد حداقل  دانشگاه  دانشجو براي  باقيمانده  واحدهاي -  43 -  3

نصف كل واحدهاي واحدهاي اختصاصي باقي مانده دانشجو حداقل  84براي دانشجويان ورودي قبل از مهر 
  .اختصاصي دوره باشد

  .باشد 12  حداقل  متقاضي  شده  گذرانده  دروس  نمرات  ميانگين - 43 - 4 
فرد   آخرين  آزمون  نمرهدر سال ورود به تحصيل از   متقاضي  ورودي  آزمون  نمره - 43 - 5 

  .مقصد كمتر نباشد  در دانشگاه  همربوط  و سهميه  در رشته  سال  همان  شده  پذيرفته
اند، با  تعهد سپرده  خاص  يياجرا  هايدستگاه  به  كه  دانشجوياني  تحصيل  محل  انتقال : تبصره •

  . پذير است  امكان  ذيربط  اجرايي  دستگاه  موافقت  و اعالم 43  ماده  شرايط  رعايت
او   خانواده  دائم  سكونت  محل  يا نزديكترين  محل  دانشجو به  در موارد زير انتقال )44  ماده 

  :شودمي  انجام) 1  شرط  استثناي  به( 43  مذكور در ماده  از شرايط  خارج
 هب  وي  كه صورتي دانشجو، در  خانواده  سرپرست  شدن  يا معلول  ، فوت شهادت -44 - 1 

  .شود  خانواده شناخته  كفيل  بعنوان  قانوني  مراجع  تشخيص
  يشورا  تشخيص  به  كه  نحوي  مؤثر دانشجو به  معلوليتالعالج يا صعببيماري  – 44 - 2 

  .محرز باشد  وي  انتقال  و ضرورتدانشگاه قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد   پزشكي



 ٩٥/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

به تائيد شوهر   الشتغيا اكه محل تحصيل دختر   دانشجوي  رسمي  دائمي ازدواج - 44 - 3 
  . مراجع ذيربط، در شهر ديگري باشد

صورت   دانشجو در دانشگاه  از قبوليبعد بايد در اين ماده از موارد مذكور   هر يك :1  تبصره •
  .گرفته باشد

مفاد  20/10/88عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  يشورامعين  يشورابه موجب مصوبه  -
  :به شرح زير اصالح شده است 2تبصره 
اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي و پيماني دولت باشد و  :2تبصره •

ي انتقال قرار شورامشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت با نظر 
  .خواهند گرفت

او  مسرهباشد و   دختر در تهران  دانشجوي  تحصيل  محل  چنانچه  در موارد استثنايي :3  تبصره•
ر موجود همس  تحصيل  محل  دختر در شهرستان  تحصيلي  دانشجو باشد اگر رشته  نيز در شهرستان

  .شود  منتقل  تهران  تواند بهر او ميهمسنباشد، 
  .صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تائيد دانشگاه مقصد نيز برسد :4تبصره •
جز در موارد مذكور در   است  ممنوع  تهران  يهادانشگاهاز   هريك  دانشجوبه انتقال )45  ماده 
  .44  ماده

ي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس هادانشگاهي غيردولتي به هادانشگاهانتقال از  )46ماده 
  .آن با موافقت مبدأ و مقصد بالمانع است

  علمي تابع ضوابط وآئين نامه هاي مربوط به خود هيأتانتقال فرزندان اعضاي ) 47ماده 
  .مي باشد 

  و مؤسسات هادانشگاه  از كشور به  درخارج  تحصيل  به  شاغل  ايراني  دانشجويان  انتقال )48ماده 
  .نامه مربوط به خود مي باشدآيين  كشور تابع ضوابط و  داخل  عالي  آموزش

دانشجويان كز امور دانشجويي وزارت متبوع مر 7/7/86مورخ  29757به موجب نامه شماره 
  ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند فقط هادانشگاهدر 2008ايراني شاغل در خارج از كشور كه قبل از ژانويه 
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انتقال . ممنوع مي باشد 1ي تيپ هادانشگاهادامه تحصيل دهند و انتقال آنان به  3و  2ي تيپ هادانشگاهمي توانند در 
 .باشدنميامكان پذير  هادانشگاهمجدد اين دسته از دانشجويان نيز به ساير 

مي نمايند، پس  ي خارج از كشور ثبت نامهادانشگاهدر  2008كليه افرادي كه از ابتداي ژانويه 
) مون مليآز(از فارغ التحصيلي جهت ارزشيابي مدارك خود بايستي در امتحانات ارزشيابي 

  .شركت نمايند
ي معتبر مشروط كه متقاضي تكميل تخصص و اخذ هادانشگاهدانش آموختگان دوره هاي تخصصي از 

دوره را در % 50و يا حداقل % 50مي باشند، در صورتي كه بيش از ) غير مشروط( ي معتبر هادانشگاهمدرك از 
  .معتبر ارزشيابي مي گرددي هادانشگاهدانشگاه معتبر بگذرانند، مدرك ايشان مطابق 

طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي طي شده توسط دانش آموخته در خارج از كشور با  2008از ابتداي سال  
  .طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي در داخل كشور مطابقت داشته باشد

سيون كه اين مطابقت توسط كمي) برنامه آموزشي مطابق برنامه هاي داخل باشد% 80حداقل (
  .ي عالي ارزشيابي مدارك خارج از كشور انجام خواهد شدشورامربوطه و تائيد 

شروع به تحصيل  2008كه از ابتداي سال ) زير مجموعه وزارت بهداشت(انتقال دانشجويان گروه پزشكي 
ط نمايند به داخل كشور ممنوع است پس از فراغت از تحصيل مدارك اين گروه از دانش آموختگان طبق ضواب

بديهي است انتقال اين دسته از دانش آموختگان فقط به شعب بين الملل .وزارت بهداشت ارزشيابي خواهد شد
  .ي علوم پزشكي كشور بالمانع استهادانشگاه

  دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل )49ماده 
  .اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايدهفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به  6

موظف است   واجد شرايط  متقاضي  با انتقال  موافقت  مبداء در صورت  دانشگاه )50  ماده
  دانشگاه  به او  ريز نمرات درخواست دانشجو و  همراه  خود را به  ، موافقت هفته  يك  حداكثر ظرف
نظر خود   نويسي نام  از شروع  قبل  دوهفته  ، حداقل است  مقصد مكلف  دانشگاهنمايد و   مقصد ارسال

  .دارد  مبدأ اعالم  دانشگاه  را به
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در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد : تبصره •
  .ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود

و باالتر  12در صورت انتقال، كليه واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها  )51ماده 
است بر عهده  10و بيشتر از  12است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 

دانشگاه مقصد است در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز 
  . ان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشداست كه وي امك

قبولي يا از   اعم  است  مبداء گذرانده  دانشجو در دانشگاه  كه  دروسي  نمرات  تمام :1  تبصره•
و در   دانشجو ثبت  ، عيناً در كارنامه مشروطي  از لحاظ  انتقالي  دانشجوي  آموزشي  سوابقردي و 

  .گردد مي  محسوباو   كل  ميانگينسبه محا
  دانشجو   كه  است  اي  مرحله  به  مربوط 12كمتر از   با نمره  دروس  پذيرش  عدم :2  تبصره •
  .ندارد  تسري  قبلي  مرحله  و به  است  تحصيل  به  مشغول  مرحله  در آن  انتقال  هنگام  به

شود و در مقصد صادر مي  دانشگاه  توسط  قاليانت  دانشجوي  از تحصيل  فراغت  مدرك )52ماده 
مبداء و   يهادانشگاهدر  ي اخذ شده واحدها  دانشجو و مجموع  شده  گذرانده  تعداد واحدهاي  آن

  .دانشجو قيد ميگردد  تحصيلي  آنها و سوابق  نمرات  مقصد با ذكر ميانگين
  .بار مجاز استانتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، فقط براي يك  )53  ماده 

  ييجابجا
،جابجائي دانشجويان در تمامي 5/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابا توجه به مصوبه 

هاي علوم پزشكي كارداني، كارشناسي پيوسته، ناپيوسته، دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي مقاطع تحصيلي رشته
  .) نامه حذف گريده استآيين  از متن اين 58لغايت  54لذا مفاد مواد . ( و داروسازي ممنوع مي باشد
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   نهم  فصل

   همانيم  دانشجوي 
  

تواند  خود باشد، مي  تحصيل  تغيير محل  به ناگزير  دانشجو، بطور موقت  كه  در مواردي )59  ماده 
  بطورموقت خود را  تحصيل محل ، ميهمان  دانشجوي  عنوان  مبدأ و مقصد به  يهادانشگاه  با توافق
  .تغيير دهد  معين  مدت  براي
ي حضوري به غير حضوري، از هادانشگاهاز دوره هاي روزانه و شبانه، از   يميهمان :1  تبصره •

   .ي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع استهادانشگاه
دو   لدانشجو حداق  كه  است  اين  رب  ، مشروط هدانشگا  دانشجو در يكميهمان شدن  :2  تبصره •

  . باشد  مبدأ گذرانده  خود را در دانشگاه  نيمسال
با موافقت   يا چند درس  يك  گذراندن  براي  دانشگاه  دانشجو در يك  شدن  ميهمان: 3تبصره •

واحد باشد  10دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 
واحد  12شجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن نيمسال از و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دان

  . است  بالمانعواحد بيشتر نشود،  20كمتر و از 

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند  84دانشجويان ورودي قبل از مهر  براي
نظر دانشگاه مبداء و موافقت  درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو در نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني با

  .دانشگاه مقصد بالمانع مي باشد

چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك   ميهمان  دانشجوي  كه  تعداد واحدهايي )60ماده 
  دوره  واحدهاي  درصد كل 25نبايد از   صورتي  در هيچدرس در يك يا چند دانشگاه گذرانده 

  . تجاوز كند 
 درس واحد دانشجو به صورت ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تكانتخاب : 1  تبصره •

و چه به صورت تمام وقت بايد با اطالع گروه آموزشي مربوطه در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط 
  .دانشگاه مقصد باشد



 ٩٩/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند عيناً در كارنامه : 2تبصره  •
  .بت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل منظور خواهد شددانشجو ث

مي باشد و واحدهايي را  12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد : 3تبصره 
  .گذرانده است بايد مجدداً بگذراند 12كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

  .باشندنميمشمول اين تبصره  84بل از مهر دانشجويان ورود ي ق

  .مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد) 61ماده 
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    دهم  فصل

   تغيير رشته
  

  زير و موافقت  شرايط  داشتن  در صورت تواندمي خود  تحصيل  دوران  دانشجو در طول) 62  ماده
  :دهد  تغيير رشته  ديگري  رشته  به  ذيربط،  دانشگاه

  .باشد  بالمانع  آموزشي  از نظر مقررات  قبلي  در رشته  متقاضي  تحصيل  ادامه - 62 - 1
  .باشد  را گذرانده  دوره  واحدهاي  كل يك سوم و حداكثريك ششم   حداقل - 62 - 2
  آخرين فرد  آزمون  هاز نمردر سال ورود به دانشگاه   متقاضي  ورودي  آزمون  نمره - 62 - 3

  .كمتر نباشد دانشگاه مقصد تقاضا در مورد  در سهميه و رشته  سال  همان  شده  پذيرفته
مورد نياز در   درسي  واحدهاي  گذراندن  ،امكان مجاز تحصيل  مدت حداكثر  به  باتوجه – 62 - 4 
  .باشد  جديد را داشته  رشته
شوند،  مي  محروم  دندانپزشكي  در رشته  تحصيل  از ادامه  كه  دانشجوياني  تغيير رشته : تبصره •

   .انجام مي شود 13ماده  2برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 
تعهد دارند با رعايت كليه   خاص  اجراييهاي دستگاه  بهكه  دانشجوياني  تغيير رشته :2  تبصره•

  .امكانپذير است  ذيربطقت دستگاه اجرايي شرايط اين ماده و اعالم مواف
تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني  :3  تبصره •

  .شده، موكول به احراز شرايط مربوطه است
استثناء   به( دهد  تغيير رشته تواندمي يكبار  براي تنهادر طول تحصيل خود  دانشجو: 4تبصره •

  ) ماده  همين 1  تبصرهمندرج در   مشمولين
تحصيلي صورت گيرد، در غير اين صورت فقط   سطح  هم  در مقاطعبايد   تغيير رشته )63  ماده 

  . پذيراست  امكان 62با رعايت مقررات ماده تر پائينمقطع   باالتر به  از مقطع



 ١٠١/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

  نيمسال  در اولين  است  ، دانشجو موظف تغيير رشته  با تقاضاي  موافقت  در صورت )64  ماده 
  ، حق نام  ثبت  و در صورتو انتخاب واحد نمايد   نام  جديد ثبت  ، در رشته تفقااز مو  پس  تحصيلي
  .را ندارد  قبلي  رشته  به  بازگشت

  از  انصراف  منزله  به  معين  د در وقتجدي  در رشته به ثبت نام انشجواقدام نكردن د :تبصره •
  .تا پايان دوره از وي سلب مي شود  تغيير رشته  شود و حقمي  تلقي  تغيير رشته 

  .مي باشد  قبلي  رشته تابع مقرراتجديد   در رشته  نام  از ثبت  دانشجو تا قبل )65  ماده 
و همچنين شرايط تغيير رشته در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال  )66  ماده 

  .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است
تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، : تبصره•

  .تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بالمانع است
جديد   رشته  آموزشي  ، در گروه است  گذرانده در رشته قبليدانشجو   كهدروسي  )67ماده 
  گروه  تشخيص  به  شود كهمي  پذيرفته  از وي  هاييدرس  ميشود و فقط  سازي  و معادل  بررسي

آن  از  هر يك  باشد و نمره  داشته  محتوايي  اشتراك% 80حداقل جديد   رشته  با دروس  آموزشي
  .كمتر نباشد 12ز ها نيز ادرس
  كل  ميانگين  آنها در محاسبه  و نمرات  دانشجو ثبت  در كارنامه  شده  پذيرفته  دروس: 1  تبصره •

دانشجو   ، در كارنامه در ميانگين  احتساب  بدون  نشده  پذيرفته  هايدرس  نمرات  گردد وليمنظور مي
با تصميم باشد،  12كمتر از   نشده  پذيرفته  واحدهايكل   ميانگين  چنانچه اينصورتماند در  مي  باقي
  دانشجو در رشته  تحصيلي  در سابقه  مشروطي  نيمسال  يك  عنوان  جمعاً بهي آموزشي دانشگاه شورا

  .جديد منظور خواهد شد
  باشد كه  دانشجو، درحدي  نشده  پذيرفته  دروس  تعداد واحدهاي  كه  در صورتي :2  تبصره •
  ، از دانشجو سلب مجاز تحصيل  مدت  جديد را در طول  مورد نياز رشته  واحدهاي  ذراندنگ  امكان
  .شودنمياو موافقت   تغيير رشتهبا تقاضاي كند، 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٠٢

  هفته 6  حداقل  الزم  مدارك  انضمام  خود را به  بايد درخواست  تغيير رشته  متقاضي )68  ماده 
  .كند  خود تسليم  تحصيل  محل  دانشگاه  زشآمو  به  تحصيلي  نيمسال  از شروع  پيش

به تشخيص   گردد كه  اي يا سانحه  دچار بيماري  تحصيل  دانشجو در دوران  چنانچه )69ماده 
دوره دكتراي در   تحصيل  ادامه  تواناييي آموزشي دانشگاه شوراي پزشكي دانشگاه و تائيد شورا

اجازه ادامه بدهد،   را از دست  از آن  حاصل  از كارآئي  گيري بهره عمومي دندانپزشكي يا امكان
  رشته  بهبا رعايت ساير مقررات  تواندعمومي دندانپزشكي را ندارد و مي يدكتراتحصيل در دوره 

  حال  در اين. دهد  را دارد تغيير رشته  نمره  نزديكترين  ورودي  آزمون  نمره  از لحاظ  كه  ديگري
  .خواهد بود  معاف 1بند   استثناي  به 62  ماده شرايط موضوع  از رعايتدانشجو 

در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري : تبصره•
گروه  هايجسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته

ي آموزشي شوراي پزشكي دانشگاه و تائيد شوراآزمايشي مربوط را نداشته باشد مي تواند، با نظر 
دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را 

  .دارد پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد
ي عالي برنامه ريزي دانشجوياني شوراگروه پزشكي  4/9/76برابر راي صادره در پنجاه و نهمين جلسه مورخ 

كه در يكي از سه رشته پزشكي دندانپزشكي و داروسازي امتحان جامع را با موفقيت گذرانده اند و پس از آن با 
رشته دهند از گذراندن امتحان جامع در رشته  رعايت ضوابط و شرايط قانوني به رشته ديگري از اين سه رشته تغيير

جديد معاف مي باشند، ليكن بايستي واحد هاي علوم پايه باقي مانده در رشته جديد را طبق ضوابط گذرانده و در 
  .امتحانات مربوطه، نمره قبولي كسب نمايند

    



 ١٠٣/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

  
    يازدهم  فصل

   سراسري  آزمون  شدگان  پذيرفته  درسي  واحدهاي  پذيرش
  
يا ديگر مقاطع تحصيلي  هادانشگاهكه دانشجو قبالً در   يسودرو پذيرش   سازي  معادل )70  دهما

  :با رعايت شرايط به شرح زير مجاز است است  گذرانده
  رشته  ورودي  در آزمون  شركت  خود، مجاز به  تحصيلي  سوابق  به  دانشجو با توجه - 70 - 1 

  .جديد باشد
  و آموزش  ، درمان بهداشت  مورد تائيد وزارت  آن  تحصيلي  و مدارك  قبلي  دانشگاه - 70 - 2 

  .باشد  علوم، تحقيقات و فناوري  يا وزارت  پزشكي
  ريزيبرنامه  عالي  يشورا  مصوب  برنامه  مطابق  قبلي  دانشجو در دانشگاه  تحصيل - 70 - 3 

  .باشد  علوم، تحقيقات و فناوري  يا وزارت  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت
  گروه  تشخيص  جديد به  رشته  با دروس  شده  گذرانده  دروس  آموزشي  محتواي -4-70

  .كمتر نباشد 12از   از دروس  هر يك  و نمره  داشته  محتوايي  اشتراك% 80ذيربط حداقل   آموزشي
تر امكان سطح يا از مقاطع باالتر به پائين تخصصي در مقاطع هم  دروس  سازي  معادل :1  تبصره•

  .پذير است 
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه : 2تبصره •

  .پذيرنده انجام مي شود
شود نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي )71  ماده 

  .دانشجو محسوب خواهد شدولي در محاسبه ميانگين كل 
از حداكثر   تحصيلي  نيمسال  دانشجو، يك  شده  پذيرفته  واحد از دروس 20هر  ازاي به )72  ماده
  .شود مي  كاسته  وي  مجاز تحصيل  مدت
  

    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٠٤

  
    دوازدهم  فصل

   نامه  پايان
  

دانشجو   آن  طي  كه  است  دندانپزشكي عمومي  يادكتر  از دوره  بخشي  نامه  پايان )73  ماده
  . بپردازد  تحقيق  نظر استاد راهنما به  خود تحت  تحصيلي  رشته  به  مربوط  زمينه  در يك  است  موظف

واحد  120  از گذراندن  پسبايست مي  ،نپزشكيادند  عمومي دكتراي  دوره  دانشجويان )74ماده 
  .خود را انتخاب و به ثبت برسانند  نامه  پايان  موضوععمومي دندانپزشكي تا يكسال  يدكترادوره   درسي
كه كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند تا زمان  به دانشجوياني: تبصره•

  .ثبت موضوع پايان نامه، واحد درسي جديد ارائه نخواهد شد

  .شودنميواحدگذرانده اند  120حداقل  83قبل از مهر مفاد اين تبصره شامل دانشجوياني كه تا 

و   مربوطه  آموزشي  استاد راهنما و تائيد گروه  پيشنهاد دانشجو، موافقت  ااستاد راهنما ب )75ماده  
  .مي گردد  تعيينمربوطه   دانشكده  پژوهشي  يشوراتصويب 

ي پژوهشي شورارتبه استاد راهنما حداقل استادياري است در موارد استثنايي با تائيد : 1تبصره •
  . علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده كرد هيأتدانشكده مي توان از اعضاي 

  ي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقاتشورادر موارد خاص و با تصويب  :2  تبصره •
  .ي، دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشدبين بخش 

علمي يا متخصصان  هيأتدر صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي  )76ماده 
  .ي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شودشوراو محققان برجسته، پس از تائيد 

  توسط دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان   هاي نامه  پايان تعداد  سقف:  تبصره•
مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد   استاد راهنما هدايت هر

كه  هاييدر دانشكده. بدست مي آيد 2علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد  هيأتكل اعضاي 
علمي عدد  هيأتعلمي زياد است و با فرمول فوق، سقف پايان نامه هر عضو  هيأتتعداد اعضاء 



 ١٠٥/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

ي شورامرتبه دانشگاهي وي و با تصويب   اساس برعلمي  هيأتكمي خواهد شد، هر عضو 
  پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور همزمان  3پژوهشي دانشكده حداكثر 

  .تواند راهنمايي نمايدمي
  .انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد )77ماده 
موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت  )78ماده 

  .سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد 5ولي محتواي يكسان در 
پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است  يشورادر موارد خاص و با نظر  :تبصره •

نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه 
  .بالمانع است

  .هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد )79  ماده
پس از تائيد ) نفر 3حداكثر (از دانشجويان انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي : تبصره•

  :ي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد زير مجاز مي باشدشورااستاد راهنما و تصويب 
  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد) الف
توانند انجام تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط ب) ب

  .بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند
  :جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل زير طي شود )80  ماده
  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما) الف
  بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده) ب
  پايان نامه در گروه آموزشي مربوطهتصويب طرح پيشنهادي ) ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در ) د
  ي پژوهشي دانشكدهشورا
  ي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامهشوراابالغ مصوبه ): هـ
  .ن دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشدفاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زما: تبصره•

  :هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد )81ماده 
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  )اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري(چكيده به زبان فارسي و انگليسي ) الف
  داليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش(مقدمه ) ب
  متون بررسي) ج
 آوريگيري، روش جمعنوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه (روش كار ) د

  .)و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كارها اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج(نتايج ) ز
بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت (بحث و نتيجه گيري ) و

گيري هاي پژوهش، نتيجهتفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت
  )نهايي و ارائه پيشنهادات

  مراجع) هـ 
كيده به نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چ )82ماده 

  .زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد
را به عهده دارند ها داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه هيأت )83ماده 

  :از اعضاي زير تشكيل مي شوند
  استاد راهنما.  1 
  )در صورت وجود(استاد مشاور  . 2 
  ي پژوهشي دانشكده شورانماينده  . 3 
  مرتبط با پايان نامه  آموزشي  گروهنماينده  . 4 

علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه  هيأتيك عضو از اعضاي .  5
  آموزشي مربوطه

در شرايط . باشد  استادياري  بايد حداقل  علمي  هيأت ياستاد راهنما و اعضا  مرتبه علمي:  تبصره •
و   محققاندر خصوص . تواند مربي باشدي پژوهشي دانشكده ميشوراخاص پس از تائيد 

  . است  الزاميمدرك دكتراي تخصصي   داشتن  نظران  و صاحب  متخصصان



 ١٠٧/ آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين نامه : سوم فصل

  صفر تا بيستاز   گذاري نمره  در مقياس  داوران  هيأت  توسط  نامه  پايان  ارزشيابي )84  ماده
  :شود زير متمايز مي  بشرح  در چهار درجه  مربوط  نمرات  به  با توجهو  گيرد  مي  صورت
   20تا  19  با نمره  هاي نامه  پايان   عالي   
   99/18تا  17  با نمره  هاي نامه  پايان   بسيار خوب   
   99/16تا  14  با نمره  هاي نامه  پايان   خوب   
   14كمتر از   مرهبا ن  هاي نامه  پايان  قبول  غير قابل   
توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از پايان نامه هايي مي :تبصره •

مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را 
چاپ مقاله بايد قبل از بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش . در اين مجالت ارائه نمايند

  .دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد
  كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي )85  ماده

مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و  
د، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت نمره قبولي كسب نماي

  .گذرانده باشد، اخراج خواهد شد
تعداد واحدها و نمره پايان نامه دانشجويان در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده و  )86  ماده

  .دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است
زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله  )87  ماده

  ).هر كدام كه مؤخر باشد(پايان نامه را گذرانده باشد 
  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است )88ماده 
وري آتحقيقات و فنبايست به حوزه معاونت يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي )89ماده 

  .وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد
  
  
  



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٠٨

  
  فصل سيزدهم 

  فراغت از تحصيل 
  

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي و پايان نامه را  )90ماده 
فارغ التحصيل دوره . موفقيت گذرانده باشدنامه با آيين  طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين

  .دكتراي عمومي دندانپزشكي شناخته مي شود
  يشورا  جلسه  بيست و هفتميندر   تبصره 86و   ماده 91فصل،  13در   نامهآيين   اين )91  ماده
   يتحصيل  سال  و از ابتداي  رسيده  تصويب  به 7/9/1383  مورخ  پزشكي  علوم  ريزي برنامه  عالي

االجرا   شوند الزم مي  بعد وارد دانشگاه  به  تاريخ  از اين  كه  ياز دانشجويان  دسته  آن  براي 85-1384 
از   دسته  اين  براي  مغاير با آن  قبلي  هاي نامه و بخشها  نامهآيين   اجرا كليه  و از تاريخ  است

 .شود لغو مي  دانشجويان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  بخش چهارم
 
  

  نامه آموزشي آيين
  وسازيرعمومي دا يدكترادوره 

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب بيست وهفتمين جلسه 
  علوم پزشكي 

  
  7/9/83مورخ 

    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١١٠

  
    اول  فصل

   نويسي  نامورود و   شرايط
  

  :باشدميزير   شرح  به  داروسازي  عمومي  دكتراي  دوره  ورود به  شرايط )1  ماده
    ورودي  درآزمون  شدن  پذيرفته -1-1 

 ريزيبرنامه  عالي  يشورا  مصوب  ضوابط اساس بر  روان و  تن  كامل از سالمت  برخورداري - 1- 2
    .علوم پزشكي

  عمومي  شرايط  داشتنو  كشور  جاري  و مقررات  از نظر قوانين  تحصيل  ادامه  به  مجاز بودن -3-1
   فرهنگي  انقالب  عالي  يشورا  برابر مصوبات  عالي  آموزش  ورود به

و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي ) نظام قديم(  متوسطه  دوره  پايان  گواهينامه  داشتن -4-1
  نظام  به  توجه با(  و پرورش  آموزش  كشور مورد تائيد وزارتاز  يا خارج  از داخل) نظام جديد(

  انقالب  عالي  يشورا  مصوبات  مطابق( حوزوي  هاييا برابر آموزش)  متوسطه  جديد آموزش
  )فرهنگي

  مطابق  شهريه  يا پرداخت  رايگان  آموزش  و قانون  ضوابط  براساس  تعهد خدمت  سپردن -5-1
  .شود صادر مي  ذيربط  مراجع  از طريق  كه  يو مقررات  تعرفه
چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان : 1 تبصره •

سنجش آموزش كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي دوره دكتراي عمومي داروسازي 
تحصيل در دوره دكتراي عمومي ي پزشكي دانشگاه اجازه شورابرخوردار نباشد، بر اساس نظر 

  .داروسازي را ندارد
ارائه تائيديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان : 2تبصره •

ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل 
  .ر تا يكسال بعد از ثبت نام اوليه الزامي استگواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكث



 ١١١/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي در خصوص عدم  20/3/88مورخ  114184بر اساس نامه شماره 
براي دانشجويان ذكوري كه داراي معافيت ) اصل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي(ارسال اصل مدارك تحصيلي 

لي محرمانه از ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل گواهينامه پايان دوره تحصيلي مي باشند پذيرش تائيديه تحصي
  .پيش دانشگاهي جهت ثبت نام وادامه تحصيل دانشجويان فوق الذكر بالمانع است

ديگر   را از انجام  داروسازيدوره دكتراي عمومي   دانش آموختگان،  شهريه  پرداخت: 3تبصره•
  .كندنمي  معاف  خاص  قانوني  تعهدات

سازمان سنجش   توسط  كه  هايي موظفند در مهلت  ورودي  آزمون  شدگان  پذيرفته )2  ماده 
  مراجعه  ذيربط  دانشگاه  واحد به  و انتخاب  نويسي  نام شود براي مي  اعالم  دانشگاهآموزش كشور يا 

الم نتايج آزمون، پس از اع  تحصيلي  نيمسال  در نخستين نويسي  نام  براي  مراجعه  عدم. نمايند 
  .تلقي خواهد شد  از تحصيل  انصراف

  كند، براي مي  اعالم  دانشگاه  كه در زمانيتحصيلي   در هر نيمسال  است  دانشجو موظف )3  ماده 
 نويسي  نام  دانشجو براي  مراجعه  عدم ،كند  مراجعه  آموزش  اداره  واحد به  و انتخاب  تحصيل  ادامه

  .دانشجو اخراج خواهد شدو   است  تحصيل ترك  منزله  به  و عذر موجه  اطالع  بدوندر يك نيمسال 
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن را  : 1 تبصره •

  حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، 
ي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت شورايد موجه بودن ترك تحصيل توسط در صورت تائ

  .مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود
دانشجويي كه ترك تحصيل نموده چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را  :2 تبصره•

  .ل خود عمل نمايددريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصي
يا   و در يك  رشته  از يك  در بيش  تحصيل  و ادامه  نويسي  نام  حق  زمان  دانشجو در يك )4  ماده

به تشخيص كميته ،  تخلف  در صورت.  واهد داشتخناعم از دولتي يا غير دولتي را   چند دانشگاه
هاي تحصيل در يكي از رشتهنظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه 
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  كليه  است  موظف  حال  شود و دانشجو در اينمي  اعالم  باطل  وي  تحصيليانتخابي محروم و سوابق 
  .بپردازد  ذيربط  دانشگاه  به  شده  تعيين  هاي  تعرفه  را مطابق  شده  حذف  رشته  به  مربوط  هاي  هزينه
نامه و آيين  و تابع  مستثني  ماده  اين  از شمول )درخشان استعدادهاي( ممتاز  دانشجويان :تبصره •

  . مربوط به خود مي باشند ضوابط
    



 ١١٣/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

  
    دوم  فصل

   آموزشي  نظام 
  
  ،واحدي  در نظام . است  واحدي  بر نظام  مبتني  داروسازي  عمومي  يادكتر  دوره  آموزش )5  ماده 
  دانشجو در يكعدم قبولي يا   شود و قبوليمي  سنجيده  درس  آن  با تعداد واحدهاي  هر درس ميزان
  . به همان درس محدود مي شود  درس

  به صورت نظري   ترتيب  به  مفاد آن  كه  است  درسييا ميزان مقدار   هر واحد درس )6  ماده 
در ساعت،  51و كارآموزي در عرصه  كارآموزي ، ساعت 34) آزمايشگاهي(عملي يا  ، ساعت 17 

علوم   ريزي  برنامه  عالي  يشورا  مصوب  برنامه  طبق  ،تابستاني  يا دوره  تحصيلي  نيمسال  يك  طول
   .شودمي  تدريسپزشكي 
  : زير است  شرح  به  مراحلي  شامل  داروسازي  عمومي  يدكترا  دوره  برنامه )7ماده 

    پايه  علومدروس عمومي و  -  اول  مرحله 
    نامه  پايان آموزي در عرصه وكار،  ، كارآموزي داروسازي  اختصاصي  دروس -  دوم  مرحله 

و داشتن امكانات   ضرورت  و در صورت  تحصيلي از دو نيمسال  مركب  تحصيلي  هر سال :8  ماده
  . است  تابستاني  دوره  يك
  هفته 6برابر   تابستاني  دورههر و   آموزشي  هفته 17از   عبارت  تحصيلي  ر نيمساله )9  ماده 

  . است 6با رعايت مفاد ماده  آموزشي
  هفته و  17  جزو مدت  تابستاني  دورهپايان يا   نيمسال پايان  امتحانات  مدتطول  :1 تبصره •

  .شودنمي  محسوب  آموزشهفته  6
شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد   و ضروري  ييدر موارد استثنا :2 تبصره •

  و موافقت  مربوط  پيشنهاد دانشكده  بههفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل  17مربوط در طول 
جهت كليه  هفته17از  كوتاهتر را در مدتي  هايييا درس  درس  توان مي  دانشگاه  آموزشي  يشورا

  مجموع  براينكه  ، مشروطها را اخذ كرده اند تدريس نموددانشجوياني كه آن درس يا درس
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 هاشركت در كليه كالس .كمتر نشود  نامه  آيين  اين 6  مقرر در ماده  از ميزان  هر واحد درسي  ساعات
  .مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است

تصميم گيري در مورد ارائه درس معرفي به استاد  31/2/79ريزي مورخ  ي عالي برنامهشورابه موجب مصوبه 
ي شوراي آموزشي دانشگاه گذاشته شده، شرايط اخذ درس به صورت معرفي به استاد بر اساس مصوبه شورابه عهده 

  :به شرح زير مي باشد 24/2/88آموزشي دانشگاه مورخ 
  .ارائه نگرددفقط يك درس نظري باشد و در نيمسال موردنظر ) الف
  )منظور تسويه در هر يك از مقاطع( دانشجو در ترم تسويه باشد ) ب
  .دانشجو قبال درس را اخذ نموده و موفق به گذراندن آن نشده باشد) ج
  .علت عدم موفقيت دانشجو غيبت غير مجاز در كالس و يا غيبت غير موجه در آزمون درس نباشد) د
بين اخذ درس معرفي استاد و ( براي گذراندن درس استفاده كرده باشد  دانشجو از فرصتهاي قانوني خود) هـ

  .)اتمام دروس فاصله نباشد
  مصوب  و سرفصل  درسي  ، موظفند برنامه پزشكي  علوم  هاي  و دانشكده هادانشگاه كليه )10  ماده
  . را اجرا نمايند  ريزي  برنامه  عالي  يشورا
تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، نيازها،   پيش  با رعايت  دروس  ترتيب: 1تبصره •
  بر عهده  منابع  و انتخاب  درس  جديد در يك  مطالب  ريز مواد و طرح  كردن و جابجا  تدريس  روش

 بديهي است منابع جهت امتحان جامع علوم پايه از . استو دانشكده هاي علوم پزشكي  هادانشگاه
  .طرف وزارت متبوع تعيين ميشود

ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، دانشجويان مقاطع دكتراي شوراي دبيران شورابه موجب مصوبه جلسه 
عمومي چنانچه قبل از امتحان جامع علوم پايه درس پيش نياز را قبالً اخذنموده ولي نمره قبولي كسب ننموده باشند، 

  .بار دوم به صورت هم نياز بگذرانند  مي توانند درس پيش نياز را براي

درس است در صورتي كه گذراندن دروس  2در مورد دروسي كه پيش نيازهاي آن بيش از   ‐
پيش نياز به طور متوالي باعث افزايش طول متعارف دوره دانشجو گردد، دانشجو مي تواند در طول 

آموزشي دانشگاه به صورت  يشورادوره تحصيلي خود فقط يكي از دروس پيش نياز را با تائيد 
  .هم نياز بگذراند



 ١١٥/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

چنانچه دانشجويي دروس پيش   سه  حداقل  كه  پزشكي  علوم  يهادانشگاهاز   دسته  آن:  تبصره •
گردد نمينياز و پس نياز را هم زمان اخذ نمايد و در درس پيش نياز مردود شود، درس پس نياز حذف 

  فارغ  داروسازي  عمومي  يادكتر  دوره .از مي باشدو دانشجو فقط ملزم به گذراندن درس پيش ني
  به  توانند با توجه مي  و دانشگاه  دانشكده شيآموز  يشوراتائيد   در صورت ،اند  داشته  التحصيل
  .كنند  اضافه  مصوب  برنامه  به  دوره  واحدهاي  درصد كل  ده  ميزان  حداكثر به  ،و امكانات  مقتضيات

  :ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيشورا 29/8/86لسه مورخ به موجب مصوبه ج 
مميزه و سازمانهاي  هيأتمميزه و فاقد  هيأتو دانشكده هاي علوم پزشكي اعم از داراي ها كليه دانشگاه -1

وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس غير اصلي در هر 
  .برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند، اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند

كل % 20مميزه  هيأتي داراي هادانشگاهدروس غير اصلي در  سقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي -2
  مميزه به شرط داشتن سه دوره هيأتي فاقد هادانشگاهواحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در 

 .كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد% 10فارغ التحصيل در رشته مربوطه، 

 اين امتحان در  شود و قبولي برگزار مي  پايه  علوم  جامع  ، امتحان اول  مرحله  در پايان )11  ماده
  .ميباشد  بعدي  دوره  ورود به  شرط
   اول  مرحله  هايدرس  در كليه  ، قبولي پايه  علوم  جامع  در امتحان  شركت  شرط: 1 تبصره •

  . از اين مرحله است 12و كسب ميانگين كل )  عمومي  هاي-درس  و كليه  پايه  علوم  هايدرس( 
  تواند در امتحانباشد، مي  داشته  باقي  عمومي  درس  نها يكتدانشجو،   كه  در شرايطي  حال  با اين
بديهي  .بگذراند  بعدي  را در دوره  باقيمانده  درس  ،قبولي  كند و در صورت  شركت  پايه  علوم  جامع

  .درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد است نمره اين
چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت  :2  تبصره•

كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط 
  اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردودكه بعد از  در صورتي. در آزمون شركت مي نمايد

  نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي 12رغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به شده باشد يا علي
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كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد 
ن الزم، اجازه شركت در شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگي

  .آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت
  دانشجو در امتحان  ، چنانچه مجاز است  نوبت  تا سه  پايه  علوم  جامع  در امتحان  شركت )12  ماده

  .شودمي  محروم  داروسازي  عمومي  يادكتر  در دوره  تحصيل  نكند از ادامه  كسب  قبولي  مزبور نمره
  در امتحان  شركت  نوبت  يك  منزله  به  پايه  علوم  جامع  در امتحان  غير موجه  غيبت: 1  تبصره •

  .شودمي  محسوب
در   تحصيل  از ادامه  پايه  علوم  جامع  در امتحان  مردود شدن  علت  به  كه  دانشجويي :2  تبصره •

تغيير رشته دانشجويان   تواند برابر دستورالعملمي ،شودمي  محروم  داروسازيدوره دكتراي عمومي 
دوره دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي 

ريزي علوم پزشكي عالي برنامه يشوراشوند، مصوب بيست و دومين جلسه عمومي محروم مي
   شناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، كار كارداني  در مقاطع  ديگري  رشته  به 28/4/82مورخ 

  .دهد  تغيير رشته
  ، بخش ، بيمارستان ، داروخانه داروسازي آموزي در عرصهو كار  كارآموزي  محل )13  ماده

  .باشدمي  داروسازي  و صنايع  و شهري  روستايي  درماني  ، مركز بهداشتي اورژانس
  

    



 ١١٧/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

  
    سوم  فصل

   تحصيل  مدت  و طول  درسي  واحدهاي
  
  عمومي  دكتراي  در دوره  از تحصيل  فراغت  براي  الزم  درسي  تعداد واحدهاي  حداقل )14  ماده 

  . استعلوم پزشكي   ريزي برنامه  عالي  يشورادر   دوره  آن  مصوب  آموزشي  برنامه طبق  داروسازي
  عمومي  يادكتر  دورهي آموزش  مراحل  در كليه  تحصيلي  دانشجو در هر نيمسال )15  ماده

  .نمايد  ، انتخاب واحد درسي 20تا و حداكثر  12  بايد حداقل  داروسازي
 واحد 10شود در هر نيمسال تحصيلي حداقل به دانشجويان اتباع خارجي اجازه داده مي -

  .انتخاب نمايند درسي
  شرط  از رعايتدانشجو   ،آموزشي  از مراحل  هر يك  تحصيلي  نيمسال  در آخرين :1  تبصره•

  . است  معاف واحد 12  حداقل
 17  ، حداقلتحصيلي  نيمسال  در يك  دانشجودر صورتي كه ميانگين كل نمرات  :2  تبصره•
را   واحد درسي 24تا مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر  باشد

  .كند  انتخاب
  از مراحل  هر يك  گذراندن  براي  واحد باقيمانده 24شجو حداكثر دان  كه  در مواردي :3  تبصره•

    دانشكده تأييدباشد با   نشده  مشروط  قبل  در نيمسال  كه  باشد، در صورتي  را داشته آموزشي
  .بگذراند  نيمسال آنرا در   واحدهاآن   تواند تماميمي
  .باشد نمي  واحد درسي 6از   بيش  بانتخا  ، دانشجو مجاز به تابستاني  در دوره :4  تبصره•

در دوره دكتراي  هادانشگاهآن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي  )16ماده 
  عمومي داروسازي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس 

موظفند حسب نياز  ي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد،شورابه تشخيص 
رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهي عالوه بر دروس 

  .مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند
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تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز  : 1 تبصره•
  .هاي آموزشي استي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروهشوراگاهي بر عهده دانش
سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامه  : 2 تبصره•

ي هادانشگاهپذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار 
  .دهدذيربط قرار مي

  از هر لحاظ  هادانشگاهارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در  : 3 تبصره•
از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين 

  .كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است
واحد از دروس پيشنياز  8حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل به  : 4 تبصره•

  . دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود
  .سال است 5/9عمومي داروسازي  يدكتراحداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره  )17ماده 

ي عالي شورانامه آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازي مصوب سومين جلسه آيين  17بر اساس مفاد ماده 
، حداكثر مدت مجاز در دوره 84دانشجويان ورودي قبل از مهر  براي 20/9/78برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

  .سال است 9دكتراي عمومي داروسازي 
ازي در امتحان جامع سال اول دوره آموزش داروس 4دانشجويي كه نتواند در مدت : 1تبصره •

علوم پايه نمره قبولي كسب كند از ادامه تحصيل در رشته داروسازي محروم مي شود و چنانچه 
تواند برابر دستورالعمل مندرج در باشد مي 10هايي كه گذرانده است حداقل ميانگين نمرات درس

كارشناسي ناپيوسته تغيير به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و  12ماده  2تبصره 
  .رشته دهد

سال از شروع مرحله دوم، اين مرحله  5دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت : 2تبصره •
ماه ديگر قابل تمديد است،  12ي آموزشي دانشگاه حداكثر شورارا به پايان برساند با تصويب 

  .مشروط بر آنكه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد
    .شوندنمي 17ماده  2مشمول تبصره  84نشجويان ورودي قبل از مهر دا
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  فصل چهارم
  حضور و غياب

  
آموزي و كار  كارآموزي  و واحدهاي  هر درس  به  مربوط  جلسات  حضور دانشجو در تمامي )18  ماده 

  .شود مي  محسوب  ، غيبت از جلسات  حضور دانشجو در هر يك  و عدم  است  الزاميدر عرصه 
4 عملي ،از  نظري  دانشجو در هر درس  غيبت  ساعات )19  ماده 

2 و آزمايشگاهي از 17
17  ،

1 كارآموزي و كارآموزي در عرصه از
  مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند،  10

  .در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود
، در صورتي مجاز خواهد 19ماده  غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در: 1تبصره •

نحوه برخورد با غيبت دانشجو . بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود
  .بر عهده استاد و با تائيد دانشكده خواهد بود) موجه يا غير موجه(

باشد  19بيش از ميزان تعيين شده در ماده   دانشجو در هر درس  غيبت  كه  در صورتي :2تبصره•
   حذف  درس  آني آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، شورا  تشخيص ولي غيبت او با 

  مذكور به  نيمسال ولي  نيست  الزاميدر هر نيمسال واحد  12  حداقل  رعايت  حال  در اين شود مي
  .گرددمي  شجو محسوبدان  تحصيلي  جزو سنوات  كامل  نيمسال  يك  عنوان

  و غيبت  درس  صفر در آن  نمره  گرفتن  منزله  به  هر درس  در امتحان  غير موجه  غيبت )20  ماده 
تشخيص موجه بودن غيبت در  .خواهد بود  درس  آن  حذف  موجب  هر درس  در امتحان  موجه

  .ي آموزشي دانشگاه استشوراجلسه امتحان بر عهده 
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    پنجم  فصل
   و اضافه  حذف

  
، تحصيلي  نيمسال  از شروع  پس  هفته تا دو ، تحصيلي  تواند در هر نيمسال دانشجو مي )21  ماده 

اخذ شده   يا دو درسو . دو درس ديگر اخذ نمايدو يا   خود را حذف اخذ شده حداكثر دو درس
از حد مقرر   وياخذ شده   تعداد واحدهاي  بر اينكه  مشروط ،ديگر جابجا نمايدخود را با دو درس 

  .تجاوز نكند 15  در ماده
ديگر   هر دليل  يا بهو   و اضافه  حذف  دليل  به  هر درس  اول  دو هفتهجلسات در   غيبت :1  تبصره •

ميزان تعيين شده در ماده (مجاز دانشجو   حداكثر غيبتجزو ، آمد  پيش  در صورت. مجاز نيست
  .اجرا خواهد شدمحاسبه و مفاد ماده مذكور ) 19
  . پذير نيست  امكان  تابستانيوره د  و اضافه  حذف :2  تبصره•

  فقط  تحصيلي  نيمسال  پايان  هفته قبل از 5در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا  )22  ماده
اوالً   بر اينكه  كند، مشروط  حذف  مربوط  آموزشي  گروه تأييدبا خود را   نظري  از دروس  يكي
  باقيماندهنباشد و ثانياً تعداد واحد  19ميزان تعيين شده در ماده از   بيش  درس  دانشجو در آن  غيبت
  .واحد كمتر نشود 12از   وي

يكي از دروس نظري يا  22مي توانند با رعايت شرايط ذكر شده در ماده  84دانشجويان ورودي قبل از 
  .بوطه حذف نمايندكارآموزي و كاروزي خود را با تائيد گروه آموزشي مر

حداكثر تا قبل از شروع امتحانات ،  نيمسال  در يك  اخذ شده  هايدرس  كليه  حذف )23  ماده 
دانشجو قادر  ، دانشگاه  آموزشي  يشورا  تشخيص  بنا به  كه  مجاز است  درصورتيپايان آن نيمسال 

 براي دانشجو مرخصي تحصيلي  نيمسالآن   صورت  در اين. نباشد  نيمسال  در آن  تحصيل  ادامه  به
  محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو . خواهد شد  محسوب
  .ي آموزشي دانشگاه استشورابه عهده 

حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن : تبصره•
 .دانشگاه امكانپذير استي آموزشي شورادوره با تائيد 
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    ششم  فصل

  دانشجو  تحصيلي  پيشرفت  يابيشارز
  
،  در كالس  حضور و فعاليت  ميزان  اساس بر  دانشجو در هر درس  پيشرفت  ارزيابي )24  ماده 
استاد يا گيرد و مي  صورت  نيمسال  و پايان  نيمسالبين   امتحانات  و نتايج  آموزشي هايفعاليت  انجام
  . است  درس  دانشجو در آن  ارزيابي  مرجع  هر درس اساتيد

حضور دانشجويان  20/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 
مطابق گواهي صادره ( گذرانده اند 18داراي مدال در المپيادهاي جهاني در كالس دروسي كه قبالً با نمره باالتر از 

الزامي نبوده و مي توانند بدون شركت در كالس درس، در امتحانات پايان ) باشگاه دانش پژوهان جواناز طرف 
  .نيمسال شركت نمايند

  ،  كارآموزي در عرصهو   كارآموزي  دانشجو در واحدهاي  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي )25  ماده 
  :شودمي  موارد زير انجام  به  با توجه

  با بيماران  رابطه  و حسندانشجويي   شئون  حفظاي، حرفهو   اسالمي  اخالق  رعايت - 25 - 1
   . بخش  و كاركنانمراجعين 

   . مربوطه  هايدر واحدها و كالس  وقت  و تمام  حضور مرتب - 25 - 2 
  .  واحد مربوطه  ضوابط  طبق  امور محوله  در انجام  مسئوليت  و احساس  دقت - 25 - 3 
  .كارآموزي در عرصهو   كارآموزي  دانشجو از واحدهاي  گيري و بهره  مهارت  افزايش -  25 -  4 
  .  الزم  نمره  واحدها و كسب  پاياني  در امتحانات  شركت - 25 - 5 
  داروسازي  عمومي  يادكتر  دوره  تحصيلي  هر نيمسال  درپايان  كتبي  امتحان  برگزاري :26  ماده 

  .شود مي  انجام  هر درس  در پايان  كارآموزي در عرصهو   كارآموزي  واحدهاي و امتحان  است  الزامي
سازمان اسناد ملي ايران، مدت زمان نگهداري اوراق امتحاني  30/2/80مورخ  2233/2بر اساس مجوز شماره  

باشد و بعد از آن در صورت مي سال پس از اعالم نتيجه هر امتحان 2امتحانات درون دانشگاهي رشته هاي گروه پزشكي 
  .توانند اوراق مذكور را از طريق واحد اسناد دانشگاه و نهايتاً مديريت اسناد دفتر وزارتي امحا نمايندميعدم نياز 
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به صورت  25و  24بر اساس مفاد مندرج در مواد دانشجو   تحصيلي  پيشرفت  معيار ارزيابي :27  ماده 
  .شود مي  مشخص  صفر تا بيست  بين  عددي  بصورت  دانشجو در هر درس  نمره تعيين مي شود و  نمره

به اين شرح  20/12/84ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامفاد اين ماده به موجب مصوبه  :28  ماده
  :اصالح گرديد

و حداقل ميانگين  10) كارورزيبه جز پايان نامه، كارآموزي و ( حداقل نمره قبولي دركليه درسهاي داروسازي 
حداقل نمره قبولي واحدهاي . مي باشد 12در هر نيمسال از مراحل اول و دوم و ميانگين كل هر يك مراحل 

ها حداقل نمره دانشجويي كه در هريك از درس. مي باشد 14)  3و2و1پايان نامه (كارآموزي، كارورزي و پايان نامه 
رصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس مي باشد با اين حال نمرات كليه قبولي را كسب ننمايد در اولين ف

  .دروس اعم از قبولي و يا مردودي در كارنامه ثبت و در محاسبه ميانگين محسوب مي شود

چنانچه دانشجو در  13/2/88ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 
مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممكن، در آن درس  طول تحصيل از درسي نمره

. و باالتر اخذ كند، نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد 16نمره 
  .ي باشدموارد مجاز استفاده از اين مصوبه براي دانشجويان دكتراي عمومي داروسازي تاسقف چهار بار م

عملي كه  –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري  : تبصره•
. يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است

كمتر باشد، هر  8نرسد و يا يكي از آنها از  10كه كه معدل دو قسمت نظري و عملي به  در صورتي
  . رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود 10ند معدل به چ

كد هستند  2كه داراي ) ناپيوسته(هاي نظري و عملي نمرات هر قسمت از درس 84براي دانشجويان ورودي قبل از 
  .كه داراي يك كد هستند يك نمره محاسبه مي شود) پيوسته(عملي  –هاي نظري اما براي درس. مستقل مي باشد

را حداكثر   درس  دانشجو در آن  نهايي  نمره  موظفند گزارش  هر درساستاد يا اساتيد  )29ماده 
  .نمايند  تسليم  دانشكده  آموزش  ، به گروه  از طريق  آن درس امتحان  از برگزاري  روز پس  دهظرف 
پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا سه روز پس از اعالم  :تبصره •

  . نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد
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را   نهايي  نمرات  است  موظفدانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه   آموزشاداره  )30  ماده 
  اعتراضات  به  و بعد از رسيدگي  هر نيمسال  امتحان  آخرين  از برگزاري  پس  هفته  ودحداكثر تا 
  .دارد  ارسال  دانشگاه  كل  آموزش  به ، احتمالي  اشتباهات  و رفع  دانشجويان

  . تغيير است  قابلغير  دانشگاه  كل  آموزش  به  ماز اعال  پس  نمره:  تبصره •
  كل  و ميانگين  نيمسال  دانشجو در آن  نمرات  ، ميانگين تحصيلي  يمسالهر ن  در پايان) 31  ماده 

هر يك از مراحل نيز ميانگين كل نمرات دانشجو   در پايان و  محاسبه  نيمسال  آن  او تا پايان  نمرات
  .گرددمي  ثبت  وي  و در كارنامه  محاسبهدر آن مرحله 

  ضرب  درس  آن  در نمره  هر درس  تعداد واحدهاي ،نمرات  ميانگين  محاسبه  براي: 1  تبصره •
يا   قبولي  آنها نمره  دانشجو براي  كه  واحدهايي  ها برتعداد كلضرب  حاصل  شود و مجموعمي

  .شودمي  تقسيم  است  داشته  دريافت  مردودي
دانشجو  نمرات دروسي كه. شودنمي، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب تابستاني  دوره :  تبصره •

   .مي شود در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب
  نمرات  ميانگين، 20/12/84ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشورابه موجب مصوبه  )32  ماده 

  ، صورت  اين كمتر باشد، در غير 12نبايد از در مراحل اول ودوم   تحصيلي  نيمسال يچدانشجو در ه
  .خواهد بود  مشروط  صورت  به  بعدي  دانشجو در نيمسال  نويسي  نام

  واحد باشد آن 12كمتر از   دانشگاه  توسط  شده  ارائه  تعداد واحدهاي  كه  در مواردي :1  تبصره •
    كسر ميانگين  در صورت  نخواهد شد وليكن  دانشجو محاسبه  تحصيلي  جزو سنوات  نيمسال

يا نيمسال دانشجو   مشكالت  علت  به  كه  در مواردي .خواهد شد  محاسبه  مشروطي  نيمسال  عنوان  به
  نيمسال  واحد باشد آن 12تعداد واحدها كمتر از آخر در هر يك از مراحل آموزش داروسازي 

نيز   مشروطي  نيمسال  عنوان  به  كسر ميانگين  صورت رمحسوب و ددانشجو   تحصيلي  جزو سنوات
  .خواهد شد  محاسبه



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٢٤

و   وي  دانشجو را هر بار كتباً به  نويسي  نام  بودن  مشروط  ، موضوع است  موظف دانشگاه :2  تبصره •
  اخطار به  عدم  وصف  با اين. كند  دانشجو ضبط  را در پرونده  از آن  نسخه  دهد و يك  اطالعاو  اولياء
  .نخواهد بود  مقررات  از اجراي  امر، مانع  دانشجو از اين  عياطال و يا اظهار بي  دانشگاه  از طرف  وي

حتي در نيمسال آخر در هر يك كند  مي  نويسي  نام  مشروط  صورت  به  كه  دانشجويي )33ماده 
  .ندارد  نيمسال  را در آن  واحد درسي 14از   بيش  انتخاب  حقاز مراحل آموزش داروسازي 

، در آخرين نيمسال هر يك )محدوديت در سقف سنوات تحصيلي(در موارد استثنايي : تبصره•
از مراحل آموزش داروسازي با توجه به تعداد واحد باقيمانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه 

ي آموزشي دانشگاه شورابه عهده  33واحد درسي به دانشجوي مشمول ماده  14واحد بيش از 
  .واحد نبايد باشد 20ت اين تعداد بيش از در هر صور. است

  .شودنمي 84شامل دانشجويان ورودي قبل از  33مفاد تبصره ماده 

  شود، از ادامه  مشروط  متناوب  نيمسال 4يا   متوالي  نيمسال 3  برايكه   دانشجويي )34  ماده 
  باشد،  10  حداقل  است  گذرانده  كه  واحدهايي  كل  ميانگين  چنانچهو . شودمي  محروم  تحصيل

به رشته ديگري در مقاطع كارداني،  12  ماده 2تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره مي
  .دهد  تغيير رشتهكارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته 

حداقل  20/12/84پزشكي مورخ ي عالي برنامه ريزي علوم شورابه موجب مصوبه  )35  ماده 
  ميانگين در هر نيسمال ازمراحل اول و دوم رشته داروسازي و ميانگين كل در هر يك از مراحل

  .مي باشد 12
  باشد،   شده  كمتر از حد تعيين  كل  ميانگين  داراي  از مراحل  هر يك  در پايان  كه  دانشجويي
را   هاييتواند درسباشد، مي  نرسيده  پايان  به  مرحله  در آن  وي  مجاز تحصيل  مدت  كه  در صورتي

  ورود به  حق  در غير اينصورتآورده است تكرار كند،  12كمتر از   مورد نمره  در آنها حسب  كه
  اضافه  تكراري  دروس  نمرات  كه  است  بديهي.  را نخواهد داشت  از تحصيل  و يا فراغت  بعدي  مرحله

  .خواهد شد  محسوبمرحله مربوطه   كل  ميانگين  و در محاسبه  دانشجو ثبت  ر كارنامهد  قبلي  بر نمرات



 ١٢٥/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

در موارد خاص چنانچه تعداد دروس  7/9/83ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابه موجب مصوبه 
  سنوات مجازبا نمرات كمتر از حد نصاب تعيين شده در مرحله محدود بوده و با تكرار آن در محدوده سقف 

هر يك از مراحل، دانشجو نتواند ميانگين مرحله مربوطه را به حد نصاب برساند، اجازه داده مي شود دروس با 
آنهايي را كه كمترين نمره را دارند جهت جبران ) به جز دروس عمومي(نمرات باالتر از حد نصاب آن مرحله 

  .مام دانشجويان صرف نظر از سال ورود قابل اجرا مي باشدميانگين مرحله مربوطه تكرار نمايند اين مصوبه براي ت

  رغم  كند يا علي  استفاده  ماده  مذكور در اين  نتواند يا نخواهد از فرصت  كه  دانشجويي:  تبصره•
چنانچه حداقل ميانگين كل واحدهاي نمايد   خود را جبران  كل  نتواند كمبود ميانگين  از آن  استفاده

به رشته ديگري در مقاطع  12  ماده 2  تبصرهتواند برابر دستورالعمل مندرج در باشد، مي 10او 
  . پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد كارشناسيكارداني، 

شود، دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي )36ماده 
تواند براي تحصيل تحصيل سپرده است، ميدر صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران 

مجدد به غير از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته 
تواند واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه پذيرنده مي. مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد

ابق مقررات مربوطه بعضي يا رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مط
 .تمام آنها را بپذيرد

    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٢٦

  
    هفتم  فصل

   از تحصيل  و انصراف  تحصيلي  مرخصي
  

  آموزش  مراحل  تواند در طولميپس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي دانشجو  )37  ماده 
  .نمايد  استفاده  تحصيلي  از مرخصي  يا متناوب  متوالي  تحصيلي  حداكثر دو نيمسال  داروسازي

  .به بعد مي باشد 84مرخصي صرفاً براي دانشجويان ورودي  شرط گذراندن يك نيمسال براي درخواست

  .ي آموزشي دانشگاه مي باشدشوراموافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با : 1تبصره •
  )ندارد شورااز به موافقت ني 84به بعد مي باشد ورودي قبل از  84اين تبصره شامل دانشجويان ورودي 

مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله  :2تبصره 
  .محسوب مي شود

  از شروع  قبل  دو هفته  ، حداقل كتبي  صورت  بايد به  تحصيلي  مرخصي  تقاضاي :38  ماده 
  .گردد  تسليم  دانشكده  آموزش  اداره  دانشجو به  ، توسط هر نيمسال  نويسي نام

  گيريچنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم :1  تبصره •
  . ي آموزشي دانشگاه استشورابه عهده 

از   قبل دانشكده ذيربط تانظر از   از كسب  پس  است  موظف  دانشگاه  آموزش  اداره: 2تبصره •
  .نمايد  ابالغ  وي  دانشجو را كتباً به  با درخواست  موافقت  يا عدم  ، موافقت نويسي  نام  مهلت  اتمام
  .نشجو مي باشدعواقب ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دا: 3تبصره •
دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از  )39  ماده 

  .يك نيمسال مرخصي زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند
دانشجو نيمسالي كه  ،31/5/86ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 

به دنبال يك نيمسال مرخصي زايمان و عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار وقفه تحصيلي مي شود به عنوان 
  .مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه مي شود



 ١٢٧/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

ي شوراي پزشكي و شورادانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد  )40ماده 
گاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب آموزشي دانش

  .در سنوات استفاده نمايند
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود  :41  ماده

اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار حداكثر تا . را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد
پس از انقضاي اين مهلت . يكماه قبل از پايان همان نيمسال، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد

  .اف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را نداردحكم انصر
، مجازند فقط براي يكبار در فاصله يكماه از تاريخ درخواست، تقاضاي خود را 84دانشجويان ورودي قبل از 

  .پس بگيرند

 نمايد، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت  از تحصيل  منصرف  دانشجوي: تبصره•
  .خود عمل كند  تحصيل  دوران تعهدات قانوني  كليه  به  است  موظف

  
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٢٨

  
    هشتم  فصل

   و جابجايي  انتقال 
  
  ديگر در همان  دانشگاه  به  دانشگاه  دانشجو از يك  تحصيل  تغيير محل  معني  به  انتقال )42  ماده 
  . است  تحصيلي  مقطع  و همان  رشته
  : زير است  شرايط  همه  داشتن  به  مبدأ و مقصد منوط  يهادانشگاه  دانشجو با توافق  انتقال )43  ماده 
  .باشد  بالمانع  و انضباطي  آموزشي  مبدأ از نظر مقررات  در دانشگاه  متقاضي  تحصيل  ادامه -43- 1 
  .باشد  مبدأ گذرانده  خود را در دانشگاه  آموزشي  از دوره  دو نيمسال  حداقل  متقاضي - 2-43 
  .باشد  دوره   واحدهاي كل  نصف  مقصد حداقل  دانشگاه  دانشجو براي  باقيمانده  واحدهاي - 43- 3 

نده دانشجو حداقل باقيما) پايه، اصلي و تخصصي(، واحدهاي اختصاصي 84براي دانشجويان ورودي قبل از 
  .نصف كل واحدهاي اختصاصي دوره باشد

  .باشد 12  حداقل  متقاضي  شده  گذراندن  دروس  نمرات  ميانگين - 4-43 
   فرد  آخرين  آزمون  از نمرهدر سال ورود به تحصيل   متقاضي  ورودي  آزمون  نمره - 5-43 

  .مقصدكمتر نباشد  دانشگاه در  مربوط  و سهميه  در رشته  سال  همان  شده  پذيرفته
اند، با  تعهد سپرده  خاص  اجرايي  هايدستگاه  به  دانشجويانيكه  تحصيل  محل  انتقال : تبصره •

  . پذير است  امكان  ذيربط  اجرايي  دستگاه  موافقت  و اعالم 43  ماده  شرايط  رعايت
   ، خانواده  دائم  سكونت  محل  ينيا نزديكتر  محل  دانشجو به  در موارد زير انتقال )44  ماده 

  :ميشود  انجام) 1  شرط  استثناي  به( 43  مذكور در ماده  از شرايط  خارج
  تشخيص  به  وي  كه بطوري ،دانشجو  خانواده  سرپرست  شدن  يا معلول  ، فوت شهادت -44 -1 

  .شود  شناخته خانواده  كفيل  عنوان  به  قانوني  مراجع
  يشورا  تشخيص  به  كه  نحوي  مؤثر دانشجو، به  معلوليتالعالج يا صعب بيماري -44 -2 

  .نباشدبه طور مستقل   زندگي  ادامه  ادر بهق  پزشكي



 ١٢٩/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

به تائيد شوهر  اشتغاليا كه محل تحصيل دختر   دانشجوي  و دائمي  رسمي  ازدواج - 44 - 3 
  .مراجع ذيربط در شهر ديگري باشد

  صورت  دانشجو در دانشگاه  بايد بعد از قبولي  ماده  از موارد مذكور در اين  هر يك :1  تبصره •
  . باشد  گرفته
اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي يا پيماني دولت باشد  :2تبصره •

ي انتقال قرار شوراومشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت با نظر 
  .خواهند گرفت

  و اگر شغل  است  ضروري  اشتغال  حكم  ، ارائه دولت  يا پيماني  رسمي  كارمندان  براي: 3  تبصره•
  .باشد  رسيده  انتظامي  يا نيروي  قانوني  تائيد مراجع به  بايداو   و سكونت  اشتغال  همسر آزاد باشد گواهي

باشد و همسر او   دختر در تهران  دانشجوي  لتحصيچنانچه محل ،  در موارد استثنايي :4  تبصره •
موجود ) همسر  تحصيل  محل(  دختر در شهرستان  تحصيلي  دانشجو باشد اگر رشته  نيز در شهرستان

  .شود  منتقل  تهران  تواند بههمسر او مي .نباشد
  .صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تائيد دانشگاه مقصد نيز برسد: 5تبصره •
جز در موارد مذكور در   است  ممنوع  تهران  يهادانشگاه از  يك هر  به دانشجو انتقال)45  ماده 
  .44  ماده
انتقال به  ليو ي دولتي ممنوع استهادانشگاهي غيردولتي به هادانشگاهز ا  انتقال )46  ماده 

  . ي مبدا و مقصد با رعايت ضوابط مربوط بالمانع استهادانشگاهعكس آن با موافقت 
   .نامه مربوط به خود مي باشدآيين  تابع ضوابط و  علمي  هيأتاعضاء   فرزندان  انتقال )47  ماده 

  و مؤسسات هادانشگاه  از كشور به  در خارج  تحصيل  به  شاغل  ايراني  دانشجويان  انتقال )48  ماده
  .مربوط به خود مي باشد  نامهآيين  كشور تابع ضوابط و  داخل  عالي  آموزش

مركز امور دانشجوئي وزارت متبوع، دانشجويان ايراني شاغل در  7/7/86مورخ  29757به موجب نامه شماره 
ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند فقط مي توانند در هادانشگاهدر  2008خارج از كشور كه قبل از ژانويه 

انتقال مجدد اين . ممنوع مي باشد 1ي تيپ هادانشگاهادامه تحصيل دهند و انتقال آنان به  3و  2ي تيپ هادانشگاه
  .باشدنميامكان پذير  هادانشگاهدسته از دانشجويان نيز به ساير 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٣٠

  ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند، پس ازهادانشگاهدر  2008كليه افرادي كه از ابتداي ژانويه  -
 .شركت نمايند) آزمون ملي (فارغ التحصيلي جهت ارزشيابي مدارك خود بايستي در امتحانات ارزشيابي 

ي معتبر مشروط كه متقاضي تكميل تخصص واخذ مدرك هادانشگاهدانش آموختگان دوره هاي تخصصي از  -
دوره را دانشگاه معتبر % 50ويا حداقل % 50مي باشند، در صورتي كه بيش از ) غير مشروط( ي معتبرهادانشگاهاز 

 .ر ارزشيابي مي گرددي معتبهادانشگاهبگذرانند، مدرك ايشان مطابق 

طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي طي شده توسط دانش آموخته در خارج از كشور با  2008از ابتداي سال  -
 .طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي در داخل كشور مطابقت داشته باشد

كه اين مطابقت ) دبرنامه آموزشي مطابق برنامه هاي آموزشي در داخل كشور مطابقت داشته باش% 80حداقل (
  .ي عالي ارزشيابي مدارك خارج از كشور انجام خواهد شدشوراتوسط كميسيون مربوطه و تائيد 

شروع به تحصيل  2008كه از ابتداي سال ) انتقال دانشجويان گروه پزشكي در زير مجموعه وزارت بهداشت -
نمايند به داخل كشور ممنوع است و پس از فراغت از تحصيل، مدارك اين گروه از دانش آموختگان طبق ضوابط 

ويان فقط به شعب بين الملل بديهي است انتقال اين دسته از دانشج. وزارت بهداشت ارزشيابي خواهد شد
  .ي علوم پزشكي كشور بالمانع استهادانشگاه

  حداقل ،با ذكر موردكتباً خود را   انتقال  بايد درخواست  انتقال  متقاضي  دانشجوي )49  ماده 
  .كند  مبدأ تسليم  دانشگاه  آموزش  اداره  به  تحصيلي  نيمسال  از شروع  قبل  هفته 6 

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است  )50ماده 
حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست و ريزنمرات دانشجو به دانشگاه 
مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود 

  نمايد را به دانشگاه مبدا اعالم
  دانشگاه  مبدأ به  دانشجو از دانشگاهتحصيلي   سوابق  ، كليه با انتقال  موافقت  درصورت:  تبصره •

  .ميشود  مبدأ قطع  دانشجو با دانشگاه  و ارتباط  مقصد ارسال
و يا باالتر است  12در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها  )51  ماده

است، بر عهده  10و بيشتر از  12پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 
در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز . دانشگاه مقصد مي باشد

  .امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد است كه وي
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  آموزشي  و سوابق  دير و يا  از قبولي  مبدأ اعم  دانشجو در دانشگاه  درسي  نمرات  تمام: 1تبصره •
 دانشجو  تنمرا  كل  و در ميانگين  دانشجو ثبت  ، عيناً در كارنامه مشروطي  از لحاظ  انتقالي  دانشجوي
  .گرددمي  محاسبه
  دانشجو   كه  است  اي  مرحله  به  مربوط 12كمتر از   با نمره  دروس  پذيرش  عدم :2  تبصره•
  . ندارد  تسري  قبلي مرحله  و به  است  تحصيل  به  مشغول  مرحله  در آن  انتقال  هنگام  به

شود و در مقصد صادر مي  دانشگاه  توسط  انتقالي  دانشجوي  از تحصيل  فراغت  مدرك )52  ماده
  يهادانشگاهدر  ي اخذ شدهواحدها  دانشجو و مجموع  شده  گذرانده  تعداد واحدهاي ، مدرك  آن

  .شوددانشجو قيد مي  تحصيلي  و سوابق  نمرات  مبدأ و مقصد با ذكر ميانگين
  . مجاز است ريكبا  براي  فقط  تحصيل  مدت  نشجو در طولدا  انتقال )3  ماده

  جابجايي 
، جابجائي دانشجويان در تمامي 5/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابا توجه به مصوبه 

كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دكتراي عمومي پزشكي، (مقاطع تحصيلي رشته هاي علوم پزشكي 
  .نامه حذف گرديدآيين  از متن اين 57لغايت  54لذا مفاد مواد   .ممنوع مي باشد) و داروسازي دندانپزشكي
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    نهم  فصل
   ميهمان  دانشجوي

  
تواند خود باشد، مي  تحصيل  تغيير محل  ناگزير به  دانشجو، بطور موقت  كه  در مواردي )58  ماده 

  خود را بطور موقت  تحصيل  ، محل ميهمان  دانشجوي  عنوان  مبدأ و مقصد به  يهادانشگاه  با توافق
  .تغيير دهد  معين  مدت  براي
ي حضوري به غير حضوري، از هادانشگاهاز دوره هاي روزانه به شبانه، از  يميهمان :1  تبصره •

  .ي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع استهادانشگاه
، مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي دانشجو  شدن  ميهمان :2  تبصره •

  . خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد
با موافقت   يا چند درس  يك  گذراندن  براي  دانشگاه  در يك دانشجو  شدن  ميهمان: 3تبصره •

باشد و واحد كمتر  10ي مبدا و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور از هادانشگاه
واحد كمتر  12و مقصد در آن نيمسال از  أجمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبد

  . واحد بيشتر نشود، بالمانع است 20و از 
چند يا يك در ) تمام وقت يا تك درس(  ميهمان  دانشجوي  كه  تعداد واحدهايي )59ماده 
  .تجاوز كند  دوره  واحدهاي  درصد كل 40د از گذرانده است، نباي  دانشگاه

ي هادانشگاهتعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان در دانشگاه يا  84براي دانشجويان ورودي قبل از  
  .درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند 25مقصد مي گذراند در هيچ صورتي نبايد از 

چه به صورت تك درس و چه به مقصد   در دانشگاه  ميهمان  واحد دانشجوي  انتخاب: 1  تبصره •
  دانشگاه  شرايط  مبدأ و طبق  در دانشگاهمربوط   آموزشيصورت تمام وقت بايد با اطالع گروه 

  .مقصد باشد
او در   عيناً در كارنامه ،گذراند مقصد مي  در دانشگاه  ميهمان  دانشجوي  كه  واحدهايي :2  تبصره•

  .خواهد شدمنظور   كل  و ميانگين  نيمسال  ميانگين  آنها در محاسبات  شود و نمراتمي  مبدأ ثبت  دانشگاه
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مي باشد و واحدهايي را  12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد : 3تبصره •
  .گذرانده است بايد مجدداً بگذراند 12كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب بيست و ششمين جلسه آيين  برابر 59ماده  3مفاد تبصره 
به بعد قابل اجرا مي باشد و  84، براي دانشجويان ورودي مهر 23/3/83ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورا

  .گرددنمي 84شامل دانشجويان ورودي قبل از مهر 

  .مبدأ صادر خواهد شد  دانشگاه  توسط  ميهمان  دانشجوي  از تحصيل  فراغت  مدرك )60  ماده 
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    دهم  فصل

   تغيير رشته  
  

   مي تواند خود  تحصيل  دوران  در طول  داروسازي عمومي  يادكتر  دوره  دانشجوي )61  ماده
  :دهد  تغيير رشته  ديگري  رشته  ، به ذيربطدانشگاه   و موافقتزير   شرايط  داشتن  در صورت

  .باشد  بالمانع  آموزشي  از نظر مقررات  قبلي  در رشته  متقاضي  تحصيل  ادامه - 61 - 1 
  .باشد  را گذرانده  دورهيك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي   حداقل - 61 - 2 
آخرين   آزمون  از نمرهدر سال ورود به تحصيل   متقاضي  ورودي  آزمون  نمره - 61 - 3 
  .دانشگاه مقصد كمتر نباشدمورد تقاضا در   و رشته  در سهميههمان سال   شده  پذيرفتهفرد
مورد نياز   درسي  واحدهاي  گذراندن  ، امكان مجاز تحصيل  حداكثر مدت  به  با توجه - 61 - 4 

  .باشد  جديد را داشته  در رشته
  داروسازي  دوره دكتراي عموميدر   تحصيل  از ادامه  كه  دانشجوياني  تغيير رشته :1  تبصره •

  .ميشود  انجام 12ماده  2مندرج در تبصره   دستورالعمل براساسشوند،  مي  محروم
هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه دستگاه بهدانشجوياني كه   رشته تغيير :2  تبصره•

  . و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير استاين ماده   شرايط 
تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده  :3  تبصره•

  .است، موكول به احراز شرايط مربوط است
  . دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد :4  تبصره•

  ).همين ماده 1استثناي مشمولين مندرج در تبصره به (
از فقط   گيرد در غير اينصورت  صورت  سطح  همتحصيلي   بايد در مقاطع  تغيير رشته )62ماده 
  . پذير است  امكان 61  ماده  مقررات  تر با رعايت  پايينمقطع   باالتر به  مقطع
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  نيمسال  در اولين  است  ، دانشجو موظف تغيير رشته  با تقاضاي  موافقت  در صورت )63  ماده
،  نام  ثبت  در صورت. و انتخاب واحد نمايد  نام  جديد ثبت  در رشته  ،از موافقت  پس  تحصيلي

  . دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد
  .مي باشد  قبلي  رشته  مقررات تابعجديد   در رشته  نام  از ثبت  دانشجو تا قبل :1  تبصره•
اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از  :2 تبصره•

  .تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود
در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته  )64ماده 

  .وام با انتقال بالمانع استباشد، تغيير رشته ت
تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، : تبصره•

  .تحقيقات و فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بالمانع است
و   جديد بررسي  رشته  آموزشي  گروه، در  است  گذرانده  قبلي  دانشجو در رشته  كه  دروسي )65  ماده
  رشته  با دروس  آموزشي  گروه  تشخيص  به  ميشود كه  پذيرفته وياز   وسيدر  شود و فقط مي  سازي  معادل
  .كمتر نباشد 12نيز از  وسدر  از آن  هر يك  باشد و نمره  داشته  محتوايي  اشتراك% 80حداقل جديد 
  كل  ميانگين  آنها در محاسبه  و نمرات  دانشجو ثبت  در كارنامه  شده  پذيرفته  وسدر :1  تبصره•

دانشجو   در كارنامه  در ميانگين  احتساب  بدون  نشده  پذيرفته  هايدرس  نمرات  گردد، وليمنظور مي
با باشد  12كمتر از   او نشده  پذيرفته  واحدهايكل   ميانگين  چنانچهصورت   در اين. ماند مي  باقي
دانشجو در   تحصيلي  در سابقه  مشروطي  لي آموزشي دانشگاه جمعاً بعنوان يك نيمساشورام تصمي
  .جديد منظور خواهد شد  رشته
  باشد كه  دانشجو در حدي  نشده  پذيرفته  هايدرس  تعداد واحدهاي  كه  در صورتي :2  تبصره •
 ،كند  سلب  از وي  مجاز تحصيل  مدت  جديد را در طول  مورد نياز رشته  واحدهاي  گذراندن  امكان

  .شود نمي  او موافقت  تغيير رشته  با تقاضاي
    هفته 6  حداقل  الزم  مدارك  همراه  خود را به  بايد درخواست  تغيير رشته  متقاضي )66  ماده
  .كند  خود تسليم  تحصيل  محل  دانشگاه  آموزش  به  تحصيلي  نيمسال  از شروع  پيش
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  تشخيص  بهاي گردد كه در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحهدانشجو   چنانچه )67  ماده
دوره دكتراي در   تحصيل  ادامهي آموزشي دانشگاه توانايي شوراو تائيد   دانشگاهپزشكي   يشورا

از دست بدهد، اجازه ادامه را   از آن  حاصل  كارآييعمومي داروسازي و يا امكان بهره گيري از 
  رشته  بهتحصيل در دوره دكتراي عمومي داروسازي را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات 

  حال  در اين. دهد  را دارد تغيير رشته  نمره  نزديكترين  ورودي  آزمون  نمره  از لحاظ  كه  ديگري
  .خواهد بود  معاف)  يك ندب  استثناي  به( 61  ماده  مقررات  دانشجو از رعايت

در مواردي كه دانشجو در طول تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري : تبصره•
جسمي و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه 

ي آموزشي شوراائيد ي پزشكي دانشگاه و تشوراآزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر 
  .دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد

، ي عالي برنامه ريزيشوراگروه پزشكي  4/9/76برابر راي صادره در پنجاه و نهمين جلسه مورخ  - 
جامع را با موفقيت دانشجوياني كه در يكي از سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي امتحان 

گذرانده اند و پس از آن با رعايت ضوابط و شرايط قانوني به رشته ديگري از اين سه رشته تغيير 
  رشته دهند از گذراندن امتحان جامع در رشته جديد معاف مي باشند، ليكن بايستي واحدهاي

  وطه نمره قبولي علوم پايه باقي مانده رشته جديد را طبق ضوابط گذرانده و در امتحانات مرب
  .كسب نمايند
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    يازدهم  فصل

   سراسري  آزمون  شدگان  پذيرفته  درسي  واحدهاي  پذيرش 
  
يا ديگر مقاطع تحصيلي  هادانشگاهكه دانشجو در   سيودر  و پذيرش  سازي  معادل )68  ماده 

  : است با رعايت شرايط زير مجاز است  گذرانده
  .جديد باشد  رشته  ورودي  در آزمون  شركت  خود مجاز به  تحصيلي  سوابق  به  توجه دانشجو با - 68 - 1
  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت تأييدمورد   آن  تحصيلي  و مدارك  قبلي  دانشگاه -68 -2

  .باشدعلوم، تحقيقات و فناوري   يا وزارت  پزشكي
  ريزي برنامه  عالي يشورا  مصوب  برنامه  مطابق  قبلي  دانشجو در دانشگاه  تحصيل -68 -3

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد
  گروه  تشخيص  جديد به  رشته  با دروس  شده  گذرانده  سودر  آموزشي  محتواي -68 -4

  .كمتر نباشد 12از   دروساز   و نمره هر يك  داشته  محتوايي  اشتراك% 80حداقل ،  ذيربط آموزشي
  تردروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پائين  سازي  معادل :1  تبصره•

  . امكان پذير است
هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده و پذيرفتن دروس توسط گروه  سازي  معادل :2  تبصره•

  . انجام مي شود
شود نميمحاسبه ميانگين نيمسال محسوب دانشجو در   از  شده  پذيرفته نمرات دروس) 69  ماده

  . ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد
از حداكثر   تحصيلي  نيمسال  دانشجو، يك  شده  پذيرفته  واحد از دروس 20هر   ازاي  به : تبصره •
  .شود مي  كاسته  ويتحصيل مجاز   مدت
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     دوازدهم  فصل

   نــامه  پــايان 
  

  دانشجو موظف  آن  طي  كه  است  داروسازيعمومي   يادكتر  دورهاز   يبخش   نامه  پايان )70  ماده
  .بپردازد  تحقيق  خود زير نظر استاد راهنما به  تحصيلي  رشته  به  مربوط  زمينه  در يك  است

واحد درسي  140دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي مي بايست پس از گذراندن  )71  ماده
  .دوره دكتراي عمومي داروسازي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

دانشجويي كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند، تا زمان ثبت : تبصره•
  .مه، مجاز به اخذ واحد درسي جديد نخواهد بودموضوع پايان نا

  .شودنميواحد درسي را گذرانده اند  140حداقل  1383مفاد اين تبصره شامل دانشجوياني كه تا قبل از مهر 

استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تائيد گروه آموزشي مربوطه و  )72  ماده
  .مربوطه تعيين مي گردد ي پژوهشي دانشكدهشوراتصويب 

ي پژوهشي شورا تأييددر موارد استثنايي با . رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است: 1  تبصره•
  .علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود هيأتدانشكده مي توان از اعضاي 

انجام تحقيقات  ي پژوهشي دانشكده و به منظورشورادر موارد خاص و با تصويب : 2تبصره •
  .بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد

علمي يا متخصصان  هيأتلزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي   در صورت )73ماده 
  . ي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شودشوراو محققان برجسته پس از تائيد 

سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي داروسازي كه به طور همزمان توسط : تبصره•
هر استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به 

هايي در دانشكده. بدست مي آيد 2علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد  هيأتتعداد كل اعضاي 
علمي عدد  هيأتعلمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو  هيأتعضاء كه تعداد ا

ي پژوهشي شوراعلمي براساس مرتبه دانشگاهي وي و با تصويب  هيأتكمي خواهد شد، هر عضو 



 ١٣٩/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

تواند پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور همزمان مي 3دانشكده، حداكثر 
  .راهنمايي نمايد

  .انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد )74ماده 
موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت  )75ماده 

  .سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد 5ولي محتواي يكسان در 
ي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است شورار در موارد خاص و با نظ : تبصره•

نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه 
  .بالمانع است

  .هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد )76ماده 
پس از تائيد ) نفر 3حداكثر (گروهي از دانشجويان انتخاب موضوع پايان نامه توسط : تبصره•

  .ي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشدشورااستاد راهنما و تصويب 
  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد) الف
يربط بتوانند انجام تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذ) ب

  .بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند
  :جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود )77ماده 
  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما: الف
  بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده: ب
  پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطهتصويب طرح : ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در : د
  .ي پژوهشي دانشكدهشورا
  .ي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامهشوراابالغ مصوبه : هـ
  .امه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشدفاصله زمان ثبت موضوع پايان ن: تبصره•

  :هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد )78ماده 
  )اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري(چكيده به زبان فارسي و انگليسي : الف



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٤٠

  )پژوهشداليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف (مقدمه : ب
  بررسي متون: ج
  گيري، روشنوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه(روش كار : د
  )و انواع آزمونهاي آماري و مراحل انجام كارها آوري اطالعات، روش تجزيه و تحليل دادهجمع
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج(نتايج : ز
بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت (نتيجه گيري  بحث و: و

گيري تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه
  ).نهايي و ارائه پيشنهادات

  .مراجع :هـ
ست عالوه بر چكيده به نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم ا )79ماده 

  .زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد
را بر عهده دارند ها داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه هيأت )80ماده 

  :از اعضاي زير تشكيل مي شود
  استاد راهنما -1
 )در صورت وجود(استاد مشاور  -2
 ي پژوهشي دانشكدهشورانماينده  -3
 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه -4
علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب  هيأتيك عضو از اعضاي  -5

 .گروه آموزشي مربوطه
علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط  هيأتمرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي : تبصره•

در خصوص محققان و . تواند مربي باشد ي پژوهشي دانشكده، ميشوراخاص پس از تائيد 
  .متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است

داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست  هيأتتوسط ها ارزشيابي پايان نامه )81ماده 
  :مي شوندزير متمايز   شرح  به  چهار درجهصورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوطه به 



 ١٤١/ آموزشي دوره دكتراي عمومي داروسازيآيين نامه : چهارم فصل

  20تا  19  با نمره  هاي نامه پايان عالي  
  99/18تا  17  با نمره  هاي نامه پايان  بسيارخوب 
  99/16تا  14  با نمره  هاي نامه پايان  خوب 
  14كمتر از   با نمره  هاي نامه پايان    قبول  غيرقابل 
نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب : تبصره•

مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را 
بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از . در اين مجالت ارائه نمايند

  .ددفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گير
باشند كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي )82ماده 

و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي 
گذرانده كسب نمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت 

  .باشد، اخراج خواهد شد
دانشجويان دوره دكتراي عمومي  2و  1تعداد واحدها و نمره پايان نامه هاي  )83ماده 

در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت  3داروسازي در نيمسالي كه واحد اخذ شده است و پايان نامه 
  . يلي معاف استخواهد شد و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحص

  زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود از جمله )84ماده 
  )هر كدام كه مؤخر باشد. (پايان نامه را گذرانده باشد 

  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است )85ماده 
به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري  يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست )86ماده 

  .وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد
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    سيزدهم  فصل
   از تحصيل  فراغت

  
  عمومي  يادكتر  دوره  آموزشي  و مراحل  درسي  واحدهاي  كليه  كه  دانشجويي )87  ماده 

  گذرانده  با موفقيت  نامهآيين   اين  مقررات  براساس  مصوب  برنامه  را طبق  نامه  و پايان  داروسازي
  .شود مي  شناخته  داروسازي  عمومي  يادكتر  دوره  التحصيل  باشد فارغ
  يشورا  جلسهبيست و هفتمين در   تبصره 86و   ماده 88فصل،  13 در  نامهآيين   اين )88  ماده
  كه  از دانشجوياني  دسته  آن  براي و رسيد  تصويب  به 7/9/83  مورخ  پزشكي  علوم  ريزي  برنامه  عالي

 ،اجرا  و از تاريخ  االجرا است  شوند الزم مي  بعد وارد دانشگاه  به 1384-85  تحصيلي  سال  از ابتداي
  .شود لغو مي  از دانشجويان  دسته  اين  ايبر  مغاير با آن  قبلي  هاي  و بخشنامهها  نامهآيين   كليه
 
 



 

     
  بخش پنجم

  
 آئين نامه و دستور العمل اجرايي

  رشته هايپايان نامه هاي دانشجويان دوره دكتراي عمومي 
  پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي 

  
  عالي برنامه ريزي يشورامصوب بيست و پنجمين جلسه 

  علوم پزشكي 
  

    23/12/82مورخ 
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پايان نامه بخشي از دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي است كه طي آن 
  .نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير

    زمان انتخاب پايان نامه
بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي )1ماده 

  .شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند
دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت : تبصره•

  مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه، مجاز به شركت در امتحان جامع 
  .باشندنميپيش كارورزي 

وارد مرحله سوم  1383عمومي پزشكي كه قبل از مهر ماه  يدكترامفاد اين تبصره شامل دانشجويان دوره 
  .عمومي پزشكي شده اند نمي شود  يدكترادروه 

واحد درسي  120دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مي بايست پس از گذراندن  )2ماده 
  .دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

واحد درسي  140دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي مي بايست پس از گذراندن  )3ماده 
  .دوره دكتراي عمومي داروسازي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

  به دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي و دندانپزشكي چنانچه موضوع : تبصره•
دت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه، واحد درسي پايان نامه خود را در م
  .جديد ارائه نخواهد شد

 1383عمومي دندانپزشكي وداروسازي كه قبل از مهر ماه  يدكترامفاد اين تبصره شامل دانشجويان دوره هاي 
 .واحد درسي را گذرانده اند نمي شود 140و 120حداقل 

  
  



 ١٤٥/ امه هاي دانشجويان دوره دكتراي عموميي پايان نرأيآيين نامه و دستورالعمل اج: مپنج فصل 

  انتخاب استاد راهنما
گروه آموزشي مربوطه و  تأييداستاد راهنما پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و  )4ماده 
  .ي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گرددشوراتصويب 

ي شورا تأييددر مواردي استثنايي با . رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است :1تبصره •
  .علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود هيأتپژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي 

ي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات شورادر موارد خاص و با تصويب  :2تبصره •
  .بين بخشي، دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد

علمي يا متخصصان و  هيأتدر صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي  )5ماده 
  .ي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شودشورا تأييدمحققان برجسته پس از 

عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي  يدكتراسقف تعداد پايان نامه هاي دوره : تبصره•
كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان 

 2علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد  هيأتورودي هر رشته در هر سال به تعداد كل اعضاي 
زياد است و با فرمول فوق، سقف علمي  هيأتدر دانشكده هايي كه تعداد اعضاي . بدست مي آيد

علمي بر اساس مرتبه  هيأتعلمي عدد كمي خواهد شد هر عضو  هيأتپايان نامه هر عضو 
پايان نامه دانشجويان با سال  3ي پژوهشي دانشكده ، حداكثر شورادانشگاهي وي و با تصويب 

  .ورودي يكسان را به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد

  پايان نامهانتخاب موضوع 
  .انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد )6ماده 
موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه باعنوان مشابه يا متفاوت  )7ماده 

  .سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد 5ولي محتواي يكسان در 
ي پژوهشي دانشكده در موضوعاتي كه ممكن است شورادر موارد خاص و با نظر  :تبصره•

نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه 
  .بالمانع است

  .عنوان پايان نامه انتخاب نمايده هر دانشجو بايد يك موضوع را ب )8ماده 
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 تأييدپس از ) نفر 2حداكثر (وضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان انتخاب م :تبصره•
  :ي پژوهشي دانشكده بشرط رعايت موارد زير مجاز مي باشدشورااستاد راهنما و تصويب 

  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد) الف
هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه ) ب

  .بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند

  ثبت موضوع پايان نامه
  :جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل زير طي شود )9ماده 

  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما) الف
  دانشكده يمعاونت پژوهشبررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط ) ب
  تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه) ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب ) د
  ي پژوهشي دانشكده شورادر 
  ي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامهشوراابالغ مصوبه ) ه
  .فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد: صرهتب•

  نحوه نگارش پايان نامه
  :هر پايان نامه بايدحاوي موارد زير باشد )10ماده 

  )اهميت و زمينه كار، مواد و روش،نتايج و نتيجه گيري(چكيده به زبان فارسي و انگليسي ) الف
  )موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش داليل اهميت(مقدمه ) ب
  بررسي متون) ج
نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش (روش كار ) د

  )و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كارها جمع آوري اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج(نتايج ) ز 



 ١٤٧/ امه هاي دانشجويان دوره دكتراي عموميي پايان نرأيآيين نامه و دستورالعمل اج: مپنج فصل 

بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت (بحث و نتيجه گيري ) و
گيري هاي پژوهش، نتيجهقايص و محدوديتتقاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات، بررسي ن

  )نهايي ارائه پيشنهادات
  اجع مر) د
نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چكيده به  )11ماده 

  .زبان انگليسي چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد

  داوران هيأت
را برعهده دارند از ها گيري نهايي در مورد پايان نامهداوران كه مسئوليت تصميم هيأت )12ماده 

  :تشكيل مي شوداعضاي زير 
  استاد راهنما  -1
  )در صورت وجود(استاد مشاور  -2
 ي پژوهشي دانشكدهشورانماينده   -3
 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه   -4
علمي يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه  هيأتيك عضو از اعضاي   -5

 آموزشي مربوطه
شرايط  علمي بايدحداقل استادياري باشد، در هيأتمرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي : تبصره•

در خصوص محققان و . تواند مربي باشدي پژوهشي دانشكده ميشورا تأييدخاص پس از 
 .تخصصي الزامي است يدكترامتخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك 

  ارزشيابي پايان نامه
گذاري از صفر تا بيست داوران در مقياس نمره هيأتتوسط ها ارزشيابي پايان نامه )13ماده 

  .گيرد و باتوجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح زير متمايز مي شوندصورت مي
  20تا  19پايان نامه هاي با نمره عالي  
  99/18تا  17پايان نامه هاي با نمره بسيار خوب 

  99/16تا  14پايان نامه هاي با نمره   خوب
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  14پايان نامه هاي با نمره كمتر از قابل قبول غير
پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يادر يكي از : تبصره•

مجالت عملي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را 
ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از بديهي است كه . در اين مجالت ارائه نمايند

 .دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد

  زمان و نحوه دفاع از پايان نامه
  كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي  )14ماده 

تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و مي باشند و چنانچه دانشچو در چهارچوب سنوات مجاز 
رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت نمره قبولي كسب نمايد، علي

  .گذرانده باشد، اخراج خواهد شد
عمومي دندانپزشكي و پزشكي در  يدكترانمره پايان نامه دانشجويان دوره هاي  )15ماده 

ت شده و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال آخرين نيمسال تحصيلي ثب
عمومي  يدكترادانشجويان دوره  2و  1تعداد واحدها و نمره پايان نامه هاي . تحصيلي معاف است

در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت  3داروسازي در نيمسالي كه واحد اخذ شده است و پايان نامه 
  .خواهد شد

التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خودر ا از جمله  زمان فارغ) 16ماده 
  )هر كدام كه موخر باشد(پايان نامه را گذرانده باشد 

  بهره برداري از پايان نامه
  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است )17ماده 
زه معاونت تحقيقات و فناوري يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست به حو )18ماده 

  .وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد
  ي عاليشوراتبصره در بيست و پنجمين جلسه  10ماده و  19نامه در در آيين  اين )19ماده 

به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب، كليه ضوابط و  23/12/82برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  
  .آيين نامه هاي مغاير با آن ملغي مي باشد



 

  
  
  

 بخش ششم

 
  
  

  دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي 
  كه از ادامه تحصيل در دوره پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

  .دكتراي عمومي محروم مي شوند 
  
  عالي برنامه ريزي  يشورامصوب بيست و دومين جلسه 

  علوم پزشكي
  

  28/4/82مورخ 
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 در خصوص 21/12/78ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشوراپيرو مصوبات ششمين جلسه 
دستورالعمل تغيير رشته مردودين امتحان جامع علوم پايه،دستورالعمل ذيل جهت تكميل مفاد 
مندرج در دستورالعمل مورد اشاره و جهت مشخص نمودن شرايط تغيير رشته براي دانشجويان اين 

و يا در مراحل تحصيلي بعد ) مرحله اول تحصيل( قبل از شركت در امتحان جامع علوم پايه ها رشته
) دكتراي عمومي پزشكي( ز امتحان جامع علوم پايه و نيز مردودين امتحان جامع پيش كارورزيا

مقررات تغيير  ،كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم مي شوند و جهت هماهنگي
  .گرددرشته اين دانشجويان ابالغ مي

  :دانشجويي كه در زمان محروميت از تحصيل) 1ماده 
  .گرددباشد، اخراج مي 10كل نمرات وي كمتر از  ميانگين) الف
  باشد، فقط  10واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات وي بيشتر يا مساوي  68كمتر از ) ب

  .مي تواند در مقطع كارداني رشته هاي مصوب وداير تغيير رشته بدهد
باشد، فقط  12 و كمتر از 10واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات وي بيشتر از  68بيشتر از ) ج

  .مي تواند در مقطع كارداني رشته هاي مصوب و داير تغيير رشته بدهد
باشد،به انتخاب دانشجو مي تواند  12واحد گذرانده وميانگين كل نمرات وي بيشتر از  68بيشتر از ) د

  .در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته وناپيوسته رشته هاي مصوب و داير تغيير رشته بدهد
منظور از رشته هاي داير و مصوب، كليه رشته هاي داير و مصوب وزارت بهداشت،  :1 تبصره•

  .درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشد
كليه مردودين امتحان جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي نيز مشمول  :2تبصره •

  .مفاد ج و د اين ماده مي باشند



 ١٥١/ ....تغيير رشته دوره هاي دكتراي عمومي دستورالعمل : ششم فصل

مردودين امتحان جامع پيش كارورزي دوره دكتراي عمومي پزشكي در صورتي كه  :3تبصره •
باشد د ركليه مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  10ميانگين كل نمرات آنها باالتر از 

  .مي توانند تغيير رشته بدهند
مدرك كارداني جهت تغيير رشته به مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشجو ابتدا بايد : 4تبصره •

سپس ) پس از گذراندن دروس كمبود يا جبراني مقطع كارداني( رشته مورد نظر را دريافت نمايد
  .در مقطع كارشناسي ناپيوسته ادامه تحصيل بدهد

درس هايي كه دانشجو دررشته قبلي گذرانده، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و  )2ماده 
ز وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با هايي امعادل سازي مي شود و فقط درس

  .كمتر نباشد 12نيز از ها دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از درس
هاي پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين درس :1تبصره •

  .كل منظور مي گردد
. ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند نشده بدون احتساب در درس هاي پذيرفته :2تبصره •

باشد جمعاً به عنوان يك نيمسال  12در اين حال چنانچه ميانگين واحدهاي پذيرفته نشده كمتر از 
  .مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد

حداكثر طول مدت تحصيل در رشته جديد برابر با حداكثر مدت مجاز به تحصيل در  )3ماده 
  .شود، يك نيمسال از آن كاسته مي2واحد پذيرفته شده طبق ماده  20آن رشته است كه به ازاي هر 

هاي كارداني و پس از انجام مراحل تغيير رشته، مقررات آموزشي مصوب دوره )4ماده 
  .پيوسته در مورد اينگونه دانشجويان نافذ استكارشناسي پيوسته و نا

اولويت انتخاب رشته جديد اينگونه دانشجويان، رشته هاي داير در دانشگاه محل  )5ماده 
  .تحصيل مي باشد

ماه از تاريخ دريافت ابالغيه محروميت از ادامه  3تواند حداكثر ظرف مدت دانشجو مي) 6ماده 
درخواست تغيير رشته خود ) ي، دندانپزشكي و داروسازيپزشك(تحصيل در دوره دكتراي عمومي 
 1مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته مطابق مفاد ماده (را به ترتيب اولويت در سه رشته 
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همان دانشگاه به آموزش دانشگاه ذيربط تسليم و دانشگاه مربوطه موظف است نسبت به معرفي و 
  .سه رشته مذكور در اولين نيمسال ممكن اقدام نمايدشروع به تحصيل دانشجو دريكي از 

نظر توسط  اخذ پذيرش از دانشگاه مورد هادانشگاهدر صورت انتخاب رشته در ساير  )7ماده 
  .دانشجو الزامي است

دو سال از تاريخ دريافت  هادانشگاهحداكثر فرصت مجاز جهت انتخاب رشته در ساير : تبصره•
اين مدت به عنوان مرخصي تحصيلي بدون احتساب .( ابالغيه محروميت از ادامه تحصيل مي باشد
چنانچه دانشجو به هر علت وضعيت تغيير رشته خود را ) درسنوات تحصيلي محسوب خواهد شد

ه از اين فرصت مشخص نكرده ومهلت مقرر منقضي گردد از آن به بعد حق ادامه تحصيل با استفاد
  .از چنين دانشجويي سلب مي گردد

ريزي برنامه ي عاليشوراتبصره در بيست و دومين جلسه  7ماده و  8اين دستورالعمل در )8ماده 
گردد و ويب آن،كليه مقررات مغاير لغو ميبه تصويب رسيد و با تص 28/4/82علوم پزشكي مورخ 

هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و از تاريخ تصويب، براي كليه دانشجويان دوره
  .داروسازي صرف نظر از سال ورود به دانشگاه الزم االجرا است

  
  



 

  
  
  
  

  بخش هفتم
  
  

   هاي دورهآموزشي   نامه آئين
    ناپيوسته  كارشناسي وپيوسته   ، كارشناسي كارداني

  
  عالي برنامه ريزي  يشورامصوب بيست و ششمين جلسه 

  علوم پزشكي
  23/3/83مورخ 
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و ششمين جلسه  آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب بيست

و  هادانشگاهبعد از نظر خواهي گسترده از  23/3/83ريزي علوم پزشكي مورخ عالي برنامه يشورا
و مقررات ها هاي علوم پزشكي، در جلسات متعدد يكساله كميته تدوين و تفسير آيين نامهدانشكده

ريزي علوم پزشكي،مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت ي عالي برنامهشوراآموزشي دبيرخانه 
هاي مختلف آن و هحداكثر تالش ممكن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصر و در اين بازنگري

  .صورت گرفته است هادانشگاههمچنين استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت 
گردد كليه مفاد اين آيين نامه مورد توجه و عنايت ويژه با توجه به حجم تغييرات توصيه مي

قرار گيرد، تا ضمن اجراي ها و دانشكده هادانشگاهزش كارشناسان و مسئولين محترم ادارات آمو
  . دقيق مقررات از تضييع حقوق دانشجويان جلوگيري به عمل آيد

مطابق مصوبه جلسات دهم، چهاردهم و هيجدهم  آيين نامه، 10الزم به ذكر است مفاد ماده 
در خصوص حداقل  11/3/82و  15/2/80و  30/7/79ريزي علوم پزشكي مورخ ي عالي برنامهشورا

و حداكثر واحدهاي درسي در مقاطع مذكور پس از بازنگري برنامه آموزشي رشته مربوطه الزم 
لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده ابالغ نشده است برنامه قبلي و سقف . االجرا است

در خاتمه الزم است از همكاري صميمانه مسئوالن . قي استواحدهاي قبلي به قوت خود با
هاي علوم پزشكي در ارسال نظرات مفيد و سازنده و نيز از اعضاي و دانشكده هادانشگاهآموزشي 

و مقررات آموزشي و كارشناسان اين دبيرخانه كه با شركت در ها كميته تدوين و تفسير آيين نامه
  .بازنگري آيين نامه ياري دادند تشكر و قدرداني نمايم جلسات متعدد، اين دبيرخانه را در

  
  عالي برنامه ريزي علوم پزشكي يشورادبير خانه 
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    اول  فصل

  نويسي  ورود و نام  شرايط
   
  ورود  شرايط 
  هاي از دوره  ، اعم)وناپيوسته  پيوسته(  ،كارشناسي كارداني  هاي دوره  ورود به  شرايط )1  ماده 

  : زير است  شرح  به  و شبانه  روزانه
 . ورودي  در آزمون  شدن  پذيرفته -1-1

 .ريزي علوم پزشكيي عالي برنامهشورابرخورداري از سالمت تن و روان بر اساس ضوابط  -1-2

  ورودبه  عمومي  شرايط  كشوروداشتن  جاري  ومقررات  ازنظر قوانين  تحصيل به  جازبودنم -1-3
 . فرهنگي  انقالب  يعاليشورا  ، برابرمصوبات عالي  آموزش

و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي ) نظام قديم(  متوسطه  دوره  پايان  گواهينامه  داشتن -1-4
جديد   نظام  به  باتوجه(  و پرورش  آموزش  كشور، مورد تائيد وزارت  يا خارج  از داخل) نظام جديد(

  انقالب  عالي  يشورا  مصوبات  مطابق(  حوزوي  هايآموزش  براي  يا برابر آن)  متوسطه  آموزش
  حسب  كه  ناپيوسته  كارشناسي  دوره  ورود به  براي  كارداني  دوره  گواهينامه  و يا داشتن)  فرهنگي

  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  يا وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري  تائيد وزارت  بهمورد 
 .باشد  رسيده

دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي در خصوص عدم  20/3/88مورخ  114184بر اساس نامه شماره 
ي كه داراي معافيت براي دانشجويان ذكور) اصل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي(ارسال اصل مدارك تحصيلي 

تحصيلي مي باشند، به اطالع مي رساند پذيرش تائيديه تحصيلي محرمانه از ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل 
 .گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي جهت ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجويان فوق الذكر بالمانع است

  مطابق  شهريه  با پرداخت  رايگان  آموزش  و قانون  ضوابط  براساس  تعهد خدمت  سپردن :1-5
  .شود صادر مي  ذيربط  مراجع  از طريق  كه  و مقرراتي  تعرفه
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چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان  :1تبصره •
شد، سنجش آموزش كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نبا

  .ي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعالم شده را نداردشورابراساس نظر 
يه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان تأييدارائه : 2تبصره •

ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل 
  .ينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي استگواه
  .كندنميپرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف : 3تبصره •
در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت : 4تبصره•

  .ابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، عالوه بر رعايت ساير شرايط الزامي استشهريه به دو صورت ث
چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكالت دانشگاه به : 5تبصره •

  .دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود

  نام نويسي
سازمان سنجش   توسط  كه  هايي مهلت اند در ، موظف ورودي  آزمون  شدگان  پذيرفته )2ماده 

  عدم. نمايند  واحد مراجعه  و انتخاب  نويسي نام  شود، براي  مي  اعالم  دانشگاهآموزش كشور يا 
  تحصيل از  ف، انصرا آزمون  نتايج  اعالم از  پس  تحصيلي  نيمسال  در نخستين  نويسي  نام  براي  مراجعه
  .خواهد شد  تلقي
  ادامه  كند، براي مي  اعالم  دانشگاه  كه  زماني ، در در هر نيمسال  است  دانشجو موظف )3  ماده 

  بدون  نويسي  نام  دانشجو براي  مراجعه  كند، عدم  مراجعه  آموزش  اداره  واحد به  انتخاب و  تحصيل
  .و دانشجو اخراج خواهد شد  است  ازتحصيل  انصراف  منزلهه ، ب نيمسال  دريك  عذر موجه و  اطالع
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن را : 1  تبصره•

حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت 
ي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز شوراموجه بودن ترك تحصيل توسط  تأييد

  .تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود
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دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را : 2تبصره •
  .خود عمل نمايد دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل

  و در هر رشته  رشته  ازيك  دربيش  تحصيل  ادامه و  نويسي  نام  حق  زمان  دانشجو در يك )4  ماده
را نخواهد اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه يا شبانه   يا چند دانشگاه  يك در  گرايش  ازيك  بيش

كميته نظارت   تشخيص  به  انتخابي  هاي  از رشته  دريكي  تحصيل  ، از ادامه تخلف  در صورت.  داشت
شود  مي  اعالم  باطل  وي  تحصيلي  و سوابق  محروممتبوع   وزارتبر حسن اجراي مقررات آموزشي 

  هاي  تعرفه  را مطابق  شده  حذف  رشته  به  مربوط  هاي هزينه  كليه  است  موظف  حال  و دانشجو دراين
  .بپردازد  ذيربط  دانشگاه  به  شده  تعيين
نامه و آيين  و تابع  مستثني  ماده  اين  شمول از) درخشان  استعدادهاي( ممتاز  دانشجويان: تبصره •

  .ضوابط مربوط به خود مي باشند
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    دوم  فصل
   آموزشي  نظام

  
  واحد درسي

هر   ، ارزش واحدي  نظام در.  است  واحدي  نظام بر  مبتني كشور  يهادانشگاه  درتمام  آموزش )5  ماده
  ، به درس  يك دانشجو در  قبولي  عدم يا  قبولي شود و مي  سنجيده  درس  آن  واحدهاي تعداد با  درس
  صورت  به  آنمفاد   كه  است  درسي  ، مقدار يا ميزان يهرواحد درس.  محدود است  درس  همان
و كارآموزي  ) ميداني  يا عمليات(  ، كارگاهي ساعت 34)  آزمايشگاهي يا(  ، عملي ساعت 17  نظري

  مصوب  برنامه  و طبق)  تابستاني  يا دوره(  تحصيلي  نيمسال  يكدر طول ،  ساعت 51 در عرصه
  اجراي  هستند، مدت  پروژه  رايدا  كه  هايي درمورد رشته. شود مي  تدريس  ريزيبرنامه  عالي  يشورا
  . شود مي  تعيين  استاد مربوط  ، توسط با واحد آن  متناسب  پروژه

   تحصيلي  سال
و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و   تحصيلي  از دو نيمسال  مركب  تحصيلي  هر سال )6  ماده

 6  شامل  تابستاني  و هر دوره  هفته 17  شامل  تحصيلي  و هر نيمسال  است  تابستاني  دوره  يكامكانات 
  . است 5با رعايت مفاد ماده   آموزش  هفته
  آموزش  جزو مدت  تابستاني  دوره  يا پايان  نيمسال  پايان  امتحانات  مدتطول :  1تبصره •

  .شود نمي  محسوب
در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد  : 2تبصره•

هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت  17مربوط در طول 
هفته جهت كليه  17هايي را در مدتي كوتاه تر از توان درس يا درسي آموزشي دانشگاه، ميشورا

اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ها را اخذ كردهياني كه آن درس يا درسدانشجو
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اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه  5ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماه 
  .ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي استكالس

گيري در مورد ارائه درس معرفي به استاد تصميم  31/2/79ي عالي برنامه ريزي مورخ شورابه موجب مصوبه 
ي آموزشي دانشگاه گذاشته شده و شرايط اخذ درس به صورت معرفي به استاد بر اساس مصوبه شورابه عهده 

  :به شرح زير مي باشد 24/2/88ي آموزشي دانشگاه مورخ شورا

  .فقط يك درس نظري باشد و در نيمسال مورد نظر ارائه نگردد) الف
  )منظور تسويه در هر يك از مقاطع(ر ترم تسويه باشد دانشجو د) ب
  .دانشجو قبالً درس را اخذ نموده و موفق به گذراندن آن نشده باشد) ج
  .علت عدم موفقيت دانشجو غيبت غير مجاز در كالس و يا غيبت غير موجه در آزمون درس نباشد) د
بين اخذ درس و معرفي به استاد و (ه كرده باشد دانشجو از فرصتهاي قانوني خود براي گذراندن درس استفاد) هـ

  ).اتمام دروس فاصله نباشد

  در مورد برنامه درسي دانشگاه  حدود اختيارات
  يشورا  مصوب  درسي  هاي موظفند برنامههاي علوم پزشكي و دانشكده هادانشگاه  تمام )7  ماده
  . را اجرا نمايند  ريزي برنامه  عالي
تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، پيشنيازها،   با رعايت  دروس  ترتيب: تبصره•
  بر عهده  منابع  و انتخاب  درس  جديد در يك  مطالب  ريز مواد و طرح  و جابجا كردن  تدريس  روش

  . استهاي علوم پزشكي و دانشكده هادانشگاه

  اختياري  دروس 
  به و  هر رشته درتوانند با توجه به برنامه آموزشي  مميزه مي هيأتداراي  يهادانشگاه )8  ماده

  به  اختياري  دروس  عنوان  و به  را تعيين  با رشته  مرتبط  از دروس  تعدادي  ،مربوط  گروه  تشخيص
مجاز در   سقفو طول دوره در هر رشته از تعداد واحدها   بر آنكه  مشروط. دهند  ارائه  دانشجويان
  .تجاوز نكند  نامه اين آيين
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  :ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيشورا 29/8/86به موجب مصوبه جلسه مورخ 
مميزه و  هيأتمميزه و فاقد  هيأتو دانشكده هاي علوم پزشكي اعم از داراي ها كليه دانشگاه -1

به هاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد سازمان
باشند، اقدام و اين دروس را به جاي دروس غير اصلي در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي

  .صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند
 هيأتي داراي هادانشگاهسقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس غير اصلي در  -2

مميزه  هيأتي فاقد هادانشگاهكل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در % 20مميزه 
كل واحدهاي دوره در هر برنامه % 10به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه، 

 .آموزشي مي باشد

   تمرين  حل  ساعات
و تائيد دانشكده و  آموزشي  گروه  تشخيص  ، به لزوم  توانند، در صورت ميها دانشگاه )9  ماده

  و كارشناسي  كارداني  هاي ، در دوره ساعت 20، تا  كارشناسي  هاي از دوره  در هر رشته دانشگاه
اين  .بيفزايند  دوره  ، در طول رشته  تدريس  ساعات  به  تمرين  حل  عنوان  به  ساعت 10تا   ناپيوسته

  .شودنمير درس افزايش ساعت موجب افزايش واحد ه
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   سوم  فصل

   تحصيل  مدت  و طول  درسي  واحدهاي
  

  تعداد واحدها
تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي،  )10ماده 

  :ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير استشورابرابر سرفصل برنامه هاي مصوب 
  واحد 68تا  64  بين:  كارداني   دوره -1 
  .واحد 130 : پيوسته  كارشناسي  دوره -2 
  .واحد 65  :ناپيوسته  كارشناسي  دوره -3 

و  واحد درسي 20و حداكثر  12  حداقلي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي هر دانشجو )11  ماده
  .واحد را بايد انتخاب كند 18و حداكثر  10هر دانشجوي دوره شبانه حداقل 

 17در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل : 1  تبصره •
واحد درسي را  24تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا باشد مي

واحد درسي را  20وي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد ميتواند حداكثر تا دانشج. انتخاب كند
  .انتخاب كند

 12در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل : 2  تبصره •
  .واحد در دوره شبانه معاف است 10واحد در دوره روزانه و 

  . است  واحد درسي 6حداكثر   تابستاني  دورهدر   انتخابي  تعداد واحدهاي: 3  تبصره•
  .باشدنمياخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز : 12  ماده
ي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس شورادر صورت ضرورت و به تائيد : 1تبصره •

ا يك همچنين در صورتي كه دانشجو تنه. عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان پذير است
درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبالً آن درس را اخذ نموده و در كالسهاي مربوط حضور 
داشته وليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه 
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را در و تائيد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن 
  .طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند

چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به : 2تبصره •
  .انتخاب مجدد آن درس و شركت در كالس مربوط و كسب نمره قبولي است

دوره روزانه در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي : 3تبصره •
واحد درسي باقي داشته باشد، در  20واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر  24حداكثر 

صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را در آن 
  .نيمسال انتخاب نمايد

  دروس پيش نياز دانشگاهي
،  كارداني  هاي در دوره هادانشگاه  ورودي  سراسري  آزمون  گانشد از پذيرفته  دسته  آن )13ماده 

،  ورودي  آنها، در آزمون مواد امتحاني  خام  نمره  كه  تحصيلي  هاي رشته  در همه  پيوسته  كارشناسي
كمتر   معيني  ، از حد نصاب پذيرنده  دانشگاه  آموزشي  يشورا  تشخيص  ، به يا چند درس  در يك

دروس پيشنياز   عنوان  كند به مي  تعيين  دانشگاه  آن  را كه  دروسي ، نياز رشته  موظفند حسبباشد، 
  .بگذراننداولين يا دومين نيمسال تحصيلي در در برنامه مصوب،   مندرج  بر دروس  عالوه دانشگاهي

پيشنياز   دروس  تدريس  و زمان  ارائه  ، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه درس  نوع  تعيين: 1  تبصره •
  .هاي آموزشي استو بر اساس پيشنهاد گروه  پذيرنده  دانشگاه  آموزشي  يشورا  بر عهده  دانشگاهي

  شدگان پذيرفته  ، كارنامه آزمون  نتايج  از اعالم  كشور پس  آموزش  سنجش  سازمان: 2  تبصره •
  .دهدمي قرار   ذيربط  يهادانشگاهختيار در ا  از مواد امتحاني  رهر يكرا د آنها  خام  نمره بر  مشتمل
  ، از هر حيثهادانشگاهآنها در   اجراي  و چگونگي  پيشنياز دانشگاهي  دروس  ارائه: 3  تبصره •

  كل  ميانگينمشروطي و و   نيمسال  پاياننمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين   مانند ثبت
  .تابع مقررات آموزش عالي است مانند دروس دانشگاهي و ،دانشجو  نمرات
پيشنياز   واحد از دروس 8  حداقل  كه  دانشجوياني  تحصيل  دوره  حداكثر طول  به: 4  تبصره •

  .شود مي  افزوده  تحصيلي  نيمسال  يكحداكثر باشند،   را گذرانده  دانشگاهي
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   دوره  طول 
و   سال 3  روزانه ناپيوسته  و كارشناسي  كارداني  هاي در دوره  مجاز تحصيل  حداكثر مدت )14  ماده 

 سال 7سال و  5/3و در دوره هاي شبانه به ترتيب   سال 6  روزانه پيوسته  كارشناسي  هاي در دوره
  با موفقيت  مجاز تحصيل  در حداكثر مدت را  دوره  دانشجو نتواند واحدهاي  كه  در صورتي.  است

  .شود مي  اخراج  مربوطه  بگذراند از دانشگاه
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   چهارم  فصل

   حضور و غياب
  

   درس  حضور در جلسات
    غيبت  و ساعات  است  الزامي  هر درس  به  مربوط  جلسات  حضور دانشجو در تمام )15  ماده 

4 ازنظري   دانشجو در هر درس
2عملي و آزمايشگاهي از ،  17

و كارآموزي و كارآموزي در عرصه  17
1از مجموع 

صفر   درس  دانشجو در آن  نمره  تجاوز كند، در غير اينصورتنبايد   درس  ساعات آن10
  .شود مي  محسوب

، در صورتي مجاز خواهد 15تا سقف مشخص شده در ماده  غيبت در جلسات درس: 1تبصره •
نحوه برخورد با غيبت . بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود

  .دانشكده خواهد بود تأييدبر عهده استاد و با ) موجه يا غير موجه(دانشجو 
باشد  15در ماده  ميزان تعيين شدهاز   بيش  دانشجو در هر درس  غيبت  در صورتيكه: 2  تبصره •
  حذف  درس  شود، آن  دادهي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص شورا  تشخيصبا او   غيبت  ولي
واحد براي دوره شبانه در  10براي دوره روزانه و واحد  12  حد نصاب  رعايت  حال  در اين. شود مي

  تحصيلي  جزو سنوات  كامل  نيمسال  يك  انعنو  مذكور به  نيمسالولي . هر نيمسال الزامي نيست
  .شود مي  دانشجو محسوب

    در امتحان  غيبت
  درس  آن  صفر در امتحان  نمره  گرفتن  منزله  به  هر درس  در امتحان  غيرموجه  غيبت )15  ماده 
  بودن  موجه  تشخيص. گردد مي  درس  آن  حذف  موجب  هر درس  در امتحان  موجه  و غيبت  است
  . است  دانشگاه  آموزشي  يشورا  بر عهده  امتحان هدر جلس  غيبت
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    پنجم  فصل
   اضافهو   حذف

  
از   ، پس كمتر از دو هفته  در مهلتي  ، فقط تحصيلي  تواند در هر نيمسال دانشجو مي )17  ماده 

يا   خود را حذفاخذ شده   درساخذ نمايد يا دو ديگر   حداكثر دو درس  تحصيلي  نيمسال  شروع
 اخذ شده  واحدهاي تعداد  بر آنكه  جا نمايد، مشروط جابهديگر   ا دو درسب خوداخذ شده   درسدو 
  .از حد مقرر تجاوز نكند  وي
غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر : 1تبصره •

 )15ميزان تعيين شده در ماده (مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو 
  .محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد

  .حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست: 2تبصره •
  ، فقط مانده  تحصيلي  نيمسال  پايان  به  هفته 5تواند تا  اضطرار، دانشجو مي  در صورت )18  ماده
اوالً   بر آنكه  كند، مشروط  حذف  مربوط  آموزشي  خود را با تأئيد گروه  نظري  هاياز درس  يكي
4 از  بيش  درس  آن دانشجو در  غيبت

  نباشد و ثانياً، تعداد واحدهاي  درس  آن  ساعات  مجموع 17
  .كمتر نشودواحد در دوره شبانه  10در دوره روزانه و واحد  12از   وي  باقيمانده

حداكثر تا قبل از شروع امتحانات ،  نيمسال  در يك  اخذ شده  هايدرس  كليه  حذف )19  ماده 
، دانشجو  دانشگاه  آموزشي  يشورا  تشخيص  بنا به  كه  مجاز است  نها در صورتيتپايان آن نيمسال 

دانشجو مرخصي  براي  نيمسال آن  صورت  در اين. نباشد  نيمسال  در آن  تحصيل  ادامه  قادر به
محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل . تحصيلي محسوب خواهد شد

  .ي آموزشي دانشگاه استشورادانشجو به عهده 
هاي اخذ شده در دوره تابستاني حدكثر تا قبل از شروع امتحانات آن حذف كليه درس: تبصره•

    .شواري آموزشي دانشگاه امكان پذير است تأييددوره با 
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   ششم  فصل

  دانشجو  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي
  

   ارزيابي  معيارهاي
،  در كالس  حضور و فعاليت  ميزان  بر اساس  دانشجو در هر درس  پيشرفت  ارزيابي )20  ماده 
گيرد و استاد هر  مي  صورت  نيمسال  و پايان  نيمسال  بين  امتحانات  و نتايج هاي آموزشيفعاليت  انجام
  . است  درس  دانشجو در آن  ارزيابي  مرجع  درس
   است  الزامي  هر درس  براي  نيمسال  پايان  امتحان  برگزاري:  تبصره •

حضور دانشجويان  20/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 
ادره از مطابق گواهي ص(گذرانده اند 18داراي مدال در المپيادهاي جهاني در كالس دروسي كه قبالً با نمره باالتر از 

الزامي نبوده و مي توانند بدون شركت در كالس درس در امتحانات پايان نيمسال ) طرف باشگاه دانش پژوهان جوان
  .شركت نمايند

  در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه  دانشجو  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي )21  ماده 
  : با توجه به موارد زير انجام مي شود

رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و  -1-21
  . مراجعين و كاركنان واحد مربوط

 حضور مرتب و تمام وقت - 1-22

 .دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط -1-23

 .كارآموزي و كارآموزي در عرصه  افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي - 1-24

  .شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره الزم -1-25
   21و 20نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده  )22ماده 

به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست 
  . دمشخص مي گرد
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سازمان اسناد ملي ايران، مدت زمان نگهداري اوراق امتحاني  30/2/80مورخ  2233/2بر اساس مجوز شماره 
 باشد و بعد از آن در صورتميسال پس از اعالم نتيجه هر امتحان  2امتحانات درون دانشگاهي رشته هاي گروه پزشكي 

  .نشگاه و نهايتاً مديريت اسناد دفتر وزارتي امحا نمايندتوانند اوراق مذكور را از طريق واحد اسناد داميعدم نياز 

و كارآموزي وكارآموزي  10  نظري و آزمايشگاهي در هر درس  قبولي  نمره  حداقل )23  ماده 
،  فرصت  مردود شود، در اولين  يجبارا  از دروس  در هر يك  كه  دانشجويي. مي باشد 12در عرصه 

دانشجو   در كارنامه  و ردي  از قبولي  اعم  دروس  كليه  نمرات  حال  با اين.  است  تكرار آن  به  ملزم
  .شود منظور مينيمسال مربوط و ميانگين كل   ميانگين  و در محاسبه  ثبت
تواند  مي  درس  آن  جاي  مردود شد، به  اختياري  درس  دريك  اگر دانشجويي: 1  تبصره •

با اين حال نمرات كليه .كند  را انتخاب  ديگري  ، درس مصوب  برنامه در اختياري  دروس  ازجدول
دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و 

  .ميانگين كل منظور ميشود
چنانچه دانشجو در  13/2/88ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه 

طول تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممكن، در آن درس 
. و باالتر اخذ كند، نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد 16نمره 
رد مجاز استفاده از اين مصوبه جهت دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا سقف يكبار و مقطع موا

همچنين تصميم گيري در خصوص تعميم آن به دروسي كه قبالً از ابالغ . باشدميكارشناسي تاسقف دو بار و 
ي آموزشي شوراآورد به عهده نميمصوبه،شرايط مذكور را داشته اند در صورتي كه مشكالت اجرايي به وجود 

  .دانشگاه مي باشد الزم به ذكر است رعايت تعداد موارد مجاز استفاده از مصوبه مذكور ضروري است

عملي  –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري : 2تبصره •
به ضرايب هر كدام  كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه

كمتر باشد،  8نرسد و يا يكي از آنها از  10در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به . است
  .رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود 10هر چند معدل به 

  آموزشي  در برنامه  كه  و دروسيدر عرصه   كارآموزي  ، نمره در موارد استثنايي )24  ماده
،  مربوط  آموزشي  استاد و تأئيد گروه  تشخيص  به  كه  ميشود، در صورتي  ارائه  با پروژه  ، توأم بمصو
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بايد   اتمامن  نمره. گردد مي  تلقي  ميسر نباشد، ناتمام  تحصيلي  نيمسال  يك  آنها در طول  تكميل
ثبت نمره تاتمام در نيمسالي  بديهي است .گردد  تبديل  قطعي  نمره  بعد به  نيمسال  حداكثر تا پايان

  .خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است

   نمرات  اعالم
  از  روز پس 10  را حداكثر ظرف  هر درس  نهايي  نمره  گزارش  است  استاد موظف )25  ماده 
  .نمايد  تسليم  يا واحد مربوط  دانشكده  آموزش  اداره  به  درس  آن  امتحان  برگزاري 
روز پس از اعالم  3پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا : تبصره•

  .نتايج، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد
  نمرات  است  موظف  در هر دانشگاه  يا واحد ذيربط  هر دانشكده  آموزش  اداره )26  ماده 

  به  و بعد از رسيدگي  هر نيمسال  امتحان  آخرين  از برگزاري  پس  را حداكثر تا دو هفته  ندانشجويا
  .نمايد  تسليم  دانشگاه  كل  آموزش  ، به احتمالي  اشتباهات  و رفع  دانشجويان  اعتراضات

  . تغيير است  غيرقابل  دانشگاه  كل  آموزش  به  از اعالم  پس  نمره:  تبصره •

   نمرات  ميانگين 
  كل  و ميانگين  نيمسال  دانشجو در آن  نمرات  ، ميانگين تحصيلي  هر نيمسال  در پايان )27  ماده 

دانشجو،   نمرات  كل  ، ميانگين نيز تحصيلي  دوره  و در پايانمحاسبه   نيمسال  آن  او تا پايان  نمرات
  .شود مي  ثبت  وي  و در كارنامه  محاسبه

  ضرب  درس  آن  در نمره  هر درس  ، تعداد واحدهاي نمرات  ميانگين  محاسبه  براي: 1  تبصره 
آنها نمره قبولي يا  برايبر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو ضربها  حاصل  شود و مجموع مي

  .شود مي  تقسيم مردودي دريافت داشته
  كه  دروسي  نمرات. شود نمي  محسوب  تحصيلي  نيمسال  عنوان  ، به تابستاني  دوره: 2  تبصره 

  . شود مي  دانشجو محسوب  كل  ميانگين  گذراند، تنها در محاسبه مي  تابستاني  دانشجو در دوره
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   مشروطنام نويسي 
،  صورت باشد، در غير اين 12نبايد كمتر از   تحصيلي  نيمسال  دانشجو در هيچ  نمرات  ميانگين )28  ماده 
  .خواهد بود  مشروط  بعد، بصورت  دانشجو در نيمسال  نويسي نام

در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتر از  :1 تبصره•
واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو  10ه كمتر از واحد و براي دوره شبان 12

وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد . محسوب نخواهد شد
واحد و  12در مواردي كه به علت مشكالت دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از . شد

، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در واحد باشد 10در دوره شبانه كمتر از 
  .صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد

از سال تحصيلي  21/12/78ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامفاد اين تبصره با توجه به مصوبه 
  .سال ورود الزم االجرا مي باشدبراي كليه دانشجويان در مقاطع مختلف صرف نظر از  80-79

، كتباً و اولياء او وي  دانشجو را هر بار به  بودن  مشروط  موضوع  است  موظف  هر دانشگاه: 2تبصره •
از   وي  قصور در اخطار به  وصف  با اين.نمايد  دانشجو ضبط  را در پرونده  از آن  نسخه  و يك. دهد  اطالع
  .نخواهد بود  مقررات  در اجراي  امر، مانعي  دانشجو از اين  العياط و يا اظهار بي  دانشگاه  طرف

حتي در نيمسال قبل از كند،  مي  نويسي نام  مشروط  صورت  به  كه  دانشجويي )29  ماده 
واحد  12در دوره روزانه و بيش از   واحد درسي 14از   بيش  انتخاب  حقكارآموزي در عرصه 

  .درسي در دوره شبانه را ندارد
  در موارد استثنايي، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد : تبصره•

به  29باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 
واحد درسي در دوره  20در هر صورت اين تعداد بيش از . ي آموزشي دانشگاه استشوراعهده 

 .واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد 18روزانه و 

  
  



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٧٠

   مشروط  دانشجوي  اخراج
  نيمسال  در سه  پيوسته  كارشناسي  هاي دانشجو در دوره  نمرات  ميانگين  كه  در صورتي )30  ماده 

از   ، اعم تحصيلي  در دو نيمسال  ناپيوسته  و كارشناسي  كارداني  هاي و در دوره  متناوب  نيمسال 4يا   متوالي
  .شود مي  محروم  تحصيل  باشد، از ادامه  كه  اي باشد در هر مرحله 12، كمتر از  يا متناوب  متوالي

 كارشناسي  در دوره  تحصيل  از حد، از ادامه  بيش  شدن  مشروط  لحاظ  به  كه  دانشجويي )31  ماده 
و يا دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي تواند شود،  مي  محروم  پيوسته

و تر  پائينپس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع 
  .با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دوره كارداني رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود

مقطع پائين تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد، دانشجو مي تواند در صورتي كه  :1 تبصره•
پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوطه در آن داير است ادامه تحصيل 

  .مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود. داده و فارغ التحصيل شود
در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و داير نداشته : 2تبصره •

باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته 
طبيق تحصيلي خود، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، تغيير رشته دهد و پس از ت

واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع 
  بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود، . كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود

حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از . بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است
  .يك نيمسال مي باشددانشگاه ديگر، 

 در ،شود مي  محروم  تحصيل  ازحد، ازادامه بيش  شدن  مشروط  دليل  به  كه  دانشجويي )32  ماده 
 مجدد، در  تحصيل  تواند براي ، مي است  سپرده  تحصيل  دوران در  كه  تعهداتي لغو يا  انجام  صورت
. دهد  تحصيل  خودادامه  عالقه مورد  دررشته  قبولي  صورت كند و در شركت  سراسري  آزمون
  رشته  ، با برنامه است  گذرانده  قبلي  دانشجو در رشته  را كه  تواند، واحدهايي مي  پذيرنده  دانشگاه

     .بپذيرد آنها را  يا تمام  بعضي  نامه آئين  اين  ضوابط  و طبق  داده  جديد تطبيق
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   هفتم  فصل

   تحصيلاز   و انصراف  تحصيلي  مرخصي
  

   تحصيلي  مرخصي
  هاي از دوره  يك در هرپس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي تواند  دانشجو مي )33  ماده
نيمسال  2و در دوره كارشناسي پيوسته براي   نيمسال 1  برايحداكثر   ناپيوسته  و كارشناسي  كارداني
  .كند  استفاده  تحصيلي  از مرخصي  يا متناوب  متوالي

دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 
نيمسال متوالي يا متناوب، از  3نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر براي  2حداكثر براي 

  .مرخصي تحصيلي استفاده كنند
ي آموزشي شورالي، با موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصي : 1 تبصره•

  .دانشگاه مي باشد
  دانشجو در هر دوره  مجاز تحصيل  جزو حداكثر مدت تحصيلي  مرخصي  مدت:  2 تبصره •

  .شود مي  محسوب
  از شروع  قبل  دو هفته  ، حداقل كتبي  صورت  بايد به  تحصيلي  مرخصي  تقاضاي )34  ماده 
  .گردد  تسليم  يا دانشگاه  دانشكده  آموزش  دارها  دانشجو به  ، توسط هر نيمسال  نويسي نام

چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري  : 1 تبصره•
  .بعهده شواري آموزشي دانشگاه است

  از اتمام  قبل  ذيربط  آموزشي  نظر از گروه  از كسب  پس  است  موظف  آموزش  اداره:  2 تبصره •
  .نمايد  ابالغ  وي  دانشجو را كتباً به  با درخواست  موافقت  يا عدم  ، موافقت نويسي نام  مهلت
  .عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد : 3 تبصره•

دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با  )35ماده 
رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي 

  .استفاده نمايند
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ديل در خصوص تب 31/5/86ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شورابه موجب مصوبه  
وضعيت نيمسال تحصيلي كه دانشجو به دنبال يك نيمسال مرخصي زايمان و عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار 
وقفه تحصيلي مي شود، مقرر گرديد اين نيمسال نيز به صورت مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي 

  .دانشجو محاسبه شود

ي شوراي پزشكي و شورا تأييددانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به  )36ماده 
آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب 

  .در سنوات استفاده نمايند

   دولت  و همسر كاركنان  بورسيه  همسر دانشجوي  تحصيلي  مرخصي
  از دانشجويان  ، يا همسر يكي دولت  از كاركنان  همسر يكي  عنوان  به  كه  دانشجويي )37  ماده 

همسر و   مأموريت  حكم  تواند با ارائه شود، مي مي  از كشور اعزام  خارج  ، به همراه  عنوان  ، به بورسيه
  در طول مجاز  مرخصي  از ميزان  بر استفاده  ، عالوه دانشگاه  آموزشي  يشوراو تأئيد   تشخيص  به

  .مند گردد بهره  در سنوات  احتساب  بدون  تحصيلي  ديگر نيز از مرخصي  سال 4تا   تحصيل  دوره

   از تحصيل  انصراف
خود   افانصر  ، بايد درخواستتمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد  كه  دانشجويي )38  ماده

  يك  براي  فقط  دانشجو مجاز است  اين. نمايد  تسليم  يا دانشكده دانشگاه  آموزش  اداره  را شخصاً به
از   پس. بگيرد  خود را پس  انصراف  تقاضايپايان همان نيمسال از قبل   ماه  يكحداكثر تا بار 

پس از آن حق ادامه تحصيل در شود و  صادر مي  وي  از تحصيل  انصراف  ، حكم مهلت  اين  انقضاي
  . آن رشته را ندارد

چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت كند،   از تحصيل  منصرف  دانشجوي:  تبصره •
  .كند  ، عملخود  تحصيل  دوران قانونيتعهدات   كليه  به  است  موظف
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   هشتم  فصل
  و جابجايي  انتقال

  
   انتقال

  ديگر در همان  دانشگاه  به  دانشگاه  دانشجو از يك  تحصيل  تغيير محل  معني  به  انتقال )39  ماده 
  . است  تحصيلي  مقطع  و همان  رشته

  :ي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير استهادانشگاهانتقال دانشجو با توافق  )40  ماده
  .ظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشدادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از ن - 40- 1
  .متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد -2-40
  .واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد - 40- 3
  .باشد 12 ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل -4-410
هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه: تبصره•

  .و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط، امكان پذير است 40رعايت شرايط ماده 
  :جز در موارد زير  است  ممنوع  تهران  يهادانشگاهاز   هر يك  دانشجو به  انتقال )41  ماده 
  تشخيص  به  وي  كه  طوري  دانشجو، به  خانواده  سرپرست  شدن  يا معلول  ، فوت شهادت -1-41 

  .شود  شناخته  خانواده  كفيل  عنوان  ، به قانوني  مراجع
  عالي  يشورا  تشخيص  به  كه  نحوي  مؤثر دانشجو، به  معلوليتبيماري صعب العالج يا  -2-41 

  .نباشد  به طور مستقل زندگي  ادامه  قادر به  پزشكي
  شوهر در تهران  يا اشتغال  تحصيل  محل  دختر، كه  دانشجوي  و دائمي  رسمي  ازدواج -3-41 
  . ذيربط  تأئيد مراجع  به. باشد
  صورت  دانشجو در دانشگاه  بايد بعد از قبولي  ماده  از موارد مذكور در اين  هر يك: 1  تبصره •
  .باشد  گرفته
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ي عالي شورادفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي و دبير  18/11/88مورخ  545636به موجب نامه شماره 
آيين  41از ماده  2برنامه ريزي علوم پزشكي پيشنهاد مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع مبني بر بازنگري تبصره 

مطرح و  20/10/88علوم پزشكي مورخ  ي عالي برنامه ريزيشوراي معين شورانامه آموزشي در سي و ششمين جلسه 
  :بصورت ذيل مورد موافقت قرار گرفت

اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي و يا پيماني دولت باشد  :2تبصره •
ي انتقال قرار شورامشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت با نظر 

  .خواهند گرفت
و اگر .  است  ضروري  اشتغال  حكم  ، ارائه دولت  يا پيماني  رسمي  كارمندان  براي :3  تبصره •
  يا نيروي  قانوني  تأئيد مراجع  بايد به  او در تهران  و سكونت  اشتغال  گواهي  همسر آزاد است  شغل

  .باشد  رسيده  انتظامي
باشد و شوهر او   دختر در تهران  يدانشجو  تحصيل  محل  ، چنانچه در موارد استثنائي :4  تبصره •

) شوهر  تحصيل  محل(  دختر در شهرستان  تحصيلي  ، دانشجو باشد، اگر رشته نيز در شهرستان
  .شود  منتقل  تهران  تواند به موجود نباشد، شوهر او مي

  .دانشگاه مقصد نيز برسد تأييدصحت هر يك از موارد مذكور بايد به : 5  تبصره•
به ) پيام نور(ي غيرحضوري هادانشگاههاي شبانه به روزانه و از ل از دورهانتقا) 42ماده 
ي دولتي ممنوع هادانشگاهي غيردولتي به هادانشگاهي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از هادانشگاه

   .است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء ومقصد و رعايت ضوابط مربوط، بالمانع است
  .نامه مربوط به خود مي باشدآيين  علمي تابع ضوابط و هيأتفرزندان اعضاي  انتقال: 1تبصره •
و  هادانشگاهانتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به : 2تبصره •

  .نامه مربوط به خود مي باشدآيين  آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و مؤسسات

مركز امور دانشجوئي وزارت متبوع دانشجويان ايراني شاغل در  7/7/86مورخ  29757به موجب نامه شماره 
ي خارج از كشور ثبت نام مي نمايند فقط مي تواننددر هادانشگاهدر  2008خارج از كشور كه قبل از ژانويه 
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انتقال مجدد اين . ممنوع مي باشد 1يپ ي تهادانشگاهادامه تحصيل دهند و انتقال آنان به  3و  2ي تيپ هادانشگاه
  .باشدنميامكان پذير  هادانشگاهدسته از دانشجويان نيز به ساير 

  نمايند، پس از ي خارج از كشور ثبت نام ميهادانشگاهدر  2008كليه افرادي كه از ابتداي ژانويه  
 .شركت نمايند) آزمون ملي(التحصيلي جهت ارزشيابي مدارك خود بايستي در امتحانات ارزشيابي فارغ

ي معتبر مشروط كه متقاضي تكميل تخصص و اخذ هادانشگاهدانش آموختگان دوره هاي تخصصي از  
دوره را در % 50و يا حداقل % 50باشند، در صورتي كه بيش از مي) غير مشروط(ي معتبرهادانشگاهمدرك از 

 .عتبر ارزشيابي مي گرددي مهادانشگاهدانشگاه معتبر بگذرانند، مدرك ايشان مطابق 

خارج از كشور با  بايستي طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي طي شده توسط دانش آموخته 2008از ابتداي سال  
برنامه آموزشي مطابق % 80حداقل (طول دوره تحصيل و برنامه آموزشي در داخل كشور مطابقت داشته باشد 

ي عالي ارزشيابي مدارك خارج از شوراكه اين مطابقت توسط كميسيون مربوطه و تائيد ) داخل باشد هايبرنامه
 .كشور انجام خواهد شد

شروع به تحصيل  2008كه از ابتداي سال ) زير مجموعه وزارت بهداشت(انتقال دانشجويان گروه پزشكي  
رك اين گروه از دانش آموختگان طبق ضوابط نمايند به داخل كشور ممنوع است و پس از فراغت از تحصيل مدا

بديهي است انتقال اين دسته از دانشجويان فقط به شعب بين الملل . وزارت بهداشت ارزشيابي خواهد شد
  .ي علوم پزشكي كشور بالمانع استهادانشگاه
  قبل  هفته 6  خود را با ذكر مورد حداقل  انتقال  بايد درخواست  انتقال  متقاضي  دانشجوي )43  ماده
  .نمايد  مبدأ تسليم  دانشگاه  آموزش  اداره  به  تحصيلي  نيمسال  از شروع

حداكثر،   است  ، موظف متقاضي واجد شرايط باانتقال  موافقت  مبدأ درصورت  دانشگاه )44  ماده 
  مقصد ارسال  دانشگاه  او به  دانشجو و ريزنمرات  درخواست  خودرا همراه  موافقت  هفته  يك  ظرف

  دانشگاه  ، نظر خود رابه نويسي نام  ازشروع  قبل  دوهفته  حداقل ، است  مقصد مكلف  دارد و دانشگاه
  .نمايد  مبدأاعالم

 مقصد  دانشگاه  به مبدأ  دانشگاه از دانشجو  سوابق  ، كليه باانتقال  موافقت  درصورت:  تبصره •
  .شود مي  قطع مبدأ  دانشگاه دانشجو با  ارتباط و  ارسال



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٧٦

و يا باالتر  12آنها   نمرات  دانشجو كه  شده  گذرانده  واحدهاي  فقط  انتقال  در صورت )45  ماده 
  ، بر عهده است 10از و بيشتر  12آنها كمتر از   نمره  كه  واحدهايي  شود و پذيرفتن مي  پذيرفته  است

مجاز   در حدودي  انتقالي  دانشجوي  درسي  واحدهاي  عدم پذيرش  در هر حال.  مقصد است  دانشگاه
  .باشد  داشته  مجاز تحصيل  مدت  خود را در طول  باقيمانده  واحدهاي  گذراندن  امكان  وي  كه  است
  آموزشي  و سوابق  و يا ردي  از قبولي  اعم مبدأ  دانشجو در دانشگاه  درسي  نمرات  تمام:  تبصره •

او   كل  ميانگين  و در محاسبه  دانشجو ثبت  ، عيناً در كارنامه مشروطي  از لحاظ  انتقالي  دانشجوي
  .شود مي  محسوب

و . شود مقصد صادر مي  دانشگاه  توسط  انتقالي  دانشجوي  از تحصيل  فراغت  مدرك )46  ماده 
در  ي اخذ شدهواحدها  دانشجو و مجموع  شده  گذرانده  داد واحدهاي، تع مدرك  در آن
  .شود دانشجو قيد مي  تحصيلي  آنها و سوابق  نمرات  مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين  يهادانشگاه

  . بار مجاز است  يك  فقط  تحصيلي  ، در هر مقطع تحصيل  مدت  دانشجو در طول  انتقال )47  ماده 

  :جابجايي
جابجائي دانشجويان در تمامي  5/11/87ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورابا توجه به مصوبه 

كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، دكتراي عمومي پزشكي، (مقاطع تحصيلي رشته هاي علوم پزشكي 
  .نامه حذف شده است آيين  از متن 51لغايت  48ممنوع مي باشد لذا مفاد مواد ) دندانپزشكي وداروسازي

    



 ١٧٧/ ....كارداني، كارشناسي و آموزشي دوره هاي آيين نامه : هفتم فصل

  
    نهم  فصل
   مهمان  دانشجوي

  
خود باشد،   تحصيل  تغيير محل  ، ناگزير به طور موقت  دانشجو به  كه  در مواردي )52  ماده 
  مدت  ، براي طور موقت  ، به مهمان  دانشجوي  عنوان  مبدأ و مقصد، به  يهادانشگاه توافقتواند با  مي

  .را تغيير دهد خود  تحصيل  ، محل معين
ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاهاي حضوري به غير حضوري و از : تبصره•

  .ي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع استهادانشگاه
  يك  ،دانشجوحداقل كه  است براين  ، مشروط دانشگاه  دانشجو دريك  شدن  مهمان )53  ماده 

  .باشد  مبدأ گذرانده  دانشگاه در را خود  تحصيلي  نيمسال
با موافقت   يا چند درس  يك  گذراندن  براي  دانشگاه  دانشجو در يك  شدن  مهمان )54  ماده 

واحد باشد و  10دانشگاه مبداء و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 
واحد كمتر  12جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نيمسال از 

  . است  بالمانعواحد بيشتر نشود،  20و از 
يا و   كارداني  در دوره  نيمسال  د حداكثر يكتوان مي  هر دانشجو در هر رشته )55  ماده 

  ،  وقت بطور تمام  دانشگاه  ، در يك پيوسته كارشناسي  در دوره  دو نيمسالكارشناسي ناپيوسته و 
  صورت  به  چه(  مهمان  صورت  دانشجو به  كه  واحدهايي  در هرحال. كند  تحصيل  مهمان  صورت  به

درصد  40، از  نبايد است  گذرانده  يا چند دانشگاه  در يك)  درس  تك  صورت  به  و چه  وقت تمام
  .تجاوز كند  دوره  واحدهاي  كل
بايد با   وقت تمام  صورت  به  و چه  درس  تك  صورت  به  واحد دانشجو، چه  انتخاب:  تبصره •
  .مقصد باشد  دانشگاه  شرايط  مبدأ و طبق  دانشگاه  آموزشي  گروه  اطالع
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او در   گذراند، عيناً در كارنامه مي  دانشگاه  در يك  مهمان  دانشجوي  را كه  واحدهايي )56  ماده 
او منظور   كل  و ميانگين  نيمسال  ميانگين  آنها در محاسبات  شود و نمرات مي  مبدأ ثبت  دانشگاه

  .خواهد شد
ايي را كه دانشجو مي باشد و واحده 12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 

  . گذرانده است بايد مجدداً بگذراند 12در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

به بعد قابل اجرا مي باشد و شامل دانشجويان ورودي قبل از  83مفاد اين تبصره براي دانشجويان ورودي مهر  
  .)شودنميرا شامل  83مهر 

  .شود مبدأ صادر مي  دانشگاه  توسط  ميهمان  دانشجوي  از تحصيل  فراغت  مدرك )57  ماده
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   دهم  فصل

   تغيير رشته
  
تواند، با  ميپيوسته   و كارشناسي  كارداني  در مقطع  تحصيل  دوران  دانشجو در طول )58  ماده 

  :دهد  ديگر تغيير رشته  رشته  به  رشته  از يك  ذيربط  دانشگاه  زير و موافقت  شرايط  داشتن
  .باشد  بالمانع  آموزشي  از نظر مقررات  قبلي  در رشته  متقاضي  تحصيل  ادامه -1-58 
  .باشد  را گذرانده  دوره  واحدهاييك دوم و حداكثر  يك ششم  حداقل -2-58 
فرد   ترين پائين  آزمون  از نمره  در سال ورود به دانشگاه متقاضي  ورودي  آزمون  نمره -3-58 

  .كمتر نباشددر دانشگاه مقصد   سال  مورد تقاضا در همان  و رشته  هدر سهمي  شده  پذيرفته
موردنياز در   درسي  واحدهاي  گذراندن  ، امكان تحصيل  مجاز حداكثر مدت  به  با توجه -4-58 
  .باشد  جديد را داشته  رشته
  .تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است: 1تبصره •
  كليه  تعهد دارند، با رعايت  خاص  اجرايي  هايدستگاه  به  كه  دانشجوياني  رشتهتغيير : 2  تبصره •

  . پذير است امكان  ذيربط  اجرايي  دستگاه  موافقت  و اعالم  ماده  اين  شرايط
  شده  بيني پيش  خاص  آنها شرايط  گزينش  در ضوابط  كه  هايي رشته  به  تغيير رشته: 3  تبصره •
  . است  مربوط  احراز شرايط  به  ، موكول است
  .طول تحصيل خود تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهددانشجو در : 4  تبصره •
 از  ، فقط صورت  اين غير در. گيرد مي  ، صورت سطح  هم  تحصيلي  درمقاطع  تغييررشته )59  ماده 
  . پذير است تر، امكان پائين  مقطع  به باالتر  مقطع

در   فرصت  در اولين  است  ، دانشجو موظف تغيير رشته  با تقاضاي  موافقت  در صورت )60  ماده 
  قبلي  رشته  به  بازگشتاجازه ، دانشجو ثبت ناماز   و پس ثبت نام و انتخاب واحد نمايدجديد   رشته

  .را ندارد



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ١٨٠

از   انصراف  منزله  به  معين  جديد در وقت  در رشته ثبت نام  دانشجو به  نكردن  اقدام :1تبصره •
  .شود مي  سلب  از وي  دوره  تا پايان  تغيير رشته  شود و حق مي  تلقي  تغيير رشته

  .دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد: 2تبصره •

  تغيير رشته توام با انتقال
انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط  )61  ماده 

  .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است
تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، : تبصره•

  .عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بالمانع است تحقيقات و فناوري و بر
جديد   رشته  آموزشي  در گروه  است  گذرانده  قبلي  دانشجو در رشته  كه  يدروس )62ماده 
  گروه  تشخيص  به  شود كه مي  پذيرفته  وي از  دروسي  فقط شود و مي  سازي ومعادل  بررسي

  از آن  هريك  نمره باشد و  داشته  محتوايي  اشتراك% 80حداقل جديد،   رشته  ، با دروس آموزشي
  .كمتر نباشد 12از نيز   دروس
  كل  ميانگين  آنها در محاسبه  و نمرات  دانشجو ثبت  در كارنامه  شده  پذيرفته  دروس: 1  تبصره •

دانشجو   ، در كارنامه در ميانگين  احتساب  ، بدون نشده  پذيرفته  دروس  نمرات  شود، ولي منظور مي
با باشد،  12او كمتر از   نشده  پذيرفته  احدهايو  كل  ميانگين  ، چنانچهصورت  در اين. ماند مي  باقي

  دانشجو در رشته  براي  مشروطي  نيمسال  يك  عنوان  جمعاً بهي آموزشي دانشگاه، شوراتصميم 
  .شود جديد منظور مي

  باشد كه  دانشجو، در حدي  نشده  پذيرفته  دروس  تعداد واحدهاي  كه  در صورتي: 2  تبصره •
كند،   سلب  ، از وي مجاز تحصيل  مدت  جديد را در طول  موردنياز رشته  حدهايوا  گذراندن  امكان

  .شود نمي  او موافقت  تغيير رشته  با تقاضاي
 هفته پيش از 6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل  )63ماده 

  .ود تسليم نمايدشروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خ
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چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد، حداكثر  )64ماده 
واحد پذيرفته شده از دانشجو  20مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 

  .حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود

  اضطراري  تغيير رشته 
اي گردد كه به تشخيص چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه )65  ماده 
ي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا شوراي پزشكي دانشگاه و تائيد شورا

  اجازه  گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهدامكان بهره
تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي

نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد در اين حال دانشجو از رعايت شرايط  نمره آزمون ورودي،
  .معاف خواهد بود 1به استثناي بند  58موضوع ماده 

دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري در مواردي كه :  تبصره•
گروه  هايجسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته

ي آموزشي شوراي پزشكي دانشگاه و تائيد شوراآزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر 
گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي، نزديكترين نمره را دانشگاه به رشته اي در 

  .دارد پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد
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    يازدهـم  فصل
  درسي  واحدهاي  پذيرش

  
  تحصيلي  يا ديگر مقاطع هادانشگاهقبالً در   دانشجو  كه  دروسي  و پذيرش  سازي  معادل )66  ماده
  : زير مجاز است  شرح  به  شرايطي  اند با رعايت گذرانده

  .جديد باشد  رشته  ورودي  در آزمون  شركت  خود مجاز به  تحصيلي  سوابق  به  دانشجو با توجه - 66- 1 
  شو آموز  ، درمان بهداشت  مورد تائيد وزارت  آن  تحصيلي  و مدارك  قبلي  دانشگاه -2-66 

  .باشديا وزارت علوم تحقيقات و فناوري   پزشكي
  وزارت  ريزي برنامه  عالي  يشورا  مصوب  برنامه  مطابق  قبلي  دانشجو در دانشگاه  تحصيل -3-66 

  .باشديا وزارت علوم تحقيقات و فناوري   پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت
  گروه  تشخيص  جديد به  رشته  دانشجو با دروس  شده  گذرانده  دروس  آموزشي  محتواي -66 -4

  .كمتر نباشد 12از   از دروس  هر يك  و نمره  داشته  محتوايي  اشتراك% 80حداقل  آموزشي
   .در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين تر امكان پذير است  تخصصي  دروس  سازيمعادل: 1  تبصره •
  .شود مي  انجام  پذيرنده  در دانشگاه  ذيربط  آموزشي  هايگروه  توسط  دروس  فتنو پذير  سازي  معادل: 2  تبصره•
شود  نمي  محسوب  نيمسال  ميانگين  دانشجو درمحاسبه  شده  پذيرفته  دروس  نمرات: 2  تبصره •
  .خواهد شد  دانشجو محسوب  كل  ميانگين  درمحاسبه  ولي
از حداكثر   تحصيلي  نيمسال  دانشجو يك  شده  پذيرفته  واحد از دروس 20ازاء هر   به: 3  تبصره •
  .شود مي  كاسته  وي  مجاز تحصيل  مدت
 هايآن دسته از ديپلمه 15/11/68ريزي مورخ عالي برنامه يشورابه موجب مصوبه يكصدوهشتاد و پنجمين جلسه  

شوند از ميدر دوره هاي كارداني يا كارشناسي پيوسته پرستاري پذيرفته بهياري كه از طريق آزمون ورودي 
و ) واحد 7(پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي ) واحد 6(گذراندن واحدهاي درسي فني پرستاري مقدماتي 

آموزش عالي مربوط معافند پذيرش  مؤسسهتعيين شده در دانشگاه يا  شرايطدر ) واحد 2(فوريت هاي پرستاري 
در اين  20از  12واحدها مستلزم شركت در دانشجو در امتحان درس، قبل از شروع درس و كسب حداقل نمره 

روز با نظارت مربي مسئول، نسبت به ميزان  12تا  7ارزشيابي واحدكارآموزي دانشجو طي مدت . امتحان است
    . پذيردميي او صورت رأيكا



 ١٨٣/ ....كارداني، كارشناسي و آموزشي دوره هاي آيين نامه : هفتم فصل

  
   همدوازد  فصل
   از تحصيل  فراغت

  
  باشد، تا در رشته 12  ، بايد حداقل تحصيل  دوره  دانشجو در پايان  نمرات  كل  ميانگين )67  ماده
  دريافت پيوسته يا كارشناسي ناپيوسته  يا كارشناسي  كارداني  مورد مدرك  خود حسب  تحصيلي

  تحصيل  از نظر طول  كمتر باشد، چنانچه 12دانشجو از   نمرات  كل ميانگين  كه  در صورتي. كند
 12كمتر از   با نمره  را كه  هايياز درس  واحد درسي 20تواند حداكثر تا  باشد، مي  نداشته  مانعي
  در دورهو   تحصيليدر دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، در يك نيمسال   است  شده  قبول
  كل  ميانگينتا را تكرار كند   درس  و آن  مجدداً انتخاب  يتحصيل  نيمسال 2 شناسي پيوسته، دركار

  ، دركارنامه قبلي  برنمرات  عالوه  تكراري  دروس  نمرات  صورت  اين در .نمايد  خود را جبران
  .شود مي  او محسوب  نمرات  كل  ميانگين  و در محاسبه  دانشجو ثبت

دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان  67 در صورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده: 1  تبصره •
آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي 

رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس مالك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل  12به 
اشد، چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و نرسيده ب 12در صورتي كه ميانگين كل وي به . شود

كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع 
كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبالً در آن درس نمره 

  .تكرار نمايد 66ماده قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس را با رعايت مفاد 
كند يا   استفاده  ماده  مذكور در اين  نتواند يا نخواهد از مقررات  كه  دانشجويي :2  تبصره•
  مقطع  كه  نمايد، در صورتي  خود را جبران  كل  نتواند كمبود ميانگين  از آن  استفاده  رغم علي

شود و در صورتي مياز تحصيل محروم و اخراج  باشد  پيوستهنا  ا كارشناسيي  او كارداني  تحصيلي
  .اقدام مي گردد  آنهاي   و تبصره 31  مادهكه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس 
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و   ناپيوسته  ، كارشناسي كارداني مقاطعاز   يكي  درسي  واحدهاي  كليه  كه  دانشجويي )68  ماده 
باشد،   گذرانده  با موفقيت  نامه آئين  اين  مقررات  راساسو ب  مصوب  برنامه  را طبق  پيوسته  كارشناسي

  .شود مي  شناخته  دوره  آن  التحصيل فارغ
استاد   دانشجو توسط  درسي  نمره  آخرين  كه  است  ، روزي از تحصيل  فراغت  تاريخ: 1 تبصره •
  .شود مي  تحويل  دانشكده  آموزش  اداره  به

،  در هر نيمسال  دارد، هر دانشگاه  ضرورت 25  ماده  دقيق  و رعايت 1  تبصره  به  با توجه: 2  تبصره •
  .سازد  را فراهم  آن  و مقدمات  تعيين  دانشجويان  از تحصيل  فراغت  اعالم  را براي  خاصي  زمان
  .قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است :3  تبصره•

ي عالي شورابيست و ششمين جلسه در   تبصره 81و   ماده 69،  فصل 12در   نامه آئين  اين )69  ماده
از   كه  دانشجويانيمصوب گرديد و براي آن دسته از  23/3/83برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

  و از اين.  االجرا است شوند الزم مي  عالي  آموزش  و مؤسسات هادانشگاهوارد  83-84  تحصيلي  سال
  دانشجويان  قبيل  اين  براي  مغاير با آن  هاي ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه آئين  بعد تمام  به  تاريخ
  .شود لغو مي
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  فصل اول 
  كليات

  
  تعريف

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يكي از دوره هاي آموزشـي در سـطح آمـوزش عـالي و      )1 ماده
باالتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به دريافت مـدرك كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته در يـك      

  .رشته دانشگاهي مي انجامد
آموزش عالي  مؤسساتو  هادانشگاهنامه، به منظور اختصار، به همه آيين  در اين:1تبصره •

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد 
  .فعاليت دارند، دانشگاه گفته مي شود) Ph.D(تخصصي  يدكتراناپيوسته و 

) Ph.D(تخصصي  يدكترايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا هادانشگاهدر : 2تبصره •
و  هادانشگاهنامه مديريت آيين  دانشگاه بر اساس/ تكميلي دانشكده  ي تحصيالتشورامي باشند، 
ي عالي انقالب فرهنگي تشكيل شورا 11/4/70مورخ  24آموزش عالي مصوب جلسه  مؤسسات
  .خواهد شد

  هدف
ــاده  ــان و      )2م ــت متخصص ــش و تربي ــترش دان ــد، گس ــي ارش ــاد دوره كارشناس ــدف از ايج ه

پژوهشگراني است، كه با فراگيري آموزشهاي الزم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي، مهارت 
  .الزم را براي آموزش و پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند

  
  
  
  



 ١٨٧/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

  
  فصل دوم 

  شرايط ورود 
  

  :كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است ازشرايط ورود به دوره ) 3ماده 
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي -1-3
داشتن دانشنامه كارشناسي يا بـاالتر متناسـب بـا رشـته تحصـيلي مـورد تقاضـا از يكـي از          -2-3

ي داخل يا خارج كشور كه حسب مـورد بـه تائيـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       هادانشگاه
  .علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشدپزشكي و يا وزارت 

  برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي  -3-3
  موفقيت در آزمون ورودي دوره  -4-3
 مؤسساتي ديگر و ساير هادانشگاهعدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا  -5-3

  آموزشي و پژوهشي
ام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند برعهده تشخيص اينكه دارنده كد: 1تبصره•

  .ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي استشورا تأييددبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و 
شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تابع آيين نامه هاي : 2تبصره •

  .مربوط مي باشد
در مقطع  12گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتراز دارندگان مدرك معادل، : 3تبصره •

كارشناسي، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي 
  .باشندنمي
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  فصل سوم 

  نظام آموزشي
  

ي كشـور مبتنـي بـر نظـام     هادانشگاهآموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام  )4ماده 
  .واحدي است

نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عـدم   در
  .قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است

سـاعت،   17هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 
سـاعت، در   68سـاعت، كـارورزي    51كـارآموزي  ساعت، كارگـاهي و   34عملي يا آزمايشگاهي 

  ي عالي برنامه ريزي تـدريس  شوراطول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب 
در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسـال متناسـب   . مي شود

  .با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شـرايط   )5ماده 

هفته و هـر دوره   17مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل . و امكانات يك دوره تابستاني است 
  .نامه استآيين  اين 4هفته، با رعايت مفاد ماده  6تابستاني شامل 

پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش  طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا: 1تبصره •
  .شودنميمحسوب 

در موارد استثنا يي و ضروري، شامل وقوع حوادث طبيعي، عدم امكان حضور استاد : 2تبصره •
ي شوراهفته و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت 17مربوط در طول 

هفته جهت كليه  17در مدتي كوتاه تر از هايي را آموزشي دانشگاه، مي توان درس يا درس
ها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع دانشجوياني كه آن درس يا درس

  .نامه كمتر نشودآيين  اين 4ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 



 ١٨٩/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

  لي ي عـا شـورا ي علـوم پزشـكي موظفنـد برنامـه هـاي درسـي مصـوب        هادانشـگاه تمام  )6ماده 
  .برنامه ريزي را اجرا نمايند

مميزه و  هيأتمميزه و فاقد  هيأتي علوم پزشكي اعم از داراي هادانشگاهكليه : تبصره•
هاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد به سازمان

مي باشند اقدام و اين  در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز) Noncore(جاي دروس اختياري 
  .دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند

ي هادانشـگاه در ) Noncore(سقف ارائه واحدهاي درسـي جديـد بـه جـاي دروس اختيـاري       -
ي فاقد هادانشگاهكل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در % 20مميزه  هيأتداراي 
كـل واحـدهاي دوره در   % 10مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه، هيأت

  .هر برنامه آموزشي مي باشد
  تعداد كـل واحـدهاي دوره كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته، بـا احتسـاب واحـد پايـان نامـه            )7ماده 

  . واحد است 32و حداكثر  28بر حسب رشته، حداقل 
ي تحصيالت تكميلي دانشگاه شورا تأييدگروه آموزشي و چنانچه به تشخيص : 1تبصره •

گذراندن درس هاي كمبود يا جبراني، براي دانشجو، ضروري تشخيص داده شود، وي مكلف 
ها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در است، آن درس

  .بگذرانددوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و مطابق اين آيين نامه 
  .واحد است 24هاي كمبود يا جبراني حداكثر تعداد واحدهاي درس: 2تبصره •
  هاي كمبود يا جبراني است، ترتيب ارائهها، اولويت با درسدر انتخاب درس: 3تبصره •

دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و 
رسي و طرح مطالب جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوب جابجا كردن ريز مواد د

ي تحصيالت تكميلي شوراريزي، با نظر گروه آموزشي مربوط، بر عهده ي عالي برنامهشورا
  .دانشگاه ذيربط است/دانشكده



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ١٩٠

واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني، يك نيمسال  12به ازاي گذراندن هر : 4تبصره •
  .تحصيل دانشجو، افزوده مي شود تحصيلي، به طول مدت

مطابق برنامه هاي مصوب ها تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته )8ماده 
  .واحد درسي است 4-10ي عالي برنامه ريزي بين شورا

واحد  14تا  8دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين  )9ماده 
واحد درسي باقي  8وس دوره را انتخاب و ثبت نام كند، مگر آنكه كمتر از درسي از مجموع در

ي تحصيالت تكميلي شورا تأييددر موارد استثنايي با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و . داشته باشد
  .واحد افزايش يابد 16دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به /دانشگاه

  .واحد درسي بالمانع است 8نويسي دانشجو با كمتر از  در آخرين نيمسال تحصيلي نام: 1تبصره •
واحد درسي در آن  4در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر : 2تبصره •

  .دوره مي باشد
  

    



 ١٩١/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

  
  فصل چهارم 
  حضور و غياب

  
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت  )10ماده 

17دانشجو در هر درس نظري از 
17، عملي و آزمايشگاهي از  4

و كارگاهي ، كارآموزي و  2

10 كارورزي از
مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن 1

  .درس صفر محسوب مي شود 
در صورتي مجاز خواهد  10يبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده غ: 1تبصره •

ي تحصيالت تكميلي شوراتأييدبود كه با ارائه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با 
  .دانشكده موجه شناخته شود

باشد  10در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس، بيش از ميزان تعيين شده در ماده :2تبصره •
ي تحصيالت تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شورا تأييدولي غيبت او به تشخيص دانشكده و 

واحد در هر نيمسال الزامي نيست، و  8در اين صورت رعايت حداقل . شود آن درس حذف مي شود
  .ور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شودنيمسال مذك

غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس  )11ماده 
در اين صورت رعايت . است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود

ي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ول 8حداقل 
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده . سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

  .دانشگاه است/ي تحصيالت تكميلي دانشكدهشورا
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ١٩٢

  
  فصل پنجم
  ارزشيابي

  
و  20از  14حداقل نمره قبـولي در هـر درس اختصاصـي اجبـاري و اختصاصـي اختيـاري        )12ماده 

چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن . است 20از  12براي دروس كمبود يا جبراني 
  .درس را تكرار نمايد

گروه  تأييداگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختياري مردود شود، در صورت  :1ه تبصر•
ي عالي برنامه ريزي شوراآموزشي مي تواند از جدول دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي 

در اين صورت نمرات كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه . درس ديگري را انتخاب كند
  .دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود

هايي باشد كه با در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت :2تبصره •
تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد، نمره دانشجو در آن 

در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس، حداكثر تا پايان نيمسال . درس ناتمام اعالم مي شود
 در غير اين. سط استاد مربوطه به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شودتحصيلي بعد، تو

بديهي است ثبت نمره ناتمام در .صورت با اعالم دانشكده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد
  .نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است

 كمتر باشد در غير اين 14ي، نبايد از ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال تحصيل )13ماده 
صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهـد داد ولـي دانشـجو محـدوديتي از لحـاظ انتخـاب واحـد        

  .نداشته و در نيمسال بعدي، در محدوده حدنصاب واحدها مي تواند اخذ واحد نمايد
يا متناوب كمتر از اگرميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي : 1تبصره •

  .باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود 14
باشد در ) واحد 8(نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب  :2تبصره •

  .هاي مشمول اخطار محاسبه خواهدشدجزو نيمسال 14صورت كسب ميانگين كمتر از 
نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود و در  :3تبصره •

  .شودنمياحتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور 



 ١٩٣/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

  
  فصل ششم 

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
  

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامـه   )4ماده 
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد . را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند 

  چنانچه دانشجو در ايـن مـدت نتوانـد دروس دوره را بـا موفقيـت بگذرانـد و      .سال است 3ناپيوسته 
  .مه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شودپايان نا 

ي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند، در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما شورا :تبصره•
ي تحصيالت تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل شورا تأييدو 

  .دانشجو اضافه نمايد
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند براي  )15ماده 

عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسـي بـراي   .ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد
يك نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزلـه تـرك تحصـيل اسـت و دانشـجو از ادامـه تحصـيل        

در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايـد داليـل   . ددمحروم مي گر
  . آن را حداكثر يكماه قبل از پايان همان نيمسال بـه صـورت مكتـوب بـه اداره آمـوزش ارائـه دهـد       

ي تحصيالت تكميلي دانشـگاه آن نيمسـال   شوراموجه بودن ترك تحصيل توسط  تأييددر صورت 
  .وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شودجزو مدت مجاز تحصيل 

دانشــجوي دوره كارشناســي ارشــد ناپيوســته مــي توانــد حــداكثر بــراي يــك نيمســال : 16مــاده 
  .تحصيلي، از مرخصي تحصيلي استفاده كند

اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست در موارد استثنايي، با : 1تبصره •
  .ي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشدشورانشكده تصميم گيري برعهده پيشنهاد دا

  .مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود: 2تبصره •



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ١٩٤

تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي در هر : 3تبصره •
تسليم گردد و اداره آموزش دانشگاه  نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه

موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم 
موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي . موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابالغ نمايد

مالي ناشي از مرخصي عواقب احت. دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد
  .تحصيلي به عهده دانشجو است

حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات : 4تبصره •
ي آموزشي دانشگاه دانشجو شوراپايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص 

ت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي در اين صور. قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد
محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز . تحصيلي محسوب خواهد شد

  .ي آموزشي دانشگاه استشوراتحصيلي دانشجو به عهده 
دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي، در صورت : 5تبصره •

اير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل بارداري مي توانند با رعايت س
  .زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

ي شوراي پزشكي و شورا تأييددانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به : 6تبصره •
بدون تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي 

  .احتساب در سنوات استفاده نمايند
دانشجوياني كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود  )17ماده 

اين دانشجو مجاز اسـت فقـط بـراي يـك     . را كتباً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد
حصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد و نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال ت

  آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسـوب و مرخصـي تحصـيلي بـراي آن نيمسـال صـادر       
پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حـق  . مي شود

  .ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد



 ١٩٥/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد دانشجوي منصرف از تحصيل : تبصره•
  .موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

  دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصـرف   )18ماده 
مجـدداً در آزمـون   مي شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند، مي توانند 

ــد     دانشــجوي محــروم از تحصــيل  ( ورودي دوره هــاي كارشناســي ارشــد ناپيوســته شــركت نماين
در صورت قبـولي در  ) تواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايدنمي

ا آزمون، واحدهاي درسي قبلي آنها،در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پس از ارزيـابي و تطبيـق بـ   
ارزيابي دروس و تطبيق واحدها توسط گروه آموزشـي مربـوط در   . برنامه مصوب پذيرفته مي شود

واحد پذيرفتـه شـده يـك نيمسـال از حـداكثر مـدت        8-10دانشگاه پذيرنده مي شود و به ازاي هر 
  .مجاز انجام تحصيل دانشجو كاسته مي شود

  :شرط زير است 4پذيرش واحدهاي درس قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 
ي گسترش وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش   شوراواحد آموزشي قبلي داراي مجوز از   -1

  .پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد
  .پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد  -2
وزارتخانه ذكر ي عالي برنامه ريزي يكي از دو شورابرنامه هاي درسي اجرا شده، مصوب  -3

  .باشد 1شده در بند 
محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشـي مربـوط،    -4

  .كمتر نباشد 14اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از آن درسها از % 80بايد حداقل 
  
  

  
  
  



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ١٩٦

  
  فصل هفتم
  پايان نامه

  
سي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف اسـت  تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشنا )19ماده 

  .در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شـروع نيمسـال سـوم تحصـيلي      )20ماده 

ي تحصـيالت  شـورا و بـه تصـويب    موضوع پايان نامه خود را با نظـر اسـتاد راهنمـا مشـخص نمايـد     
  .تكميلي دانشكده برساند

ي تحصـيالت تكميلـي   شـورا  تأييـد استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقـت اسـتاد و    )21ماده 
  .علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد هيأتدانشگاه، از اعضاي 

ي شورا تأييددر موارد خاص در صورت ضرورت، به پيشنهاد گروه آموزشي و : 1تبصره •
ي تحصيالت تكميلي دانشگاه، انتخاب استاد راهنما با شوراتحصيالت تكميلي دانشكده و تصويب 

  .حداقل مرتبه استادياري، خارج از دانشگاه بالمانع است
  يا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيست  در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد و: 2تبصره •

ي تحصيالت تكميلي دانشگاه از بين مربيان شورا تأييدمي توان به صورت استثنا استاد راهنما را با 
  .سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند، انتخاب كرد 10دانشگاه كه داراي حداقل 

اهنما با حداقل مرتبه استادياري مي توانـد بـه طـور    تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد ر )22ماده 
  :همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد يكي از موارد زير است

  )Ph.D(دو پايان نامه دكتراي تخصصي) الف
  و سه پايان نامه كارشناسي ارشد) Ph.D(يك پايان نامه دكتراي تخصصي) ب
بيش از هـر يـك   ها در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه) ج

ي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه بـه توانـايي علمـي و    شورااز موارد بند الف و ب برعهده 
  .باشدها ميرعايت عدالت در تقسيم پايان نامه



 ١٩٧/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

كي، دندانپزشكي و داروسازي هدايت پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي پزش: 1تبصره•
  .همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب مي شود

باشند  21ماده  2مربيان با تجربه و باسابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره: 2تبصره •
  .پايان نامه كارشناسي ارشد را به طور همزمان برعهده بگيرند 2مي توانند حداكثر هدايت 

ي تحصيالت تكميلي دانشكده يـك يـا دو نفـر از    شورا تأييدنهاد استاد راهنما و به پيش )23ماده 
علمي و يا از صاحب نظران ومحققان برجسته، مرتبط با موضوع پايان نامه مي تواننـد   هيأتاعضاي 

  .بعنوان استاد مشاور تعيين شوند
از استاد راهنما، استاد  داوران، متشكل هيأتارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط  )24ماده 

ي تحصيالت تكميلـي دانشـكده و دو نفـر از بـين اعضـاي      شورايا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده 
علمي يامتخصصان و محققان داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشـنهاد   هيأت

  .ي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت مي گيردشورا تأييدگروه و 
دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را : تبصره•

ي شورابا موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استادراهنما به صورت كتبي به 
  .تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد

ز شـور و بررسـي در خصـوص اصـالت و     داوران در پايـان جلسـه دفاعيـه پـس ا     هيأت) 25ماده 
  :صحت پايان نامه، نمره آنرا با تاكيد بر درجه به شرح زير سطح بندي مي نمايد

  نمره   درجه 
    5/18-20  عالي

  17-49/18  بسيار خوب
  5/15-99/16  خوب

  14-49/15  قابل قبول
  14كمتر از   غير قابل قبول

  .كل نمرات دانشجو محاسبه مي شودنمره پايان نامه در ميانگين : 1تبصره •



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ١٩٨

  كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع : 2تبصره •
  پايان نامه در مجالت معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بر اساس 

  .تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد
  دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تازماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف اسـت  ) 26ماده 

  در ايـن حـال نمـره    . بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هـاي بعـد نيـز بـراي آن ثبـت نـام نمايـد       
پايان نامه در آخرين نيمسـال تحصـيلي، وارد كارنامـه دانشـجو مـي شـود و در ميـانگين نيمسـال و         

  .كل نمرات او منظور خواهد شدميانگين 
داوران، غيـر قابـل قبـول تشـخيص داده شـود،       هيـأت در صورتي كه پايان نامه، از نظر  )27ماده 

دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند، پايان نامـه خـود را   
دانشـجويي كـه در   . دفـاع نمايـد  داوران تعيين مي كنند از آن  هيأتكامل و بار ديگر در زماني كه 

  حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايـان نامـه خـود بـا موفقيـت دفـاع كنـد از تحصـيل محـروم          
  .كندنميمي شود و مدركي دريافت 

  
  

    



 ١٩٩/ ارشد ناپيوسته آموزشي دوره هاي كارشناسيآيين نامه : هشتم فصل

  
  فصل هشتم 
  ساير مقررات

  
  .انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است) 28ماده 
كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در يـك زمـان معـين، در دانشـگاه     در صورتي ) 29ماده 

مبداء ممكن نباشد، دانشجو مي تواند، آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائيد كميتـه تحصـيالت   
تكميلي دانشگاه،در دانشگاه يا دانشكده ديگري كه مجري دوره است بـه صـورت ميهمـان بگذرانـد،     

وافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است تعـداد واحـدهاي درسـي دانشـجوي     در اين صورت كسب م
  ميهمان در يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و منطبق با شـرايط  ) 30ماده 
  :زير به تحصيل بپردازد

اسي ارشد ناپيوسته تمام وقت مي باشد بنابراين هر گونه اشتغالي تحصيل در مقطع كارشن -1-30
  .غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است

حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت  -2-30
  .مربيان گروه هاي آموزشي ذيربط است

دانشجو بـه عهـده گـروه آموزشـي مربـوط      مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت  -3-30
  .بديهي است دانشجو تابع قوانين و مقررات اداري حضور و غياب دانشگاه مي باشد. است
كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسـته مـي تواننـد در طـول سـال از يـك مـاه         -4-30

  .باشدنميمرخصي استفاده نمايندو اين مرخصي قابل ذخيره شدن 
ه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشـجو را در اسـرع وقـت جهـت انجـام      گرو -5-30

  .ي تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش نمايدشورااقدامات قانوني به 
در صورتي كـه دانشـجو از اجـراي مفـاد بنـدهاي ايـن مـاده تخلـف ورزد، از سـوي گـروه            - 30- 6

  .جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد ي تحصيالت تكميلي دانشگاهشوراآموزشي، به عنوان متخلف به 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٠٠

  
  فصل نهم

  فراغت از تحصيل
  

كمتر باشد در غير اينصـورت از   14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  )31ماده 
  .دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم مي شود

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايان نامه، ميانگين  :تبصره•
كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده  14كل نمرات او از 

گرفته است  14واحد از دروس اختصاصي اجباري را كه در آنها نمره كمتر از  14تواند تا باشد، مي
 التحصيلدر يك نيمسال تحصيلي تكرار كند ودر صورت جبران كمبود ميانگين كل، فارغرا فقط 

دانشجوئي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده از اين فرصت، . شود
  .نمايدنميميانگين كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت 

  تبصــره در  37مــاده و  32فصــل و  9نامــه آموزشــي دوره كارشناســي ارشــد در آيــين  )32مــاده 
 اين. به تصويب رسيد 18/5/89ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شوراسومين جلسه  و چهل
ودانشـكده هـاي علـوم پزشـكي و      هادانشـگاه در همـه   1389-90نامه از ابتداي سال تحصيلي آيين 

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور الزم االجرا است و از  مؤسسات
و دستور العمل هاي مغاير بـا آن بـراي   ها تاريخ ابالغ آن، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه

ي تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه مـي توانـد      شـورا . دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گـردد 
را با آيين نامـه جديـد    89-90تحصيلي دانشجويان ورودي سال هاي قبل از سال تحصيلي وضعيت 

 .تطبيق داده و بر اساس آن فارغ التحصيل نمايد

  



 

  
  
    

  بخش نهم
 
 
  

   MD-Ph.D آئين نامه برگزاري دوره
  
  عالي برنامه ريزي  يشورامصوب چهل و دومين جلسه 

  علوم پزشكي
  

 9/3/89مورخ 
  

    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٠٢

  
، Ph.Dو  MDبـــه دليـــل ماهيـــت آمـــوزش هـــاي موجـــود در دوره هـــاي  : فلســـفه) 1مـــاده 

همــواره پزشــكان و دانشــمندان علــوم پايــه در دنياهــاي متفــاوتي نفــس مــي كشــند و بــدين          
ــه         ــر دو حيط ــرفت ه ــود در پيش ــع موج ــي از موان ــا، يك ــين آنه ــه ب ــاط بهين ــراري ارتب ــب برق ترتي

  .محسوب مي شود
  .كي است كه در توليد علم توانمند باشندهدف تربيت دانشمندان پزش )2ماده 
بسياري از دانش آموختگان اين دوره، پزشكاني خواهند شد كه متوجه جنبه هاي مهم علوم  −

پايه در يافته هاي باليني خواهند شد و از روش هاي آزمايشگاهي براي پي بردن به پاتوفيزيولوژي 
 .استفاده خواهند كردها بيماري
  آموختگان اين دوره، محققاني خواهند شد كه اكتشافات و نتايج گروه ديگري از دانش  −

  .به دست آمده از تحقيقات آزمايشگاهي را به بالين بيماران خواهند برد
تعدادي از دانش آموختگان آن دوره تبديل به پيشروان حوزه هاي علمي مانند مهندسي  −

  .بيوشيمي شوند 
  علوم پايه و يا علوم اجتماعي وارد نمايند برخي چشم اندازهاي باليني را به گروه هاي −
دولتي يا صنعتي به هدايت و سرپرستي  مؤسساتبرخي به عنوان رئيس بخش هاي تحقيقاتي  −

  .تحقيقات بپردازند
  .سال متفاوت است 12تا  10از  Ph.Dطول اين برنامه بسته به رشته  :طول دوره )3ماده 
دانشجويان تا پايان آزمون جامع پيش كارورزي برنامه درسي مشابه ساير : برنامه درسي )4ماده 

  را انتخاب  Ph.D -MDدانشجويان پزشكي را دارند و بعد از پايان مقطع كارآموزي، دوره 
كنند و در دوره كارورزي، فقط كارورزي چهار درس ماژور داخلي، جراحي، كودكان و زنان مي
 Ph.Dدوره . وارد مي شوند Ph.Dعمومي طي شده و مستقيماً به دوره  يدكترازايمان دوره  و

  .مشابه ساير دانشجويان اين دوره است



 ٢٠٣/ MD- PHDبرگزاري دوره هاي آيين نامه : منه فصل

دانشجويان اين دوره تنها يك پايان نامه ارائه خواهند داد كه همان پايان نامه : پايان نامه )5ماده 
باليني را پوشش دهد و الزم  موضوع اين پايان نامه بايد بتواند ادغام علوم پايه و.است  Ph.Dدوره 

علمي باليني و ديگر ي از اعضاي  هيأتراهنما داشته باشد كه يكي از آنها عضو .است دو استاد
  .علمي علوم پايه باشند هيأت

واجدين شرايط از بين دانشجوياني كه مقطع كارآموزي را : شرايط ورود به دوره )6ماده 
  :گذرانده اند انتخاب مي شوند

از نمره ميانگين % 80در مقطع علوم پايه و يا كسب حداقل  16عدل باالتر از كسب م) الف
  اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پايه% 5نمرات 
از % 80در مقاطع پاتوفيزيولوژي و كارآموزي و يا كسب حداقل  16كسب معدل باالتر از ) ب

  اول دانشگاه در آزمون جامع پيش كارورزي % 5نمره ميانگين نمرات 
  در مقاطع علوم پايه، پاتوفيزيولوژي وكارآموزي  15كسب معدل باالتر از ) ج
  نداشتن مشكالت آموزشي اعم از مردودي در دروس و مشروطي ) د
  درخواست دانشجوي واجد شرايط براي ورود به دوره ) ه

كليه متقاضيان واجد شرايط، درخواست خود را بعد از پايان مقطع كارآموزي به معاونت 
آموزشي دانشگاه ارائه مي دهند و از اين طريق براي شركت در آزمون مصاحبه به كميته 

  .مربوطه معرفي مي شوند
از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و در دفترچه  MD-Ph.Dامكان ادامه تحصيل در دوره 

  .كنكور سراسري اطالع رساني مي شود
و شرايط ورود آن، در زمان ثبت نام  توانايي هاي فارغ التحصيالن، MD-Ph.Dمعرفي دوره 

  .دانشجويان و در جلسات معرفي دانشگاه به دانشجويان تازه وارد ارائه مي شود
برابرظرفيت هر  2آيين نامه، حداكثر تا  6از داوطلبين واجد شرايط ماده  :نحوه پذيرش )7ماده 

پزشكي عمومي دانشكده رشته بر اساس معدل براي مصاحبه به كميته اي متشكل از معاون آموزش 
پزشكي ، معاون تحصيالت تكميلي دانشكده پزشكي، معاون آموزشي دانشكده بهداشت و سه نفر 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٠٤

علمي  هيأتعلمي باليني و يك نفر از اعضاي  هيأتدو نفر از اعضاي (علمي  هيأتاز اعضاي 
  .با حكم معاون آموزشي دانشگاه معرفي مي شوند) علوم پايه

  .نمره مصاحبه بوده و اولويت با رتبه هاي باالتر است% 20معدل و % 80پذيرش نهايي بر اساس 
آوري مصاحبه به صورت ساختارمند بوده و شامل معلومات مربوط به زبان انگليسي، فن

  .و مهارت هاي ارتباطي است) IT(اطالعات 
  :معدل به صورت زير محاسبه مي شود
نمره آزمون +  10امع علوم پايه تقسيم بر نمره آزمون ج+ معدل كل دوره تا پايان كارآموزي 

  3تقسيم بر ) 10جامع پيش كارورزي تقسيم بر 
مشمول اين آيين نامه را  Ph.Dدانشگاه در هر سال رشته هاي  :و تعداد پذيرشها رشته )8ماده 

تعداد پذيرش در هر سال نيز از طرف گروه هاي .توجه به نيازهاي كشور و دانشگاه تعيين مي كند
فوق و بر اساس امكانات و توانايي موجود، اعالم شده و  Ph.Dآموزشي متولي آموزش دوره هاي 

  .مي شود تأييدتوسط معاونت آموزشي دانشگاه 
  اعطا مي شود  Ph.Dو  MDدانش آموختگان اين دوره، دو دانشنامه  به: گواهينامه )9ماده 

تخصصي  يدكترادانش آموختگان اين دوره مي توانند از مزاياي دانش آموختگان دوره هاي 
)Ph.D ( عمومي پزشكي استفاده كنند يدكتراو دانش آموختگان دوره.  

ي شوراماده در چهل و دومين جلسه  10مشتمل بر  MD-PhDنامه برگزاري دوره آيين )10ماده 
به تصويب رسيد و جهت دانشجويان ورودي مهر ماه  9/3/89ريزي علوم پزشكي مورخ عالي برنامه

  .عمومي پزشكي قابل اجرا مي باشد يدكتراو به بعد دوره  1389
  
 



 

  
  
  

 بخش دهم
  

  آئين نامه آموزشي دانشجويان دوره تكميلي
  )پزشكي و دندانپزشكي ( عمومي يدكترامقاطع 

  و كارشناسي ارشد رشته داروسازي
  

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب بيست و هشتمين جلسه 
  علوم پزشكي 

  
    25/4/84مورخ 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٠٦

  
  

ي اطالق مي شود كه تحصيالت خود را در يكي از مقاطع يتكميلي به دانشجودانشجوي دوره 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خارج ازكشور به  تأييدي مورد هادانشگاهتحصيلي 

مدارك  تأييداتمام رسانيده، پس ازاخذ مدرك تحصيلي به كشور مراجعت نموده و جهت 
ي عالي شورامركز امور دانشجويي، بر اساس مصوبات  تحصيلي بعد از طي مراحل ارزشيابي در

ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ملزم به شركت و قبولي در امتحانات مربوطه و طي 
  .ي علوم پزشكي داخل كشور مي باشدهادانشگاهدوره تكميلي در يكي از 

عمومي پزشكي پس از ارزشيابي مدارك تحصيلي در  يدكترادانشجوي دوره تكميلي  )1ماده 
مركز امور دانشجوئي، جهت شركت در امتحانات تعيين شده و گذراندن دوره تكميلي به دبيرخانه 

  .ي علوم پزشكي داخل كشور معرفي مي گرددهادانشگاهمربوطه و يكي از
ي مدارك عمومي دندانپزشكي پس از ارزشياب يدكترادانشجوي دوره تكميلي  )2ماده 

تحصيلي در مركز امور دانشجويي و تعيين دوره تكميلي، جهت شركت در امتحان جايابي به 
  .ي آموزش دندانپزشكي و تخصصي معرفي مي گرددشورادبيرخانه 

  ي آموزش دندانپزشكي و تخصصي برگزار شوراآزمون جايابي سالي يكبار توسط : تبصره•
جهت ثبت نام آموزشي  هادانشگاهدانشجو بر اساس نمره مكتسبه و ظرفيت اعالم شده توسط . گرددمي

  .ي علوم پزشكي معرفي مي شودهادانشگاهوطي واحدهاي تكميلي از طريق دبيرخانه مربوطه به 
دانشجوي دوره تكميلي مقطع كارشناسي ارشد رشته داروسازي پس از ارزشيابي  )3ماده 

ي آموزش شوراو تعيين دوره تكميلي در مركز امور دانشجويي به دبيرخانه مدارك تحصيلي 
  .داروسازي و تخصصي معرفي مي شود

  جايابي متقاضي واجد شرايط، به درخواست داوطلب و موافقت دانشكده داروسازي  :تبصره•
  .ي آموزش داروسازي و تخصصي صورت خواهد گرفتشورامورد نظر، توسط دبيرخانه 



 ٢٠٧/آموزشي دوره تكميلي دانشجويان دكتراي عمومي آيين نامه : مهد فصل

حداكثر سنوات مجاز تحصيل جهت گذراندن واحدهاي تكميلي بر اساس حداقل  )4ماده 
براي مثال اگردانشجويي . محاسبه خواهد شد) واحد 12(واحدهاي مجاز در هر نيمسال تحصيلي 

واحد درسي در دوره تكميلي باشد، حداكثر زمان الزم جهت گذراندن اين  36ملزم به گذراندن 
  . استواحدها، سه نيمسال تحصيلي 

آموزش دندانپزشكي و تخصصي، برابر با مصوبه  يشورادبير  19/7/89مورخ  272072به موجب نامه شماره 
عالي ارزشيابي، حد نصاب قبولي نمرات دانشجويان دوره تكميلي رشته دندانپزشكي در  يشورا 23/5/89مورخ 

 7/9/83لي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ عا يشورابه بعد برابر با مصوبه  90مرحله دوم تحصيل، از مهرماه سال 
  . مشمول اين مصوبه نمي باشد 89-90هاي قبل از باشد و در نيمسالمي) 12حداقل (

  .دانشجو ملزم است در سقف سنوات مجاز تحصيل از پايان نامه خود دفاع نمايد:1تبصره •
جهت . مي باشد حداقل نمره قبولي در هر درس مطابق با آيين نامه آموزشي مربوط:2تبصره •

گردد و دانشجو ملزم است كليه واحدهاي تعيين شده را در نمياين دانشجويان مشروطي محاسبه 
  .سقف سنوات مجاز تحصيل بگذراند

چنانچه دانشجو در سقف سنوات مجاز تحصيل نتواند حداقل نمره قبولي در هر درس را : 5ماده 
واند از دو نيمسال سنوات تحصيلي ارفاقي ي آموزشي دانشگاه مي تشوراكسب نمايد، با موافقت 

  .برخوردار شود
در صورتي كه دانشجو نتواند كليه واحدهاي تعيين شده را در سقف سنوات مجاز  :تبصره•

تحصيل بگذراند، اخراج مي گردد و مي تواند مطابق دستور العمل تغيير رشته دانشجويان دوره 
عمومي محروم  يدكتراه از تحصيل در دوره عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ك يدكترا

به  28/4/82ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ شورامي شوند، مصوب بيست و دومين جلسه 
  .رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد

و  پزشكي و دندانپزشكي(حداكثر تعداد دفعات مجاز شركت در امتحانات جامع علوم پايه  )6ماده 
  .نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشدآيين  مطابق با) پزشكي (امتحان جامع پيش كارورزي 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٠٨

پزشكي و ( دانشجويي كه به دليل مردود شدن در امتحانات جامع علوم پايه :1تبصره •
جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل محروم مي شود، مي تواند برابر و امتحان ) دندانپزشكي

  .تغيير رشته دهد 5دستور العمل مندرج در تبصره ماده 
مدت زمان انتظار جهت شركت در امتحانات جامع علوم پايه و پيش كارورزي فقط  :2تبصره 

  .نخواهد شدبراي اين دسته از دانشجويان جزو حداكثر سنوات مجاز تحصيل محسوب 
حداكثر مدت مجاز جهت مرخصي تحصيلي، يك نيمسال تحصيلي با احتساب در  )7ماده 

  مي باشد) 4تعيين شده در ماده ( سنوات تحصيلي مجاز
پس از تعيين دانشگاه محل تحصيل و ثبت نام دانشجو جهت طي دوره تكميلي انتقال ) 8ماده 

  .زشي مربوط مي باشددانشجو ممنوع است ولي ميهماني تابع مقررات آمو
دانشجوي دوره تكميلي مجاز به تغيير رشته بجز در موارد پيش بيني شده در تبصره ماده  )9ماده 

  .باشدنمي، 6ماده  1و تبصره  5
مدرك تحصيلي اين دانشجويان بصورت ارزشنامه توسط مركز امور دانشجويي  )10ماده 

يران صرفاً گواهي گذراندن دوره را شود و دانشگاه محل تحصيل در اميوزارت متبوع صادر 
  .دانشجويي اعالم مي نمايد جهت صدور مدرك به مركز امور

دانشجوي دوره تكميلي در ساير مقررات آموزشي تابع آيين نامه و مقررات آموزشي دوره  )11ماده 
  .باشدنميآموزشي مربوط مي باشد و مشمول تسهيالت آموزشي آيين نامه كميسيون موارد خاص 

 ي عالي برنامه ريزيشوراتبصره در بيست و هشتمين جلسه  7ماده و  12اين آيين نامه در  )12ماده 
به تصويب رسيد و جهت كليه دانشجويان دوره تكميلي ورودي  25/4/84علوم پزشكي مورخ 

  .به بعد الزم االجرا مي باشد 1384مهرماه 
برعهده  1384ورودي قبل از مهر ماه  تطبيق مفاد اين آيين نامه جهت دانشجويان دوره تكميلي

  .ي آموزشي دانشگاه استشورا



 

  
  

  

  بخش يازدهم
  
  

  علوم پزشكي يهادانشگاهآئين نامه اجرايي كميسيون موارد خاص 
  

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب بيست و هشتمين جلسه 
  علوم پزشكي

  
    25/4/84مورخ 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢١٠

  
نامه به اختصار كميسيون ناميده مي شود آيين  كميسيون موارد خاص كه از اين پس در اين

دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تشكيل مي شود، تا با / ها در دانشگاه
نامه به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه موردخاص تشخيص داده آيين  كامل مفاد اينرعايت 

  .مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد
موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان : تعريف موارد خاص )1ماده 

ديده و حل آن با تحصيل آنان به خاطر عللي كه در تحصيالتشان موثر بوده، با مشكل مواجه گر
  .باشدنمينامه هاي آموزشي موجود ممكن آيين  مقررات و

كميسيون مسائل آموزشي مربوط به دانشجويان شاغل به : اختيارات كميسيون )2ماده 
و دانشجوياني كه بنا به داليلي غيبت موجه دارند را بصورت ها تحصيل، در حال اخراج، اخراجي

نامه تصميم گيري و با رعايت اصول آيين  اختيارات اينموردي بررسي مي كند و در چارچوب 
  :زير راي خود را صادر مي نمايد

  حفظ كيفيت آموزشي و كميت محتواي كل در يك رشته تحصيلي - 
 حفظ حداقل واحد درسي مقرر و ميانگين كل الزم براي فراغت از تحصيل - 

آموزشي دوره هاي دكتراي حفظ حداقل ميانگين كل الزم در پايان هر يك از مراحل  - 
 ) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي( عمومي

 حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس - 

 عدم تغيير مقطع تحصيلي از پائين به باالتر - 

 نامه هاي جديد و يا تغيير آنهاآيين  عدم وضع مقررات و - 

خراجي و كساني حداكثر زمان قابل بررسي براي رسيدگي به پرونده دانشجويان ا: 1 تبصره•
در مواردي كه دانشجو به . كه بنا به داليلي غيبت موجه دارند يك سال بعد از اخراج مي باشد

) مثل ترك تحصيل ناشي از صدور احكام قضايي( داليلي كامال خارج از اختيار و اراده خود



 ٢١١/ي علوم پزشكي هااجرأيي كمسيون موارد خاص دانشگاهآيين نامه : هميازد فصل

شجو گيري براي بازگشت به تحصيل دانبيش از يك سال از تحصيل به دور مانده است، تصميم
  .در اختيار كميسيون خواهد بود

حداكثر تعداد دفعات مجاز شركت در امتحانات جامع علوم پايه دوره هاي  :2 تبصره•
و جامع پيش كارورزي دوره دكتراي ) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي(دكتراي عمومي 

  .باشدنمينامه هاي آموزشي مربوطه بوده و قابل تغيير آيين  عمومي پزشكي مطابق با
 هاينامهآيين اعطاي فرصت ارفاقي به دانشجوياني كه با رعايت: اعطاي فرصت ارفاقي )3ماده 

و  پزشكي، دندانپزشكي( هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، دكتراي عموميآموزشي دوره
ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به دليل مشروطي در معرض اخراج شورامصوب ) داروسازي

گرفته اند، بشرط آنكه ميانگين كل آنها در دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي  قرار
نباشد  12كمتر از ) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي(و دكتراي عمومي  10ناپيوسته كمتر از 

  .وسنوات تحصيلي الزم جهت ادامه دوره را داشته باشند
شامل فرصت ارفاقي ) Ph.D(ي تخصصي دوره كارشناسي ارشد و دوره دكترا: 1 تبصره•
  .باشدنمي
براي دوره هاي دكتراي عمومي شامل دانشجويان ورودي  12شرط ميانگين كل  :2 تبصره•

 10، حداقل ميانگين كل 81به بعد است و جهت دانشجويان ورودي قبل از مهر ماه  81مهر ماه 
  .مي باشد

دانشجو نبايد پس از فرصت ارفاقي در هيچ نيمسالي مشروط شود، حتي اگر تعداد  :3 تبصره•
ي عالي برنامه ريزي علوم شوراكمتر از حد نصاب تعيين شده توسط ها واحدها در آن نيمسال

پزشكي باشد، در عين حال پرونده دانشجويان كارشناسي پيوسته و دكتراي عمومي كه يك بار 
نموده اند و ليكن سنوات تحصيلي آنها جهت ادامه دوره به پايان  از فرصت ارفاقي استفاده

نرسيده است، در صورتي كه داراي شرايط خاص بشرح ذيل باشند قابل طرح مجدد در 
  :كميسيون و اعطاي حداكثر يك فرصت ارفاقي ديگر مي باشد



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢١٢

ه را واحد از واحدهاي دوره مربوط 120دانشجويان دوره هاي كارشناسي پيوسته حداقل   ‐ 
  .باموفقيت گذرانده باشند

واحد را با  140دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي داروسازي و دندانپزشكي حداقل   ‐ 
  .موفقيت گذرانده باشند

  .دواحد را با موفقيت گذرانده باشن 190دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي حداقل   ‐ 
حصيلي تا يك نيمسال براي موافقت با اعطاي سنوات ت: اعطاي سنوات تحصيلي )4ماده 

دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، دو نيمسال براي دانشجويان كارشناسي 
پيوسته، دو نيمسال براي دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته، سه نيمسال براي دانشجويان دوره 

پزشكي، (عمومي و سه نيمسال براي دانشجويان دوره دكتراي ) Ph.D(دكتراي تخصصي 
كه مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات در كل دوره و يا در يك ) دندانپزشكي و داروسازي

مرحله تحصيلي از دوره دكتراي عمومي به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از نظر ساير مقررات 
  .آموزشي مانعي نداشته باشد

نامه آيين  يش بيني شده درهاي پاعطاي سنوات تحصيلي، عالوه بر فرصت: 1تبصره •
  .آموزشي دوره هاي مذكور مي باشد

و تبصره هاي  3دانشجويي كه به دليل مشروطي از فرصت ارفاقي مندرج در ماده : 2تبصره •
بهره مند گردد كه به  4تواند از مفاد مندرج در ماده آن استفاده نموده است تنها در صورتي مي
  .ه شدن برخورد نمايدمشكل سنوات تحصيلي براي دانش آموخت

كه دوره ) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي( عمومي يدكترادر دوره هاي : 3تبصره •
آموزشي به مراحل مختلف تقسيم گرديده است، چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هر يك 
ار از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند مي تواند از اعطاي سنوات تحصيلي برخورد

در هر صورت حداكثر مدت سنوات اعطايي در كل دوره آموزشي، نبايد از سه نيمسال . شود
  .تحصيلي بيشتر شود



 ٢١٣/ي علوم پزشكي هااجرأيي كمسيون موارد خاص دانشگاهآيين نامه : هميازد فصل

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به داليل موجه و با ارائه مدرك  )5ماده 
كليه  مستدل، حداكثر براي يكسال تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد داشته اند، اين مدت براي

  .مقاطع يكسان در نظر گرفته شود
  .گرددنميمدت غيبت اين قبيل دانشجويان، جزء سنوات تحصيليشان محسوب : 1 تبصره•
  .تاخير و عدم مراجعه براي ثبت نام، نبايد در ثبت نام اوليه باشد: 2تبصره •
عمومي پزشكي ورودي قبل  يدكتراگيري در خصوص دانشجويان دوره تصميم :3 تبصره•
عمومي پزشكي را گذرانيده اند و  يدكتراكه كليه واحدهاي آموزشي دوره  1383هر ماه از م

ليكن در سقف سنوات مجاز تحصيل، از پايان نامه خود دفاع ننموده اند، بر عهده كميسيون 
  .موارد خاص دانشگاه مربوطه مي باشد

عمومي  يدكترادبيران، مفاد اين تبصره به دانشجويان دوره هاي  يشورا 7/8/84به موجب مصوبه مورخ 
  .يابدميداروسازي و دندانپزشكي نيز تسري 

موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني : 6ماده 
  ي پزشكي دانشگاه به بيماري حاد يا مزمن مبتال شوراكه با ارائه مدارك مستدل و تشخيص 

ماه  6بدون احتساب در سنوات تحصيلي عالوه بر ) ماه 6حداكثر (اند و يك نيمسال گشته
نامه آموزشي، براي بانواني كه در دوران بارداري و زايمان، به آيين  مرخصي زايمان مندرج در

  .بيماري مبتال شوند
ي شورادر مواردي كه دانشجو به بيماري مزمن رواني مبتال باشد با تشخيص : 1تبصره •

پزشكي دانشگاه مي تواند حداكثر دو سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده 
  .نمايد
دانشجويي كه مبتال به بيماري مزمن است چنانچه با رعايت مفاد اين ماده و ساير : 2تبصره •

زشي نامه آموآيين نامه نتواند در مدت پيش بيني شده مطابق مقررات مندرج درآيين  مواد اين



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢١٤

مقطع مربوطه فارغ التحصيل گردد و يا بيماري رواني مزمن وي عالج نگردد و يا بيماري جسمي 
ي شورامزمن، وي را از ادامه حضور موثر در محيط آموزشي باز دارد، بر اساس تشخيص 

پزشكي دانشگاه و مراجع ذيربط و در صورت لزوم با راي كميسيون موارد خاص دانشگاه حكم 
  .ير رشته وي برابر مقررات آموزشي دوره مربوطه صادر خواهد شداخراج يا تغي

و يا مدت مرخصي ناشي ) 5موضوع ماده ( در هر حال مجموع مدت عدم مراجعه :3 تبصره•
  .نبايد از دو سال بيشتر شود) 6موضوع ماده (از بيماري 

دانشگاه تلقي و تبصره هاي آن بعنوان حداكثر مساعدت هر  6و  5و  4و  3مفاد مواد ) 7ماده 
  .گرددمي

  :تركيب اعضاي كميسيون موارد خاص دانشگاه به شرح ذيل است )8ماده 
  رئيس دانشگاه بعنوان رئيس كميسيون  ‐ 
 )نائب رئيس(معاون آموزشي دانشگاه   ‐ 

 معاون دانشجوئي، فرهنگي دانشگاه   ‐ 

 مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه به عنوان دبير كميسيون  ‐ 

 دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه   ‐ 

 علمي صاحب نظر و متعهد هيأتسه نفر از اعضاي   ‐ 

 رئيس مركز مشاوره دانشگاه  ‐ 

تواند عند اللزوم و به تشخيص خود از مسئولين ديگر مرتبط با پرونده كميسيون مي :1 تبصره•
استاد راهنماي دانشجو بدون رئيس يا معاون آموزشي دانشكده مربوط با حق راي و (دانشجو 
  .براي شركت در جلسات دعوت نمايد) حق راي

انتخاب سه . سال انتخاب مي شوند  2كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه و به مدت  :2 تبصره•
  .ي آموزشي دانشگاه و حكم رياست دانشگاه خواهد بودشوراعلمي به پيشنهاد  هيأتنفر عضو 



 ٢١٥/ي علوم پزشكي هااجرأيي كمسيون موارد خاص دانشگاهآيين نامه : هميازد فصل

ميسيون حضور دو سوم اعضاء كه رئيس و يا نايب ريئس براي تشكيل جلسات ك :3تبصره •
نفر از كل اعضاء جهت  5كميسيون جزء حاضرين باشند ضروري است و راي موافق حداقل 

  .تصويب الزم است
جلسات كميسيون در صورت وجود تقاضا هر ماه يك بار و در صورت ضرورت  :4تبصره •

  .العاده تشكيل مي شود بنا به درخواست رئيس يا دبير كميسيون بصورت فوق
  .مصوبات كميسيون پس از تائيد رئيس يا نايب رئيس كميسيون الزم االجرا است :5تبصره •

  به كميسيونها نحوه ارجاع پرونده )9ماده 
پرونده با دستور رئيس دانشگاه علوم پزشكي يا معاون آموزشي دانشگاه به كميسيون ارجاع  ‐ 
  .شودمي

دانشكده به كميسيون ارجاع /ي آموزشي دانشگاه شورامواردي كه پرونده پس از طرح در  ‐ 
 .مي شود

با توجه به حذف كميسيون موارد خاص مركزي در وزارت متبوع، كليه مسائل  )10ماده 
كميسيون موارد خاص . حل و فصل شودها مربوط به كميسيون موارد خاص بايد در دانشگاه

نامه هاي آيين  نامه و مقررات جديد و يا تغيير در مقررات وآيين  مجاز به وضع هادانشگاه
نامه اي را از كميته تدوين تفسير كننده مقررات آيين  االتآموزشي نبوده و صرفاً ابهامات و سؤ

ريزي علوم پزشكي وزارت متبوع استعالم خواهند ي عالي برنامهشوراهاي آموزشي نامهآيين  و
نامه بوده و اقدامي خارج از آيين  اختيارات كميسيون مواردخاص محدود به اين حدود. نمود

  .باشدنمينامه مجاز آيين  چارچوب اين
نامه هاي آموزشي وزارت متبوع، آيين  كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات و )11ماده 

نامه كميسيون مواردخاص آيين  نامه هاي آموزشي وآيين  مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق مفاد
 دانشكده هاي/ هادانشگاهرا بر عهده داشته و موارد تخلف را جهت اخذ تصميم مقتضي به روساي 

  .علوم پزشكي و معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت متبوع اعالم مي نمايد
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 هايبه دستگاهو دانشكده هاي غير انتقاعي و وابسته  هادانشگاهنامه براي آيين  مفاد اين )12ماده 
   .اجرايي الزم االجرا است

 ريزيي عالي برنامهشوراتبصره در بيست و هشتمين جلسه  19ماده و  13نامه با آيين  اين )13ماده 
به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ جهت كليه دانشجويان مشمول  25/4/84علوم پزشكي مورخ 

الزم االجرا است و با ابالغ آن، كليه اختيارات نامه، صرف نظر از سال ورود به دانشگاه آيين  اين
  .تفويض شده قبلي و مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  دوازدهمبخش 
  
  
  

  ي علوم پزشكي كشورهادانشگاه منطقه اي هاي آئين نامه كميته
  
  عالي برنامه ريزي  يشورامصوب سي و نهمين جلسه 

  22/2/88علوم پزشكي مورخ 
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢١٨

  
  مقدمه

ها و راهكارهاي مناسب جهت به منظور حل مشكالت آموزشي دانشجويان و ارائه همكاري
  ي علوم پزشكي به عنوان هادانشگاهاي هاي منطقهارتقاء كيفيت خدمات آموزشي، كميته

اي گروه منطقه 7زير مجموعه كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع در 
  .تشكيل مي شوند

  :تعريف )1ماده 
  جمعي از مديران آموزشي دانشگاهي به گونه اي كه توزيع مناسبي از: ايكميته منطقه 

در آن لحاظ شده است و بر اساس نظر مركز خدمات آموزشي در  هادانشگاهتيپ هاي مختلف 
  .يك گروه قرار مي گيرند

شود كه از سوي اعضاء به يكي از مديران آموزشي دانشگاهي گفته مي: ايدبير كميته منطقه 
كميته منطقه اي و با ابالغ رئيس مركز خدمات آموزشي به عنوان دبير و به مدت يكسال انتخاب 

  . گرددمي
ي در خصوص يگيري نهاكميته تصميم :كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي 

بررسي مشكالت آموزشي دانشجويان و ساير امور مربوط به خدمات آموزشي كه در معاونت 
  .آموزشي وزارت متبوع تشكيل مي گردد

  :اعضاي كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي )2ماده 
  )رئيس كميته(معاون آموزشي وزارت متبوع   -1
 )دبير كميته(رئيس مركز خدمات آموزشي   -2

 ريزي علوم پزشكي عالي برنامه يشورامدير كل دفتر گسترش و ارزيابي آموزشي پزشكي و دبير  - 3

علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، دندانپزشكي (هاي آموزش و تخصصي شورادبيران   -4
 )تخصصي و پزشكي عموميو تخصصي، داروسازي و 



 ٢١٩/ي علوم پزشكي هاكميته هاي منطقه اي دانشگاهآيين نامه : همدوازد فصل

 )ي علوم پزشكيهادانشگاهمديران آموزشي (دبيران مناطق هفت گانه  -5

 مدير كل شاهد و ايثارگر وزارت متبوع -6

  شرح وظايف )3ماده 
  شرح وظايف كميته منطقه اي) الف

ي مربوطه و يا وزارت متبوع به كميته و هادانشگاهبررسي پرونده هاي ارجاعي دانشجويان از   -1
  .راهكارهاي اجرائي جهت حل مشكل آموزشي آنانارائه 
نامه كميسيون موارد خاص آيين  نامه هاي آموزشي وآيين  بررسي مواردي كه بيش از اختيارات  -2

در  مي باشد و ارجاع آنها به كميته نظارت برحسن اجراي مقررات آموزشي جهت تصميم گيري
 .چارچوب اختيارات آن كميته

هاي و دستورالعملها هاي آموزشي، بخشنامهنامهآيين  بهينه هم انديشي در خصوص اجراي  -3
 .هاصادره از سوي وزارت متبوع و ساير سازمان

انتقال تجارب و هماهنگي بين بخشي در جهت اجراي قوانين آموزشي و تدوين راهكارهائي   -4
ي منطقه و ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي هادانشگاههاي آموزشي بين براي گسترش همكاري

 .هادانشگاه

 .نامه هاي آموزشي به وزارت متبوعآيين  ارائه پيشنهادات اصالحي و ابداعي در خصوص  - 5

ها و پيشنهادات در زمينه مسائل آموزشي بررسي كارشناسي پيرامون موضوعات، درخواست  -6
هاي كارشناسانه در خصوص موارد مذكور به وزارتخانه جهت و ارسال نتيجه بحث و بررسي

 .در مراجع ذيربط تصويب نهائي

 .بررسي موضوعاتي كه از طريق وزارت متبوع به كميته هاي منطقه اي ارجاع مي گردد - 7

  اختيارات كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي جهت حل مشكالت آموزشي) ب 
گيري درباره وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه به دليل مشروطي بيش از بررسي و تصميم -1

حد مجاز يا اتمام سنوات، در معرض اخراج قرار گرفته اند و موافقت با اعطاء حداكثر يك نيمسال 
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فرصت ارفاقي ديگربه دانشجويان مشروط و اعطاي يك نيمسال سنوات مورد نياز براي آخرين بار 
  .ل كمبود سنوات مواجه گشته اندبه دانشجوياني كه با مشك

 دكترايهاي جامع دوره رسيدگي به پرونده دانشجوياني كه به دليل مردودي در آزمون -2
عمومي در معرض اخراج قرار گرفته اند و صدور مجوز شركت در آزمون هاي مذكور براي يكبار 

  .ديگر و آخرين بار 
  ).سال  2حداكثر تا (تحصيل اخراج شده اند رسيدگي به پرونده دانشجوياني كه به دليل ترك  - 3
ماه مرخصي بدون احتساب در سنوات براي آن دسته از دانشجوياني  6موافقت با حداكثر  -4

ي شورااند، گواهي بيماري بايستي توسط مزمن مرتكب غيبت شده كه به دليل بيماري حاد يا
  .پزشكي دانشگاه مورد تائيد قرار گيرد

  .در خصوص موارد الينحل در كميته هاي منطقه اي و ارائه راهكار مناسب تصميم گيري نهايي - 5
  .برنامه ريزي براي يكسان سازي و هماهنگي تصميمات متخذه در كميته هاي منطقه اي -6
  كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي فقط پرونده دانشجوياني را بررسي  :تبصره•
  .مربوطه بررسي شده باشندنمايد كه در كميته هاي منطقه اي مي

  :شرح وظايف دبيران كميته هاي منطقه اي -ج
  .هماهنگي در خصوص زمان و مكان برگزاري تشكيل جلسات به صورت منظم -1
ها و پيشنهادات و طبقه بندي و اولويت گذاري آنها و طرح بررسي موضوعات، درخواست -2

  .در جلسه كميته منطقه اي
هاي واصله از ها و درخواستپيشنهادات، طرح(ر جلسات تهيه و تنظيم دستور كا -3

  ).ي منطقه مربوطه و ارسال براي اعضاء كميته قبل از تشكيل هر جلسههادانشگاه
ي منطقه و مناطق هادانشگاهتنظيم صورتجلسات و ارسال به موقع به وزارت متبوع و  -4
  ).يك هفته پس از تشكيل هر جلسه(ديگر

  . شركت در جلسات كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع  -6



 ٢٢١/ي علوم پزشكي هاكميته هاي منطقه اي دانشگاهآيين نامه : همدوازد فصل

  :چگونگي تشكيل جلسات )4ماده 
  كميته هاي منطقه اي -الف

  .تشكيل مي گردد) شش هفته قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي(جلسات حداقل دو بار در سال  - 1
  .كميته تشكيل مي گردددر صورت نياز جلسات فوق العاده با درخواست دبير يا اعضاء 

  ظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشيكميته ن - ب
  تشكيل ) چهارهفته قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي(جلسات حداقل دو بار در سال  -1
گردد و در شرايط خاص، جلسات فوق العاده با درخواست يكي از دبيران كميته هاي منطقه اي مي

رئيس (پس از تائيد معاون آموزشي وزارت متبوع ) دبير كميته(و يا رئيس مركز خدمات آموزشي 
  .تشكيل خواهد شد) كميته

  .ارزيابي عملكرد و چگونگي نظارت بر كميته هاي منطقه اي )5ماده 
مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع مسئوليت ارزيابي و نظارت بر عملكرد كميته هاي منطقه اي 

  .را به عهده خواهد داشت
  ي عالي شوراماده و يك تبصره در سي و نهمين جلسه  6نامه مشتمل بر آيين  اين )6ماده 
  .به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد 22/2/88ريزي علوم پزشكي مورخ برنامه
 

  
  
  
  
  
  
  



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٢٢

  
  
  
  
  



 

 
  
  

  

  بخش سيزدهم
  
  

  »مشاور آئين نامه استاد«
  

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب سي و نهمين جلسه 
  علوم پزشكي 

  
    22/2/1388مورخ 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٢٤

  
  فصل اول

  
  مقدمه

  نامه در راستاي هدايت هدفمند امـور تحصـيلي دانشـجويان جهـت رشـد و شـكوفايي       آيين  اين
هر چه بيشتر آنان با تبيين اهداف، وظايف و ساختار اجرايي مشخص بـه منظـور پيشـگيري از افـت     
تحصيلي، فراهم كـردن زمينـه هـاي ارتقـاء علمـي و رفـع مشـكالت آموزشـي، پژوهشـي، فـردي،           

كـارداني، كارشناسـي پيوسـته،    (دانشجويان در مقاطع مختلف تحصـيلي  اجتماعي، عاطفي ورفاهي 
  .تنظيم شده است) كارشناسي ناپيوسته و دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

  تعاريف )1ماده 
علمي دانشگاه يا دانشكده است كه مسـئوليت هـدايت    هيأتيكي از اعضاي  :استاد مشاور :1-1

جويان در مقاطع مختلف تحصيلي را در زمينه هاي آموزشي، پژوهشـي  تحصيلي و مشاوره اي دانش
  .و فردي بر عهده مي گيرد

علمي دانشگاه يـا دانشـكده اسـت كـه وظيفـه       هيأتيكي از اعضاء  :مسئول استادان مشاور :1-2
  .برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي استادان مشاور را بر عهده دارد

فرهيخته و عالقه مند در مقطع تحصيلي بـاالتر كـه در هـدايت     دانشجوي: دانشجوي هميار: 1-3
  .تحصيلي دانشجويان به استاد مشاور كمك مي كند

منظور، كميته مركزي استادان مشاور در سـطح دانشـگاه بـه    : كميته مركزي استادان مشاور: 1-4
مشـاور را  نامه اسـتاد  آيين  گيري در جهت اجرايرياست معاون آموزشي دانشگاه است كه تصميم

  .بر عهده دارد
  اهداف )2ماده 
  هدايت و نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان؛: 1-2



 ٢٢٥/استاد مشاور آيين نامه : همسيزد فصل

ثر بـر وضـعيت آموزشـي    ؤهـاي آسـيب پـذيري و عوامـل غيـر آموزشـي مـ       شناسايي زمينه: 2-2
  دانشجويان و تالش در جهت رفع آنها؛

آشنا نمودن دانشجويان با شـهر محـل تحصـيل، واحـدهاي مختلـف دانشـگاه، مقـررات و         :2-3
  فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي؛

  .شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت دانشجويان برتر :2-4
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٢٦

  
  فصل دوم

  جايگاه استاد مشاور )3ماده 
  .استاد مشاور به عنوان اولين سطح ارتباطي دانشجو با سيستم آموزشي محسوب مي شود :1-3
در محـدوده  ( استاد مشـاور در زمينـه مشـاوره و هـدايت دانشـجويان در مسـائل آموزشـي        :2-3

از جمله ثبت نام، اخذ و حذف واحدها، حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك ) مقررات مربوطه
انتقال و ميهماني، داراي مسئوليت اجرائي بوده و هر گونـه تصـميم گيـري در     نيمسال، تغيير رشته و

  .موارد فوق منوط به نظر كتبي استاد مشاور مي باشد
استاد مشاور در حيطه هاي پژوهشـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و رفـاهي صـرفاً نقـش هـدايت         :3-3

هشـي و معاونـت دانشـجوئي    كننده و مشورتي دارد و مي تواند نظرات كتبي خود را به معاونت پژو
  .فرهنگي اعالم نمايد

  نحوه انتخاب استاد مشاور )4ماده 
علمي عالقه مند بـه پـذيرش مسـئوليت مشـاوره      هيأتاستاد مشاور ترجيحاً از ميان اعضاي  :1-4

سال سابقه فعاليت آموزشي به پيشنهاد مسئول استادان مشاور و تائيـد معـاون    3دانشجويان با حداقل 
علمـي دانشـگاه بـا حكـم رئـيس دانشـكده        هيأتاجرايي جذب اعضاء  هيأتآموزشي دانشكده و 
  .منصوب مي گردد

تحصيلي استاد مشاور با جنسيت و رشته تحصيلي حتي االمكان جنسيت و رشته  :1تبصره •
جهت . دانشجو همخواني داشته باشد و در طول تحصيل دانشجو، استاد مشاور ثابت بماند

دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي، و داروسازي در هر مرحله از طول 
  .دوره تحصيل مي تواند استاد مشاور جديدي انتخاب شود

  .گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با وظايف استاد مشاور الزامي است :2تبصره 



 ٢٢٧/استاد مشاور آيين نامه : همسيزد فصل

اسـتاد مشـاور جانشـين بـه     ) مـاه   6حداكثر به مـدت  (در زمان حضور نداشتن استاد مشاور  :2-4
. پيشنهاد استاد مشاور مربوطه و تائيد معاون آموزشي دانشكده، با همان مسئوليتها انتخاب مـي شـود  

ماه ادامه داشته باشـد، اسـتاد مشـاور جانشـين يـا       6ور استاد مشاور بيش از در صورتي كه عدم حض
  .استاد مشاور ديگري جايگزين استاد مشاور قبلي خواهد شد

در موارد ضروري، مسئول استادان مشـاور دانشـكده مـي توانـد از دانشـجويان فرهيختـه و        :3-4
  .استاد مشاور بهره گيردعالقه مند به مشاوره به عنوان دانشجوي هميار جهت كمك به 

در صورت لزوم به پيشنهاد مسئول استادان مشاور دانشكده و تائيد كميته مركـزي اسـتادان    :4-4
علمـي بـه عنـوان دسـتيار اسـتاد مشـاور        هيأتمشاور دانشگاه مي توان از كارشناسان مجرب و غير 

  .استفاده نمود
مراكـز آموزشـي، درمـاني بـا توجـه بـه       و رؤساي ها و دانشكده هادانشگاهرؤسا و معاونين : 5-4

گستردگي شرح وظايف خود در زمان تصدي مشاغل فوق، حتي االمكان بـه عنـوان اسـتاد مشـاور     
  .انتخاب نشوند

نامه را آيين  انتخاب استاد مشاور دانشجويان شاهدو ايثارگر در صورتي كه تمامي مفاد اين :6-4
  .مشاور دانشجويان غير شاهد و ايثارگر بالمانع استبه عنوان استاد  4-1انجام دهد با رعايت بند 
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  فصل سوم 

  
  شرح وظايف استاد مشاور :)ماده 

و دستور العمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، ها نامهآيين  استاد مشاور بايد آشنا به كليه :1-5
  .اجتماعي، پژوهشي و مشاوره باشد و به وظايف و اختيارات خود آگاه باشد

دانشگاه موظف است جهت آشنايي استادان مشاور با موارد فوق كارگاههاي آموزشي : تبصره•
  برگزار نمايد

توجه خاص به دانشـجويان در بـدو ورود بـه دانشـگاه و آشـنا نمـودن آنـان بـا واحـدهاي           :2-5
  .مختلف دانشگاه و مكانهاي مختلف شهر محل تحصيل از وظايف استاد مشاور است

ر بايــد دانشــجو را بــا مقــررات و ضــوابط آموزشــي، پژوهشــي، دانشــجويي و اســتاد مشــاو :3-5
  .انضباطي در مقاطع مربوطه آشنا نمايد

استاد مشاور بايد براي دانشجويان با رعايت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنـان پرونـده اي    :5- 4
  :تشكيل دهد كه حاوي اطالعات زير باشد

ات فـردي، تحصـيلي، خـانوادگي، اجتمـاعي و اقتصـادي      پرسشـنامه اي كـه شـامل اطالعـ    )  الف
در روز ثبت نام اوليه توسط دانشجو تكميل شده و به ) فرم الف و ب (اين پرسشنامه . دانشجو باشد

  .استاد مشاور تحويل داده مي شود
. فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خالصه اطالعات هر نيمسال تحصـيلي وي باشـد   ) ب 

  .وزه معاونت آموزشي دانشكده تكميل مي گردداين فرم توسط ح
تصاوير كارنامه هاي پايان هر نيمسـال تحصـيلي دانشـجو كـه توسـط آمـوزش دانشـكده در        ) ج

  .اختيار استاد مشاور گذاشته مي شود
فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره هـاي انجـام شـده از    ) د 

  سوي استاد مشاور



 ٢٢٩/استاد مشاور آيين نامه : همسيزد فصل

يك نسخه از گزارش ويژگيهاي عاطفي، فرهنگي و تربيتي دانشـجو كـه بـه مركـز مشـاوره      ) هـ 
  .دانشگاه ارجاع داده شده است، همراه با نتايج معاينات، اقدامات درماني و مشاوره هاي انجام شده

استاد مشاور بايد به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سـازي وي بـراي    :5-5
  .پذيرش مسئوليت شغلي در آينده، مشاوره هاي الزم را ارائه نمايد

هـاي صـحيح مطالعـه و    هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينـه روش  :6-5
  .برنامه علمي و فرهنگي از وظايف استاد مشاور استهاي فوق ترغيب به حضور در فعاليت

هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال، جابجايي، حذف واضـافه و  كليه فرم :7-5
ــال        ــك نيمس ــده در ي ــذ ش ــاي اخ ــه درس ه ــذف كلي ــي، ح ــدهاي درس ــطراري واح ــذف اض   ح

  .مي بايست توسط استاد مشاور بررسي و تائيد گردد
شناخت وضـعيت تحصـيلي دانشـجو در گذشـته، حـال و پيگيـري آن در        اوم وارزيابي مد :8-5

  .آينده مي بايست توسط استاد مشاور انجام گيرد
استاد مشاور بايد استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو را شناخته و به شـكوفايي منطقـي    :9-5

فرهنگـي را از طريـق   آنان كمك نموده و دانشجويان موفق در زمينـه هـاي آموزشـي، پژوهشـي و     
  .مسئول استادان مشاور به مسئولين دانشكده معرفي نمايد

مشاوره و انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو بايد توسـط اسـتاد مشـاور جهـت اتخـاذ       :10-5
  .تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو انجام گيرد

عوامل اقتصادي، عـاطفي،  (استاد مشاور بايد مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو  :5- 11
را بررسي و شناسايي نموده و در صورت لزوم به مراكـز مربوطـه ارجـاع    ) رواني، اجتماعي و فرهنگي

  .دهد و به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي وي كمك نمايد
  بايــد بــه شــرايط محيطــي، خــانوادگي و تحصــيلي دانشــجو توجــه داشــته،  اســتاد مشــاور  :12-5

  .در صورت نياز با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكالت دانشجويان مشورت نمايد
  استاد مشاور بنا به صالحديد در زمينـه مشـكالت دانشـجو بـه خـانواده وي اطـالع داده و        :13-5

  .ددر صورت لزوم با آنان مشاوره كن



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٣٠

الزمست در اين خصوص استاد مشاور تبحر الزم را از طريق گذراندن دوره هاي : تبصره•
  .آموزشي كسب نمايد

استاد مشاور بايد مشكالت دانشجويان را با هماهنگي مسئول استادان مشاور دانشـكده بـه    :14-5
  .اعالم نمايد) حسب مورد(مدير گروه مربوطه يا معاونت آموزشي دانشكده 

از جملـه  (رصورت دعوت، استاد مشاور الزم است در جلسـات دانشـگاه يـا دانشـكده     د  :15-5
گيري آموزشي، رفاهي و يا انضباطي در كه تصميم.... ) كميسيون موارد خاص و كميته انضباطي و 

  .مورد دانشجوي تحت پوشش وي صورت مي گيرد، به صورت مشورتي شركت كند
استاد مشاور بايد دانشجويان را با هماهنگي مسئول استادان مشاور بـه واحـدهاي مختلـف     :16-5

دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشـگاه در مـواردي كـه نيـاز بـه همكـاري و       
  .مشاوره تخصصي داشته باشند معرفي كند

  .يف استاد مشاور استپيگيري پرونده هاي ارجاع شده به مراكز ذيربط از وظا: تبصره •
هاي توجيهي و آموزشي و جلسـات مربـوط بـه    استاد مشاور بايد در گردهمائي و كارگاه :17-5

  .استادان مشاور شركت كند
استاد مشاور بايد در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسئول استادان  :18-5

  .دمشاور در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد شركت كن
استاد مشاور بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي، گزارش عملكرد خود را تهيه و به مسئول  :19-5

  .استادان مشاور دانشكده ارائه نمايد
  .مسئوليت مشاوره دانشجويان ميهمان با استادمشاور دانشگاه مبدأ است )6ماده 

مشكالت اين دانشجويان در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به : تبصره•
  .رسيدگي خواهد كرد

كليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجويان انتقال از خارج و يا از داخل در طول تحصيل  )7ماده 
  .در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان همطراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد

  .ت پوشش يك استاد مشاور باشندحتي االمكان دانشجويان غير ايراني تح )8ماده 



 ٢٣١/استاد مشاور آيين نامه : همسيزد فصل

يي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنها بيشتر از سقف مجاز است تابع تبصره هادانشگاه :تبصره•
 .نامه مي باشندآيين  اين 14ماده 

  نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور
حضـور اسـتاد مشـاور در دانشـكده از يـك روز قبـل از ثبـت نـام تـا يـك روز پـس از آن             )9ماده 

  .و همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي الزامي است
ساعات و محل مالقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيمسال مشخص گردد و استاد  )10ماده 

  .دانشجو در هفته حضور مفيد داشته باشد 5ساعت به ازاي هر  1مشاور بايد به مدت حداقل 
برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعات كالس دانشجويان تحت پوشش با : تبصره•

  .هماهنگي مسئول استادان مشاور تهيه مي شود
واحد درسي نظري در هر نيمسال تحصيلي در وظايف  1/0به ازاي هر دانشجو معادل  )11ماده 
شي استاد مشاور منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائيد مسئول آموز

  .استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي دانشكده مي باشد
علمي  هيأتواحدهاي مذكور بدون احتساب واحد موظف آموزشي و تمام وقتي عضو  :تبصره•

  .به صورت حق التدريس پرداخت خواهد شد
 3طبق ماده ( امتياز اجرائي جهت ارتقاء 2ازاي هر دانشجو درهر سال تحصيلي، به  )12ماده 

  .منظور خواهد شد) علمي هيأتنامه ارتقاي اعضاي آيين 
امتيازات داده شده به استاد مشاور بر اساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با نظر  )13ماده 

جهت لحاظ در سابقه آموزشي استاد مسئول استادان مشاور و تائيد معاون آموزشي دانشكده 
  .مشاور، به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس خواهد شد

يا استاد مشاور جانشين در غياب استاد (تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور  )14ماده 
در هر نيمسال تحصيلي خواهد ) واحد درسي/. 5به ازاي هر دانشجو(دانشجو  15حداكثر ) مشاور

  . رجيحاً از ميان ورودي هاي يك سال تحصيلي برگزيده مي شوندبود كه ت
  .نفر افزايش دهد 30در شرايط خاص، دانشكده مي تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر تا : تبصره•
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را اجرا نكند، به همان ميزان از  5چنانچه استاد مشاور بخشي از وظايف مندرج در ماده  )15ماده 
  .شد امتيازات وي كسر خواهد

در صورتي كه استادمشاور به تشخيص مسئول استادان مشاور در اجراي وظايف محوله ) 16ماده 
  .قصور بارز داشته باشد، با نظر و حكم رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع خواهد شد
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  فصل چهارم

  جايگاه و وظايف مسئول استادان مشاور
  

پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده، طي حكمي از مسئول استادان مشاور هر دانشكده به  )17ماده 
  .سال منصوب و زيرنظر معاون آموزشي دانشكده فعاليت مي كند 2طرف رياست دانشكده به مدت 

تغيير مسئول استادان مشاور دانشكده از سمت خود با پيشنهاد معاون آموزشي  :1تبصره  •
  .دانشكده توسط رياست دانشكده مي باشد

  .دد مسئول استادان مشاور بالمانع استانتخاب مج :2تبصره •
سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و  3مسئول استادان مشاور بايد داراي حداقل ) 18ماده 

  .يا استاد مشاور باشد
سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور در گذشته  3افرادي كه عالوه بر  :تبصره•

  .گيرندداراي سوابق اجرايي نيز بوده اند، در اولويت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار مي
تائيد مسئول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعاليتهاي استادان مشاور در صورت  )19ماده 

  .واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي برخوردار مي شود 3معاون آموزشي دانشكده، از امتيازي معادل 
  .ي آموزشي دانشكده بدون حق راي شركت مي كندشورامسئول استادان مشاور در جلسات  )20ماده 
با تائيد تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور توسط مسئول استادان مشاوردانشكده و  )21ماده 

  .معاون آموزشي دانشكده حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود
قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي، برنامه حضور استادان مشاور توسط خود آنان و با  )22ماده 

تاد تنظيم هماهنگي مسئول استادان مشاور، با توجه به برنامه كالسي دانشجويان تحت پوشش هر اس
  .شده و به مسئول استادان مشاور دانشكده تحويل مي گردد

مسئول استادان مشاور دانشكده پس از اخذ برنامه استادان مشاور كليه گروههاي تحت  )23ماده 
اي با همكاري اداره آموزش دانشكده اين برنامه را به اطالع دانشجويان پوشش، طي اطالعيه

  .ر اجراي اين برنامه برعهده مسئول استادان مشاور دانشكده مي باشدنظارت ب. دانشكده مي رساند 
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در پايان هر نيمسال تحصيلي فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسـط اسـتادان مشـاور     )24ماده 
هر دانشكده، توسط مسئول استادان مشاور دانشكده، جمع بندي و بـه معاونـت آموزشـي دانشـكده     

  .گرددارسال مي
ي ساالنه عملكرد استادان مشاور توسـط دانشـجويان انجـام و نتـايج آن از طريـق      ارزياب )25ماده 

  .مسئول استادان مشاور به معاون آموزشي دانشكده ارائه مي شود
هاي آموزشي و توجيهي جهت استادان نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاه )26ماده 

مطالعـه و بررسـي مشـكالت آموزشـي و     هـاي  هـاي ارتبـاطي، روش  مشاور اعم از مشاوره، مهـارت 
  .از طريق مسئول استادان مشاور انجام مي گيرد.... رفتاري دانشجويان و 

جلسات هماهنگي ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشـي دانشـكده توسـط مسـئول      )27ماده 
  .استادان مشاور برنامه ريزي و برگزار مي گردد

  آموزشيشرح وظايف ساير واحدهاي ذيربط 
ادارات آموزش دانشكده الزم است بطـور مـداوم ترتيبـي اتخـاذ نماينـد كـه گـزارش         )28ماده 

وضعيت تحصيلي شامل انتخاب واحد، كارنامه و احكام تشويقي و يا احكام انضباطي دانشجويان را 
 ادر صورت لزوم پرونده تحصـيلي دانشـجو بـ   . به صورت محرمانه در اختيار استاد مشاور قرار دهند

  .هماهنگي معاون آموزشي دانشكده مي تواند توسط استاد مشاور بررسي شود
معاونت هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي، فرهنگي موظف هستند كه تصوير كليه  )29ماده 

و مقررات مربوطه را جهت اطالع كليه استادان مشاور براي مسئولين استادان مشاور ها نامهآئين
  .ارسال كنند

اي آموزشي موظفند جهت ايجاد ارتباط بهتر بين استادان مشاور هر كليه مديران گروه) 30ماده 
  .گروه و دانشجويان، همكاري الزم را به عمل آورند

اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در سطح ستادي نسبت به  )31ماده 
تي براي مراكز مشاوره و مشاوره تحصيلي تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب و متون آموزشي و مطالعا

  .هاي مرتبط با وظايف استادان مشاور اقدام نمايدو همچنين برگزاري كارگاه هادانشگاه
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هاي الزم اداري و مالي را رياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي الزم است حمايت) 32ماده 
  .براي تحقق وظايف استادان مشاور فراهم آورد

  :ته مركزي استادان مشاور با تركيب زير در سطح دانشگاه تشكيل مي شودكمي) 33ماده 
  معاون آموزشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته  -1
 مدير امور آموزشي دانشگاه به عنوان دبيركميته  -2

 فرهنگي دانشگاه   معاون دانشجويي،  -3

 معاونين آموزشي دانشكده ها  -4

 مسئولين استادان مشاور دانشكده ها  -5

 دفتر مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگيمسئول   -6

  :شرح وظايف كميته مركزي استادان مشاور )34ماده 
هاي موجود ارائه خدمات، در هاي كالن و ظرفيتسياست چگونگي استفاده بهينه از :1-34

  .رابطه با رفع مشكالت دانشجويان توسط كميته مركزي بررسي و ارزيابي مي گردد
گيري در جهت حل مشكالت مربوطه و تصميمها واصله از دانشكدههاي بررسي گزارش :2-34

  .توسط كميته مركزي انجام مي گيرد
نامه استاد مشاور و پيگيري آيين  هزينه موردنياز جهت تامين اعتبارات اجراي طرح :3-34

  .اعتبارات مورد نياز توسط كميته مركزي برآورد و پيشنهاد مي گردد
  .حداقل يك بار در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گرددجلسات كميته مركزي : 4-34
  .الزم است صورتجلسات كميته مركزي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع ارسال گردد: تبصره•
نامه توسط كليه آيين  مصوبا ت كميته مركزي با رعايت اجراي مواد مندرج در اين :5-34

  .الزم االجرا استها دانشكده
نامه نياز به دستورالعمل اجرائي داشته باشد، آيين  ي از مواد اينچنانچه برخ) 35ماده 

  دستورالعمل مربوطه توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و 
  .يعالي برنامه ريزي علوم پزشكي ابالغ مي شودشوراپس از تصويب در 
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  عالي يشوراتبصره در سي و نهمين جلسه  14ماده و  36نامه مشتمل بر آيين  اين) 36ماده 
  به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب، جايگزين  22/2/88ريزي علوم پزشكي مورخ برنامه
يزي علوم پزشكي عالي برنامه يشورا 23/12/82مورخ  25راهنما مصوب جلسه  نامه استادآئين

  .مغاير با آن ملغي مي باشدي هانامهآيين  خواهد شد و كليه
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  بخش چهاردهم
  

  ايثارگر ضميمه  نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد و آيين
  دندانپزشكي،داروسازيپزشكي،  يدكترا نامه هاي آموزشي دوره هاي آيين

  كارشناسي پيوسته، ناپيوسته وكارداني
  

  طرح و برنامه شاهد يشورامصوب جلسه 
  18/2/87مورخ 
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  نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر آيين

  
  تعاريف

ايثـارگر زيـر تعلـق     نامه متناسب با مـواد آن بـه دانشـجويان شـاهد و     آيينتسهيالت اين  )1ماده 
  :گيردمي

 )و باالتر% 50شهيد، مفقوداالثر، آزاده، جانباز ( همسران فرزندان و  -1

 ماه سابقه اسارت 6آزاده با حداقل   -2

  مـاه سـابقه حضـور داوطلبانـه     3جانبـازي و %15همچنـين جانبـاز بـا حـداقل      باالتر و و%25جانباز  - 3
 در جبهه 

 داوطلبانه در جبهه ماه متناوب سابقه حضور 9ماه متوالي يا  6رزمنده با حداقل  -4

  .باشدمينامه ستاد شاهد و ايثارگر هردانشگاه  آيينايثارگر در اين  منظور از ستاد شاهد و :1تبصره •
  .شودميعنوان ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده  :2تبصره•

  ثبت نام
 بـراي به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري و يا ادامه درمان نتواند درمهلت تعيين شده  )2ماده 

مشروط بر اينكه گواهي پزشكي كه به تاييد ( شودثبت نام در هرنيمسال مراجعه كند اجازه داده مي
  .تا زمان حذف واضافه ثبت نام و انتخاب واحد كند) ستاد رسيده باشد ارائه نمايد

  درسيواحدهاي 
واحـد انتخـاب نماينـد و     10توانند در هرنيمسـال حـداقل   ميدانشجويان شاهد وايثارگر  )3ماده 

واحد انتخاب نموده اسـت بـا نظرسـتاد جـزو      10حداكثر تا چهار نيمسال از نيمسالهايي كه دانشجو 
  .سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد
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ايثارگر خارج از اختيار خود مجبور به انتخاب كمتر از  در نيمسالي كه دانشجوي شاهد و: تبصره•
 هاينامه آيينبا توجه به  14يا  12كمتر از (ميانگين نيمسال  واحد بوده است، در صورت كسر 10

  .آن نيمسال بعنوان نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد) آموزشي مربوطه
واحـد درسـي فـارغ التحصـيل      8دانشجوي شاهد و ايثارگري كـه باگذرانـدن حـداكثر     )4 ماده

 8توانـد در دوره تابسـتاني حـداكثر    ميباشد، 14يانگين كل نمرات او حداقل ميشود در صورتيكه م
  .واحد انتخاب نمايد

 هاي جامع علوم پايه و يا دانشجوي شاهد وايثارگري كه جهت شركت در آزمون: تبصره•

واحد درسي باقيمانده داشته باشد با تشخيص و تاييد ستاد مجاز به  8كارورزي حداكثر پيش 
  .باشدميواحد در دوره تابستاني  8انتخاب حداكثر

  حضور و غياب
دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ  )5ماده 

ا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند يا متاثر از آالم گذشته نتواند در جلسه وي
شـود  مياي كه از طرف گروه آموزشـي ذيـربط تعيـين    تواند طبق برنامهميبا تاييد مدارك توسط ستاد 

درس يا  صورت اين حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد در غير
  .شودميدروس مذكور حذف 

ر در كالس درس و گايثار و تشخيص موجه ويا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد )6ماده 
  كـارورزي  پـيش  هـاي جـامع علـوم پايـه و    يا در جلسات امتحان ميان نيمسال، پايان نيمسال، آزمـون 

  .باشدميبر عهده ستاد 

  حذف و اضافه
هفتـه مانـده بـه پايـان      5تواند دو درس نظـري خـود را تـا    ميدانشجوي شاهد و ايثارگر  )7ماده 

  .واحد كمتر نشود10نيمسال تحصيلي حذف نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقي ماده او از 
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 3مرتبه درمقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته،  2 برايدانشجويان شاهد وايثارگر حداكثر : تبصره•
  .مند گردندتسهيالت ماده مذكور بهره توانند ازميمرتبه در مقاطع باالتر  4ه درمقطع كارشناسي و مرتب

باشـد كـه در   ميتشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل درهرنيمسال تحصيل بر عهده ستاد  )8ماده
  .آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد

  مرتبــه در مقطــع كــارداني و كارشناســي ناپيوســته، 1 بــرايدانشــجويان شــاهد و ايثــارگر حــداكثر (
  )توانند ازتسهيالت اين ماده استفاده نمايندميمرتبه در مقاطع باالتر  3مرتبه در مقطع كارشناسي و  2

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
دانشجويان جانباز بـا توجـه بـه     برايمدت زمان امتحان هاي ميان نيمسال و پايان نيمسال  )9ماده 

برابر مدت زمان معمول آنهـا قابـل افـزايش     2وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص ستاد حداكثر تا 
مـدت زمـان امتحانـات    % 25مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي نيز تـا  . است

  .قابل افزايش خواهد بود) جانباز(اين دانشجويان  ايبرمذكور 
درس دانشـجويان شـاهد وايثـارگر شـاغل بـه تحصـيل در        3نمرات مردودي حـداكثر   )10ماده 

ميانگين كل نمرات پايان نيمسال وميانگين كل نمرات آنها محسوب نمـي شـود مشـروط بـر اينكـه      
نهاي مربوطه در اولين فرصـت ممكـن   نمرات هر يك از دروس پس از اخذ آنها وشركت در امتحا

  .نباشد 12كمتراز 
درصد اضافه جانبازي، يك درس  10به باال به ازاي هر % 25جهت دانشجويان جانباز : تبصره•

  .درس تجاوز نمايد 5شود در هر حال دروس حذف شده نبايد ازميدرس اضافه  3به 
جهت جبران كسر ميانگين كل دوره تحصيل در مقاطع كارشناسي ناپيوسته وكارداني، ) 11ماده 

در سـقف سـنوات    شـرايط تواننـد دروس مزبـور را بـا رعايـت سـاير      ميدانشجويان شاهدو ايثارگر 
  .تحصيلي در دو نيمسال تكرار نمايند

عمـومي پزشــكي، دندانپزشـكي وداروســازي دروسـي را كــه     يدكتــرادر دوره هـاي   )12مـاده  
دانشجوي شاهد وايثارگر جهت جبران كسر ميانگين درسقف سـنوات مجـاز مرحلـه مربوطـه اخـذ      

كه نمرات آنهـا از حـد نصـاب ميـانگين مرحلـه مربوطـه بـاالتر باشـد نمـرات           نمايد در صورتيمي
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شود و تنها درميانگين كل تحصيل ميمردودي قبلي درس مورد نظر ازنمرات مرحله مربوطه حذف 
  .در نظر گرفته خواهد شد

و ايثارگر جهت جبران كسري  هايي را كه دانشجوي شاهدنيمسال نيمسال از 4حداكثر : تبصره•
  .نمايد جزو حداكثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شدميميانگين انتخاب واحد 

ــاده  ــارگر درآزمــون   )13م ــولي دانشــجوي شــاهد وايث ــه و درصــورت قب ــوم پاي   هــاي جــامع عل
كسـر ميـانگين كـل     يـا  پيش كارورزي و مردودي دريكي از دروس اعالم شـده پـس از آزمـون و   

آزمون جامع مـذكور تـا جبـران     قبولي در) مرحله هاي علوم پايه و پيش كارورزي(مرحله مربوطه 
  .درس مذكور محفوظ باقي خواهد ماند يا قبولي در ميانگين آن مرحله و

  مرخصي ها
معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ باشد و مـدت   برايدر صورتي كه مرخصي  )14ماده 

درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تاييـد سـتاد واقـع شـود آن نيمسـال جـزو       
اعطـاي   همچنين عالوه بر مرخصـي تحصـيلي مجـاز،   . سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود

جانبـاز   و بـاالتر و % 50يد،جانباز شـه ( چهار نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات به همسـران 
  .با تاييد ستاد بالمانع است) جانبازي%25اعصاب وروان با حداقل

  انتقال
پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقـالي توسـط دانشـگاه    ) 15ماده 

  .مقصد الزامي است

  تغيير رشته
ن شاهدوايثارگر متقاضي تغييـر رشـته   دانشجويا برايواحد درسي  14گذراندن حداقل  )16ماده 
  .كندميكفايت 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٤٢

آموزشـي دانشـگاه    يشـورا تواننـد در صـورت موافقـت    ميدانشجويان شاهد وايثارگر  )17ماده 
  .تر تغييررشته دهنداحراز رتبه نسبي، از مقطع باالتر به مقطع پايين شرايطفارغ از 

پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته ايثارگر نمرات دروس  دانشجويان شاهد و براي: تبصره•
  .جديد محاسبه نمي شود

دانشجويان شاهد وايثارگري كه به دليل مشكالت آموزشـي از ادامـه تحصـيل دردوره     )18ماده 
واحدگذرانده و ميانگين كـل نمـرات    68كه كمتر از  صورتي شوند درميعمومي محروم  يدكترا

  توانند بـه مقطـع كـارداني تغييـر رشـته دهنـد و در صـورتي كـه         ميباشد  10آنها مساوي يا بيشتر از 
ناپيوسـته تغييـر    توانند به مقطـع كـارداني، كارشناسـي پيوسـته و    ميواحدگذرانده باشند  68 بيش از

  )باشد 10نمرات آنها مساوي يا بيشتر از مشروط بر اينكه ميانگين كل ( رشته دهند
 يارنامـه، كـه اجـ    آيـين تواند تاييد برخي از مواد ايـن  ميستاد شاهد وايثارگر دانشگاه  )19ماده 

  .و ايثارگر دانشگاه تفويض نمايد آنها منوط به تاييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد
نامه تسهيالت  آيين(ايثارگر  آموزشي دانشجويان شاهد وهاي تسهيالت نامه آيينكليه  )20ماده 

ريـزي مـورخ   عـالي برنامـه   يشـورا  306آموزشي دوره كارشناسي ارشـد ناپيوسـته مصـوب جلسـه     
ت  85634وزيـران شـماره    هيـأت آموزش عالي آزادگان تصويب نامه  اجرايينامه  آيين، 14/8/74

كما في السـابق  ....) دانشجويان شاهد و ايثارگر و % 5نامه نقل وانتقال  آيينو 4/8/69هـ مورخ  293
  .باشدميبه قوت خود باقي بوده و مفاد آن الزم االجرا 

 صرفاً شامل دانشجويان شاغل بـه تحصـيل در   شود ونامه عطف به ماسبق نمي آييناين  )21ماده 
  .گرددمقاطع فعلي مي

  هـاي قبلـي  نامـه  آيـين نامـه و مـوارد اختالفـي بـا     آيـين مرجـع نهـايي تفسـير مـواد ايـن       )22ماده 
  .به عهده اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود 

برنامـه شـاهد بـه     طـرح و  يشـورا  18/2/87تبصره در جلسه مورخ  8 ماده و 22نامه در آييناين 
 .باشداالجرا ميتاريخ تصويب الزم از تصويب رسيد و

  



 

  
  
  
  

 بخش پانزدهم
  

  ي هادانشگاهآئين نامه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر در 
  پزشكي كشورتحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  
  طرح و برنامه امور فرهنگي شاهد  يشورامصوب 

  
  6/10/84مورخ 

  
    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٤٤

  
  آئين نامه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر

  
  مقدمه

بخشـيدن    مبني بر بهبود) مدظله العالي( مقام معظم رهبري 5/8/75در راستاي فرمايشات مورخ  
و با عنايـت بـه   » اولويت خاص« هاي آموزشي و فرهنگي فرزندان و همسران معزز شاهد با به برنامه

نامه نقل و انتقاالت فرزندان آيين  خصوص تدوين ي طرح و برنامه درشورا 13/7/72مصوبه مورخ 
  ي عـالي انقـالب فرهنگـي    شـورا  7/4/84مـورخ   564و همسران دانشجوي شـاهد و مصـوبه جلسـه    

   ايـن % 69الـي   50هيالت طرح شاهد بـه فرزنـدان آزادگـان و فرزنـدان جانبـازان      در مورد تعميم تس
آموزش پزشكي  نامه كه پس از تائيد ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، درمان وآيين 

ي طرح و برنامـه امـور   شورابه تصويب نهايي  25/7/84ريزي در جلسه مورخ تصويب ستاد برنامه و
ي هادانشـگاه در كليـه   84-85فرهنگي فرزندان معزز شـاهد رسـيد، از نيمسـال اول سـال تحصـيلي      

  .كشور قابل اجراست
ايثارگر همانند ساير دانشجويان كشـور از مزايـاي    الزم به ذكر است كه فرزندان وهمسران شاهد و

و آموزش پزشكي برخوردارند، لكن به دليل  هاي جاري نقل وانتقال وزارت بهداشت، درماننامهآئين
ي كه در آنها فرزندان ذكـور و يـا فرزنـدان انـاث و همسـر موفـق بـه        يهاضرورت حفظ كيان خانواده

از ها به صورت خاص براي اين قبيل خـانواده  نامهآيين  تحصيل در مراكز آموزش عالي مي شوند اين
  .گرددو جهت اجرا ابالغ مي ي طرح و برنامه امور فرهنگي شاهد تصويبشوراسوي 
ي تحـت  هادانشـگاه هـاي تحصـيلي و   نامـه در كليـه رشـته   آيـين   تسهيالت موضوع ايـن  )1 ماده

  :پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ترتيب اولويت، افراد زير را شامل مي شود
  فرزندان اناث شاهد -1
 فرزندان ذكور شاهد -2

 همسر شاهد -3

 باالتر و آزادگاندرصد و  50جانبازان  -4



 ٢٤٥/شاهد و ايثارگر نقل و انتقال دانشجويانآيين نامه : همپانزد فصل

 درصد و باالتر و آزادگان 50فرزندان اناث جانبازان  -5

 درصد و باالتر و آزادگان 50فرزندان ذكور جانبازان  -6

 درصد و باالتر و آزادگان 50همسر جانبازان  -7

 درصد 49الي  25جانبازان  -8

تكميل ، درصورت عدم 1هاي قبل موضوع مادهدانشجويان واجد شرايط ورودي سال: 1تبصره •
  .نامه خواهند بودينيظرفيت به وسيله دانشجويان جديدالورود، به ترتيب اولويت ذكر شده مشمول اين آ

در صورتي كه سهيمه انتقال بوسيله افراد واجد شرايط فوق تكميل نشود، براي  :2تبصره•
  .درصد استفاده خواهد شد 49الي  25همسران و فرزندان جانبازان 

  .نامه نخواهند بودآيين  تراي تخصصي مشمول اينهاي دكدوره :3تبصره •
كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد ( درصد سهيمه پذيرش در هر مقطع تحصيلي 50حداكثر  )2ماده 

در هر دانشـگاه يـا دانشـكده تحـت پوشـش وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         ) و دكتراي غير تخصصي
  .يابددر شروع هر سال تحصيلي اختصاص مي 1ماده پزشكي جهت انتقال افراد جديد الورود موضوع 

مالك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع تحصيلي دفترچه راهنماي آزمون سراسري،  :1تبصره•
هاي راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دفترچه

  .باشددانشجو مي
سهميه انتقالي دانشجويان  دكتراي دندانپزشكي،با توجه به محدوديت ظرفيت دوره  :2تبصره•

درصد تجاوز نخواهد كرد ودر صورت عدم تكميل  5شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي از 
قابل ها هاي پزشكي وداروسازي، مازاد سهميه اين رشتهدرصد رشته 5ظرفيت استفاده از سهميه 

  .استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود
سسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   ؤم وها دانشگاهكليه  )3ماده 

ين نامـه  يـ اين آ 1پزشكي موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان مشمول ماده 
ين نامـه  يـ شروع سال تحصيلي خارج از ضـوابط نقـل وانتقـال آ    پس از ثبت نام و در ابتداي ترم در

  .نمايندآموزشي موافقت 



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/ ٢٤٦

  بـه    ي كميسـيون مـوارد خـاص دانشـگاه ملـزم     ويان شـاهد وايثـارگري كـه بنـا بـه رأ     دانشج )4ماده 
درصد  5تغيير رشته و تقليل مقطع به كارداني يا كارشناسي شده اند، مي توانند حداكثر به ميزان 

نزديكترين . ي نزديك محل سكونت انتقال يابندهادانشگاهاز ظرفيت پذيرش رشته درخواستي به 
دانشگاه به محل سكونت خود اين دانشـجويان در صـورت دارا بـودن رشـته مـوردنظر، ملـزم بـه        

  .پذيرش دانشجو مي باشد
امور ايثارگران انقالب  واجدين شرايط با تائيد و معرفي اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد و )5ماده 

و آمـوزش پزشـكي بـه دانشـگاه مقصـد       اسالمي و از طريق معاونت ذيربط در وزارت بهداشت، درمان
  .معرفي خواهند شد

  .نامه هاي قبلي مغاير با آن كان لم يكن تلقي مي گرددآيين  نامه، تمامآيين  پس از ابالغ اين )6ماده 
  .به تصويب رسيد 6/10/84تبصره در تاريخ  5ماده و  6نامه در آيين  اين

  



 

  
  

  
  
  

  بخش شانزدهم
  

  نقل و انتقال دانشجويان اتباع خارجي
  
  
  

  
    



  مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشدمجموعه /  ٢٤٨

  
  نقل و انتقال دانشجويان اتباع خارجي

  
پذيرش دانشجويان خارجي ازطريق مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

بندي بر گيرد كه اين دستهعنوان دانشجوي بورسيه در سه نوع الف، ب و ج صورت ميپزشكي به 
المللي و همچنين موافقت اساس كسب معدل و حد نصاب الزم توسط دانشجو در دانشگاه بين

 شود و اين دانشچويان پس از گذراندن دوره پيش دانشگاهيي بورس با نوع پذيرش تعيين ميشورا
دانشگاه  13المللي امام خميني و موفقيت در اين دوره، از طريق آن مركز به يكي از در دانشگاه بين

  :زير معرفي مي گردند
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

  دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
   دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  



 ٢٤٩/نقل و انتقال دانشجويان اتباع خارجي: همشانزد فصل

بر اين اساس، انتقال، انتقال توام با تغيير رشـته و تغييـر رشـته ايـن دسـته از دانشـجويان بـه سـاير         
ميهماني اين دسته از دانشجويان در شـرايط خـاص و بـا ارائـه مـدارك      . ممنوع مي باشد هادانشگاه

  مســتدل و تائيــد مراجــع ذيصــالح و نظــر رياســت مركــز خــدمات آموزشــي وزارت بهداشــت، در 
  .ي سيزده گانه امكان پذير استهاهدانشگا

با توجه به پذيرش دانشجويان افغاني و عراقي از طريـق آزمـون سراسـري، برابـر ضـوابط تعيـين       
  . نقل و انتقال اين دسته از دانشجويان به شعب سيزده گانه بالمانع مي باشد ،شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشدمجموعه /  ٢٥٠

  
  
  
  
  
  
  
 



 

  
  

  
  
  

  بخش هفدهم
  
  

  مؤسساتو ها آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه
  ي علوم پزشكيهادانشگاهآموزش عالي خارج از كشور به  

  داخل كشور و شعب بين الملل 
  

  عالي برنامه ريزي يشورامصوب سي ونهمين جلسه 
  علوم پزشكي 

  
 22/2/88مورخ  

  
  
  
  



  مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشدمجموعه /  ٢٥٢

  
  فصل اول 

  هدف و تعاريف
  

  هدف) 1 ماده
به منظور تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور كـه تقاضـاي   

نامـه   آييني علوم پزشكي داخل كشور و شعب بين الملل را دارند، اين هادانشگاهادامه تحصيل در 
  .شودميتصويب و به مرحله اجرا گذاشته 

  تعاريف )2ماده 
هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات     و دانشـكده  هادانشـگاه نامـه   آيـين منظور از دانشـگاه در ايـن    1-2

آموزش عالي معتبر خارج از كشور، اعم از دولتـي   مؤسساتو  هادانشگاهبهداشتي درماني داخل و 
  .و غير دولتي است

نظام واحدي، دوره هاي تحصـيلي اسـت كـه در آن، دروس بـه صـورت واحـدي در نيمسـال         2-2
  .شودميتحصيلي ارائه 

در يـك  ) غير واحـدي (ساليانه، نظام آموزشي است كه در آن، دروس به صورت پيوسته نظام  3-2
  .گرددميسال تحصيلي ارائه 

ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني داخل كشور، هادانشگاهمنظور از شعب بين الملل  4-2
  . اند گسترش علوم پزشكي به عنوان شعبه بين المللي مصوب شده يشوراواحدهايي است كه در 

  
  
  
  
  
  



 ٢٥٣/...آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه و مؤسسات عالي خارج از كشور به : همهفد فصل

  
  فصل دوم

  انتقال شرايط
  

  ي داخـل كشـور و شـعب    هادانشـگاه ي خـارج بـه   هادانشـگاه انتقال دانشجويان ايراني از  )3ماده
نامه، ارائـه   آيينمندرج در اين  شرايطعمومي و اختصاصي و ساير  شرايطالملل منوط به احراز بين

هاي علمي جمهور اسالمي ايران در كشور مبدأ و موافقـت  مدارك مورد تائيد سفارت يا نمايندگي
  .انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يشورا
عـالي ارزشـيابي مـدارك تحصـيلي خـارج از كشـور مـورخ         يشـورا به استناد مصـوبات   -1-3

ميالدي در خـارج از كشـور    2008دانشجوياني كه از ابتداي سال  11/10/86و  11/9/86و  4/9/86
ي علـوم پزشـكي كشـور منتقـل     هادانشـگاه شروع به تحصيل نموده اند فقـط بـه شـعب بـين الملـل      

  .ي سراسري ممنوع استهادانشگاهشوند و انتقال اين دسته از دانشجويان به مي
  .باشدميرشته هائي كه در شعب بين الملل داير نمي باشد، از اين بند مستثني : تبصره•
كارداني، كارشناسـي، كارشناسـي   (دانشجوياني كه در خارج از كشور در مقاطع مختلف  -2-3

انتقـال؛ فقـط در    شـرايط به تحصيل اشتغال دارند، در صـورت احـراز   ...) حرفه اي و يدكتراارشد، 
  .باشندميي داخل كشور مجاز به ادامه تحصيل هادانشگاهتر در همان مقطع تحصيلي يا مقطع پايين

انتقال در مقطع تحصيلي خود را ندارنـد بـه    برايدانشجوياني كه حداقل شرط معدل الزم  -3-3
  .وندتوانند به مقطع پايين تر منتقل ششرط داشتن معدل مقطع تحصيلي پايين تر مي

  عمومي شرايط) الف
ي داخل هادانشگاهي خارج به هادانشگاهدانشجويان ايراني از  برايعمومي انتقال  شرايط )4ماده

  :كشور و شعب بين الملل به شرح ذيل است
  خروج قانوني از كشور -1-4
عـالي   يشـورا معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضي بـا توجـه بـه آخـرين مصـوبات       -2-4

  ارزشيابي مدارك تحصيلي
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ي داخـل از نظـر   هادانشـگاه ادامـه تحصـيل در دانشـگاه مبـدأ و      بـراي نداشتن منع قـانوني   -3-4
  مقررات آموزشي و نظام وظيفه 

ي معتبر از نظر وزارت بهداشت، هادانشگاهيي كه نام آنها در فهرست هادانشگاهانتقال از : تبصره•
  .عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي استيشورادرمان و آموزش پزشكي نمي باشد، منوط به تائيد 

ساله نظام قديم آموزش و پرورش و يا ديپلم كامل  4دارا بودن ديپلم كامل متوسطه دوره  -4-4
زشـيابي شـده آنهـا بـه تاييـد      يا معـادل ار (متوسطه و گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد 

  )وزارت آموزش و پرورش
دارا بودن ديپلم متوسطه علوم تجربي يا رياضي فيزيك و يا معادل آنها در نظـام آمـوزش    -5-4

  متوسطه قديم 
ورود به دوره بعد، مورد تائيد وزارت بهداشت،  برايدارا بودن مدرك تحصيلي هر دوره  -6-4

  .لوم، تحقيقات و فناوري باشددرمان و آموزش پزشكي يا وزارت ع
  اختصاصي شرايط) ب

اختصاصي انتقال دانشـجويان ايرانـي از دانشـگاهاي خـارج از كشـور در مقـاطع        شرايط )5ماده 
  :مختلف تحصيلي به اين شرح است

  :مقطع كارداني -1-5
كـل  ميانگين كل نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين مجموع معدل ) الف

  .باشد 12پايان دوره متوسطه نظام جديد و معدل كل پايان دوره پيش دانشگاهي نبايد كمتر از 
واحد درسي در نظام واحدي يا معـادل آن در نظـام سـاالنه را     18بايست حداقل ميدانشجو ) ب

  .در مقطع كارداني در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 14با حداقل ميانگين نمرات 
  :كارشناسي پيوستهمقطع  -2-5

ميانگين كل نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين مجموع معدل كـل  ) الف
  .باشد 13پايان دوره متوسطه نظام جديد و معدل كل پايان دوره پيش دانشگاهي نبايد كمتر از 



 ٢٥٥/...آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه و مؤسسات عالي خارج از كشور به : همهفد فصل

سـاالنه را   واحد درسي در نظام واحدي يا معـادل آن در نظـام   36بايست حداقل ميدانشجو ) ب
  .در مقطع كارشناسي پيوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 13با حداقل ميانگين نمرات 

  :مقطع كارشناسي ناپيوسته -3-5
  .باشد 13ميانگين كل نمرات پايان دوره كارداني نبايد كمتر از ) الف
االنه را واحد درسي در نظام واحدي يا معـادل آن در نظـام سـ    18بايست حداقل ميدانشجو ) ب

  .در مقطع كارشناسي ناپيوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 13با حداقل ميانگين نمرات 
  :مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته -4-5

  .باشد 14ميانگين كل نمرات مقطع كارشناسي نبايد كمتر از ) الف
االنه را واحد درسي در نظام واحدي يا معـادل آن در نظـام سـ    16بايست حداقل ميدانشجو ) ب

  .در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 14با حداقل ميانگين 
يي كه فاقد مرحله آموزشي هادانشگاهانتقال دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از : تبصره•

  . هستند و فقط مرحله پژوهشي دارند ممنوع است
  ،)پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي(عمومي  يدكترامقطع  -5-5

ميانگين كل نمرات امتحانات پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين مجموع معدل كـل  ) الف
  .نباشد 14پايان دوره متوسطه نظام جديد و معدل كل پايان دوره پيش دانشگاهي كمتر از 

مدرك  رأيانچه متقاضي دادر صورت عدم احراز حد نصاب ميانگين كل ديپلم، چن: تبصره•
تحصيلي كارداني يا كارشناسي مرتبط با گروه پزشكي باشد ميانگين كل نمرات مقاطع مذكور به 

  .باشدميقابل قبول  14و  15ترتيب 
واحد درسي مـرتبط در نظـام واحـدي يـا معـادل آن در نظـام        72بايست حداقل ميدانشجو ) ب

پزشـكي، دندانپزشـكي و   (عمـومي   يدكتـرا ر دوره د 14ساالنه را با حداقل ميـانگين كـل نمـرات    
  .در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد) داروسازي

كشورهايي كه سيستم نمره دهي آنها همطراز با ساير كشورها نباشد، حداقل ميانگين كل : تبصره•
  .گرددميعالي ارزشيابي مدارك تحصيلي تعيين  يشورانمرات واحدهاي پذيرفته شده آنان در 
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حكم رسمي قطعي يـا آزمايشـي از    رأيدا(علمي  هيأتانتقال همسر و فرزندان اعضاء  براي) ج
ي داخل تابع وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و وزارت علـوم، تحقيقـات و     هادانشگاه

و فرزندان مأمورين ثابت و رسمي دولت جمهوري اسالمي ايـران  ) فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي 
 يدكتـرا ، جهـت متقاضـيان دوره   شـرايط ارج از كشور، ضمن رعايت سـاير  شاغل به خدمت در خ

واحد درسي در نظام واحدي و يا يكسال تحصيلي در نظام سـاالنه در   36عمومي گذراندن حداقل 
  . دانشگاه مبدأ الزم است

ي معتبر به تحصيل هادانشگاهمفاد بند ج در خصوص دانشجوياني كه صرفاً در : 1تبصره •
  .مالك عمل است اشتغال دارند

درصد واحدهاي موضوع  50كسر تعداد واحدهاي گذرانده شده تا سقف حداكثر : 2تبصره •
  .مشمولين بند ج قابل قبول است برايانتقال  يشورابه شرط تائيد  5-3، 5-2، 5-1بندهاي 
از خارج به داخل ) Ph.D(تخصصي  يدكتراانتقال دانشجويان ايراني دوره  شرايط )6ماده 

  :به شرح زير استكشور 
ي معتبـر و مـورد   هادانشـگاه عمـومي از   يدكتـرا دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و يـا   -1-6

  .تائيد وزارت متبوع
خــارج از كشــور در صــورتي كــه برنامــه  ) Ph.D(تخصصــي  يدكتــرادانشــجويان دوره  -2-6

دو مرحلـه   رأيداخـل كشـور دا   Ph.Dآنان در خارج همانند برنامه آموزشي  Ph.Dآموزشي دوره 
  :و پژوهشي باشد، ميتوانند منتقل شوند منوط به آنكه) COURSE WORK(آموزشي 

   .كمتر نباشد 15از ) عمومي يدكتراكارشناسي ارشد يا (معدل پايان دوره مقطع قبلي آنان  - 6- 3
كليه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از كشور  - 6- 4

گردند و در صورتي كه دانشگاه مبدأ فاقد امتحان جامع  15شركت نموده و موفق به اخذ حداقل نمره 
  )پروپوزال ارائه شده به تصويب دانشگاه مبدأ رسيده باشد. (باشد، به مرحله پژوهش رسيده باشند

ي علوم پزشكي در صورت داشتن ساير هادانشگاهعلمي  هيأتمربيان رسمي عضو : تبصره•
  .توانند منتقل شوندميواحد درسي يا يكسال تحصيلي در نظام ساليانه  14با گذراندن حدقل  شرايط
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دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي بـه شـرح زيـر قبـل از اخـذ پـذيرش از دانشـگاه         -5-6
  :مقصد جهت اينگونه داوطلبان ضروري است

  50حداقل نمره  MCHE) الف
  480حداقل نمره  TOFEL) ب
  )مدرك آكادميك( 5حداقل نمره  IELTS) ج
  70حداقل نمره  MELAB) د
  50حداقل نمره  MHLE) و

  .گرددميمحاسبه  E.T.S مؤسسهطبق جدول معادل سازي  TOFEL (CBT,IBT)نمرات آزمون * 
به تشخيص استاد  Ph.Dتخصصي  يدكترادر صورتي كه دانشجوي انتقالي دوره  - 6- 6

موظف . گذراندن پايان نامه نياز به گذراندن تعدادي دروس جبراني داشته باشد برايراهنما 
است دروس تعيين شده را به تعداد واحدهاي مورد نياز بگذراند و هزينه گذراندن اين دروس به 

  .عهده دانشجو است
شاغل به تحصيل در خارج از كشور در  Ph.Dانتقال دانشجويان بورسيه مقطع  شرايط )7ماده 

  .نامه تبديل بورس خارج به داخل خواهد بود آيينبورس بر اساس  اجرايي يشوراصورت تائيد 

  انتقال دستياران رشته هاي تخصصي باليني
ميالدي تحصيل خود را در دوره  2008انتقال و مهماني دستياراني كه از شروع سال  )8ماده 

  .تخصصي پزشكي شروع كنند به داخل كشور ممنوع است
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  فصل سوم

  تحصيل در داخل كشور شرايط
  

ي علوم پزشكي داخل هادانشگاهادامه تحصيل دانشجويان انتقالي از خارج از كشور به  )9ماده 
  .و مقررات آموزشي دانشجويان داخل است كشور طبق ضوابط

ي به نام يشورافصل دروس رشته تحصيلي،  به منظور تطبيق واحد دانشجويان بر اساس سر -1-9
  : گردد كه تركيب آن عبارت است ازتشكيل مي هادانشگاهتطبيق واحد در  يشورا
 )شورارئيس (معاون آموزشي دانشگاه   -1

 مدير امور آموزشي دانشگاه  -2

 علمي به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه هيأتيكي از اعضاء   -3

 )بر حسب رشته متقاضي(ها معاونين آموزشي دانشكده  -4

  شورابه انتخاب رئيس ) هاي علوم پايهترجيحاً از گروه(علمي مرتبط  هيأتسه نفر از اعضاء   -5

 .شودميانتخاب  شورااز بين اعضاء به انتخاب رئيس  شورادبير   -6

انتقال و اخذ پذيرش از دانشگاه توسط دانشجو و  يشورابعد از پذيرش انتقال توسط  -2-9
معرفي وي از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دانشگاه، تطبيق واحدهاي درسي 

 يشوراعالي برنامه ريزي به عهده  يشورادانشجو بر اساس سرفصل دروس رشته تحصيلي مصوب 
  .د استتطبيق واحد دانشگاه مقص

مالك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ، صرفاً دروس  -3-9
  .دانشگاهي است

  عالي  يشورابا برنامه هاي مصوب % 80دروسي كه از نظر ساعت و محتواي آن  -4-9
 يشورااست با تائيد گروه آموزشي مربوطه، به  12ريزي مطابقت دارند و نمرات آنها حداقل برنامه

  .تطبيق واحد دانشگاه ارسال خواهد شد
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اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده دانشجو به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي او  -5-9
  .در مقطع پايين تر پذيرفته شده باشد، اين واحدها در مقطع باالتر قابل محاسبه نمي باشد

شود و در مينامه وي ثبت ميانگين كل نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو در كار -6-9
  . گيردميارزشيابي نهايي او مورد محاسبه قرار 

فراغت از تحصيل دانشجو بر عهده دانشگاه  شرايطو  اجرايي شرايطرعايت كليه : 1تبصره •
  .مقصد است

پذيرفته شدگان دوره هاي كارداني، كارشناسي  برايحداكثر مدت مجاز تحصيل : 2تبصره•
واحد  14به ازاء هر ) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي(عمومي  يدكتراناپيوسته و پيوسته و 

 يدكترادانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته و  برايو . درسي باقيمانده يك نيمسال تحصيلي است
تحصيالت تكميلي دانشگاه و طبق  يشوراحداكثر طول مدت تحصيل توسط  Ph.Dتخصصي 

  . گرددمييين آيين نامه هاي آموزشي دوره مربوطه تع
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  فصل پنجم
  نحوه انتقال

  
درخواست انتقال به همراه مدارك الزم بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي  )10ماده 

كه داوطلب قصد انتقال دارد مستقيماً به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  .پزشكي ارسال شود

رسمي كه به تائيد سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور فقط مدارك تحصيلي : 1تبصره •
  .محل تحصيل دانشجو رسيده باشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت

انتقال دانشجويان ايراني خارج از  يشوراي به نام يشورادرخواست متقاضيان انتقال در  -1-10
شود، ميموزش پزشكي تشكيل ت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آكشور كه در حوزه معاون

 شرايطي علوم پزشكي و هادانشگاهگيرد و با توجه به رشته تحصيلي، ظرفيت ميمورد بررسي قرار 
  .عمومي و اخصاصي متقاضيان، نسبت به پذيرش يا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد

  .همان سال معتبر است برايهر سال تحصيلي صرفاً  برايدرخواست انتقال رسيده  -2-10
متقاضياني كه تا تاريخ تسليم تقاضا بيش از يك سال وقفه تحصيلي داشته باشند، دانشجو  -3-10

  .محسوب نمي شوند و به درخواست اينگونه متقاضيان ترتيب اثر داده نخواهد شد
  .جو استي علوم پزشكي داخل كشور، به عهده دانشهادانشگاهاخذ پذيرش از شعب بين الملل  - 10- 4
ي علوم پزشكي هادانشگاهانتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به  -5-10

  .سراسري تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، تبريز، مشهد و اصفهان ممنوع است
  .از اين بند مستثني هستند Ph.Dدانشجويان دوره هاي : تبصره•

انتقال منوط به تائيد صالحيت عمومي  يشوراپذيرش قطعي متقاضيان پذيرفته شده در  -6-10
  .آنان از سوي هسته تحقيق و نظردهي دانشگاه پذيرنده است



 ٢٦١/...آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه و مؤسسات عالي خارج از كشور به : همهفد فصل

 Ph.Dتخصصي  يدكتراميزان ظرفيت پذيرش جهت انتقال دانشجويان كليه مقاطع به جزء  - 10- 7

 اگر متقاضي بيشتر از. باشدميي دولتي هادانشگاهدرصد مازاد بر ظرفيت پذيرش در  20حداكثر
  .ظرفيت بود مالك پذيرش، ميانگين نمرات و امتيازات كسب شده باالتر توسط دانشجو است

  انتقال يشوراتركيب 
  :انتقال متشكل از اعضاء زير است يشورا )11ماده 

  )شورارئيس (معاون آموزشي وزارت متبوع  -1-11
  )شورادبير (رئيس مركز خدمات آموزشي  -2-11
  معاون دانشجويان داخل مركز خدمات آموزشي -3-11
  معاون بورسها و دانشجويان خارج مركز خدمات آموزشي -4-11
مميزه به انتخاب معاون  هيأت رأيي علوم پزشكي داهادانشگاهدو نفر از معاونين آموزشي  -5-11

  آموزشي وزارت متبوع
  آموزش تخصصي به انتخاب معاون آموزشي وزارت متبوع يشورايكي از دبيران  -6-11
  مسئول هماهنگي شعب بين الملل دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي -8-11

    



  مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشدمجموعه /  ٢٦٢

  
  فصل ششم

  ساير مقررات
  

  :انتقال تصميم گيري خواهد نمود يشورادر خصوص انتقال افراد با موارد خاص،  )12ماده 
دانشجوياني كه به داليل سياسي، فرهنگي و اجتماعي از كشور محل تحصيل خود  براي) الف

اخراج شده و اين امر به تائيد سرپرستي هاي دانشجويي و نمايندگي هاي علمي جمهوري اسالمي 
  .امنيت ملي رسيده باشد يشوراايران در خارج از كشور و يا 

  .عالي پزشكي وزارت متبوع هستند يشورابيماري صعب العالج به تشخيص  رأيدانشجوياني كه دا) ب
حكم كفالت  رأيدانشجوياني كه پس از اشتغال به تحصيل در خارج از كشور به داليلي دا) ج

  .از مراجع ذيصالح قانوني شوند
  موارد پيش بيني نشده به دستور وزير) د

كل كشور  1380قانون بودجه سال ) 17(تبصره » ك«بند  اجراييبر اساس آيين نامه  )13ماده 
محترم وزيران، دانشجويان انتقالي خارج از كشور ملزم به  هيأت 27/12/1379مصوبه جلسه مورخ 

  .باشندميپرداخت شهريه تحصيلي خود طبق مصوبات وزارت متبوع 
عالي  يشوراجلسه اين آيين نامه در چهارده ماده و سيزده تبصره در سي و نهمين  )14ماده 

به تصويب رسيده و جهت كليه دانشجوياني كه از  22/2/1388برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
  اند،ي خارج از كشور آغاز كردههادانشگاهميالدي تحصيل خود را در  2010ابتداي سال 

 برايباشد و با ابالغ اين آيين نامه كليه مصوبات و آيين نامه هاي مغاير قبلي مياالجرا الزم
 . باشدميمشمولين اين آيين نامه ملغي 



 

  
  

  

  بخش هيجدهم
  
 
  

  ي هدايت استعدادهاي درخشانشوراآيين نامه 
  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  

  18/8/82مصوب 
     



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٢٦٤

  
  مقدمه

ريزي در راستاي برنامه هاي علمي شاخص ور اعتالي علمي كشور و تربيت چهرهبه منظو 
حمايت استعدادهاي درخشان در  هاي هدايت وآوردن سياستتوسعه پايدار كشورو به اجرا در 

و  22/2/77مورخ  419مصوب جلسه  علمي واجد شرايط مؤسساتي علوم پزشكي وهادانشگاه
 .ي عالي انقالب فرهنگي، اين آيين نامه به تصويب رسيدشورا 22/5/81مورخ 502جلسه 

  و  هادانشگاه، "وزارت"نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين آيين 
 هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز آموزشي و تحقيقاتي وابستهدانشكده

  درمان وآموزش پزشكي  ي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت،شوراو  "دانشگاه"
 .شود ناميده مي "شورا"به اختصار 

 :عبارتست از شورااهداف  )1ماده 

 هاي علمي وشناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شيوه  -1
 ايجاد شرايط جهت شكوفايي آنها

هايي كه اينگونه افراد جهت رشته جذب و هدايت دانشجويان داراي استعداد درخشان در  -2
كشور و وزارت بهداشت مي باشند و  داراي استعداد الزم براي آنها بوده و مورد نياز

 .معنوي از آنان حمايت مادي و

  توان رهبري وكارآفريني افراد با استعداد درخشان  خالقيت، ابداع، گسترش و توان نوآوري، - 3
 شوراوظايف ) 2 ماده

هاي هدايتي و و دستورالعملها ها، راهكارها، تهيه و تصويب آيين نامهتعيين سياست  -1
 .اجرايي نمودن اهداف موضوع ماده يكبه منظور  حمايتي الزم

هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملكردهاي درخشان در صدور مجوز اجراي برنامه - 2
 علمي واجد شرايط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشي و حمايت از اجراي آنها مؤسساتو  هادانشگاه



 ٢٦٥/درخشانآيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي : همهيجد فصل

به منظور  هادانشگاهتخصيص اعتبار خاص به  تصويب ضوابط و معيارهاي الزم جهت-3
 پرورش استعدادهاي درخشان

  و ها نامهآيين  ها،هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اصالح طرحتشكيل كميته -4
 برنامه هاي آموزشي

ارائه پيشنهادهاي الزم به مراجع درون بخشي و برون بخشي ذيربط جهت تسهيل امور  -5
 استعدادهاي درخشانحمايتي مرتبط با 

 شورااعضاء  )3ماده 

 ) شورارئيس (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -1

 ) شورانايب رئيس (معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت  -2

 معاون تحقيقات و فن آوري وزارت  -3

 رييس سازمان سنجش آموزش كشور -4

 رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان -5

 ي عالي انقالب فرهنگي شورادبير  -6

 ي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري شورادبير  -7

و ) علوم پايه، پزشكي عمومي، پزشكي تخصصي، دندانپزشكي، داروسازي(هاي پنجگانه شورادبيران  -8
  دانشجويي مديركل دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي و امور

 ) شورادبير ( رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  -9

 هادانشگاهعلمي  هيأتچهارنفر از اعضاء  -10

 يك نفر از استعدادهاي درخشان كشور -11

به پيشنهاد معاون آموزشي وامور دانشجويي براي يك دوره دو ساله  شورااعضاي : تبصره•
 .توسط وزيرمنصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بالمانع مي باشد

 شوراجلسات  )4ماده



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٢٦٦

اعضاي دو سوم حضور . مي دهد بار تشكيل جلسه 2حداقل سالي  شورابه دعوت دبير  شورا
تصميمات آن بر مبناي اكثريت مطلق آراي رسميت يافتن جلسات ضروري بوده و  جهتشورا

  .اعتبار مي يابند% )  50+1(اعضاي حاضر 

 شورادبيرخانه ) 5ماده  

حوزه معاونت آموزشي وزارت  مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي در شورادبيرخانه 
توسعه رياست دبيرخانه به عهده رييس مركز مطالعات و . شوداداره مي شوراتشكيل و زير نظر دبير 

 .هاي مصوب را به عهده داردآموزش پزشكي بوده كه مسئوليت اجراي كليه آيين نامه

 وظايف دبيرخانه )6ماده 

 هادانشگاهدر  شوراپيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات  -

  اساس مطالعات و  هاي قبلي برنامهآيين  هاي جديد يا اصالحنامهآيين نويستهيه پيش -
هاي هدايت استعدادهاي شوراهاي كارشناسي با استفاده از نظرات گروه توسطهاي الزم بررسي

  شوراو ارائه آنها جهت تصويب در  هادانشگاهدرخشان 

و  هادانشگاههاي هدايت استعدادهاي درخشان شورانظارت و ارزشيابي ادواري عملكرد  -
 پيشنهاد تخصيص بودجه براساس ارزشيابي انجام شده 

 ابالغ مصوبات به مراجع ذيربط  -

 شوراتنظيم دستور كار و صورت جلسات  و شورادعوت از اعضاي  -

  شوراانجام ساير امور محوله از طرف  -
  
  

 ي معينشورا) 7ماده

هاي الزم تصويب شيوه نامه تدوين و ي معين بوده كه وظيفه آن تفسير،شوراداراي يك  شورا
 .مي باشد شوراجهت اجراي مصوبات  در



 ٢٦٧/درخشانآيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي : همهيجد فصل

 .بوده و الزم االجرا مي باشد شوراي معين درحكم مصوبات شورامصوبات : 1تبصره •

هاي پنجگانه و مدير كل دفتر گسترش شورادبيران  ي معين از معاون آموزشي،شورا: 2تبصره  •
نفر از اعضاي  ارزيابي آموزش پزشكي، رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، چهار و

گردند  كه با حكم وزيرمنصوب مي شورايك نفر از استعدادهاي درخشان عضو  هيئت علمي و
 .گردد تشكيل مي

به تصويب  13/5/86تبصره است در تاريخ  4ماده و  7 نامه كه مشتمل بر يك مقدمه،آيين  اين 
 ي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و جايگزينشورا
 گرديد و از تاريخ ابالغ 18/8/82ي هدايت استعدادهاي درخشان مورخ شورانامه تشكيل آيين

  .مي باشد الزم االجرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٢٦٨

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  بخش نوزدهم
  
 
  

  آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي
  ويژه استعدادهاي درخشان

  
  هدايت استعدادهاي درخشان يشورامصوب 

  
  4/12/87مورخ 

    



  مجموعه مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشد/  ٢٧٠

  
 مقدمه 

هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت،درمان ي شورانامه آيين  2ماده 1در اجراي بند 
وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي 

هاي واالي اسالمي، انساني و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش استعداد درخشان
 .وملي اين آيين نامه تصويب گرديد

 :هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رودبه منظور رعايت اختصار، واژه )1ماده  

 .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است :وزارت

ي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي شورامنظور  :شورا
 .مي باشد

وابسته به وزارت  مؤسساتهاي علوم پزشكي و و دانشكده هادانشگاهمنظور هر يك از : دانشگاه
 .بهداشت، درمان وآموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند

 مؤسساتي علوم پزشكي و هادانشگاهمنظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در: دانشجو
اهللا،  بقيةشاهد، ( هاي اجراييوابسته به وزارت و دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاه

 .ميباشد) ارتش و علوم بهزيستي

  :دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند از )2ماده 
از  آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتر) الف

 ) با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 500

با معرفي (المپيادهاي علمي دانش آموزي دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از ) ب
 )وزارت آموزش و پرورش

با معرفي  هاي اول انفرادي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوررتبه) ج
 دبيرخانه المپياد علمي وزارت

 دارندگان مدال طال از المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت) د



 ٢٧١/آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي استعدادهاي درخشان: مبيست فصل

هاي خوارزمي و برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره) هـ
وزارت با معرفي  تأييدهاي مورد و ساير جشنواره) در زمينه علوم پزشكي( جوان خوارزمي

  دبيرخانه هاي مربوطه

آوري يقات و فنمالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحق) و
 وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

 دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط) ر

يه هاي متمركز جامع علوم پاپذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمون%  5/2) ح
جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و  پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي،

 )حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون( دندانپزشكي

  هاي تحصيالت تكميلي هاي ورودي دورههاي برتر پذيرفته شدگان در آزمونرتبه) ط
 :به شرح زير Ph.Dكارشناسي ارشد و

پذيرفته شده در هر رشته نفر اول  نفر 20 تا: هاي ورودي كارشناسي ارشددر آزمون - 
  صورتي كه تعداد  در اول كشوري و دو نفر نفر پذيرفته شده در هر رشته 50كشوري، تا 

 .نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري  50بيش از  پذيرفته شدگان

در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر  :Ph.D هاي وروديدر آزمون -
 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول و 11 – 20نفر پذيرفته شده در هر رشته نفراول،10رشته، تا 

 .نفر باشد در مجموع سه نفراول  20بيش از  صورتي كه تعداد پذيرفته شدگان در

 در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيليدانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك % 1) ي
 18براي دوره كارداني، حداقل معدل  18 /5به شرط كسب حداقل معدل  )حداقل يك دانشجو(

 .يا بيشتر در آن سال تحصيلي 17 براي دوره كارشناسي و براي مقاطع باالتركسب معدل

وبر اساس دستورالعملي كه  ي پژوهشي دانشگاهشورا تأييددانشجويان پژوهشگر برجسته به ) ك
 .ابالغ مي شود هادانشگاهاز سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به 
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در مقاطع كارداني )به غير از بند ي ( 2دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده  )3ماده 
در كل  االترب و در مقاطع كارشناسي ارشد و 17 و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از

 .كسب نمايند  16بيشتر از معدل دوره

در مقاطع كارداني و كارشناسي كه  2دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده : 1تبصره  •
و در مقاطع كارشناسي ارشد وباالتركه بيش از دو ترم  16معدل كمتر از  دو ترم متوالي يا متناوب
 .نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شدكسب  15كمتر از متوالي يا متناوب معدل

شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه : 2تبصره •
 .حفظ شده باشد

قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي  دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت )3ماده 
باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت ) تخلف آموزشي يا اخالقيمبني بر (ها تخلفات آزمون

 .مربوطه نخواهند شد

  استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا  دانشجويان داراي )4ماده  
مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در  فارغ التحصيل

  .باالتر شركت نمايندآزمون ورودي مقطع 

درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان داراي استعداد  10حداكثر )5ماده 
جهت استفاده از اين سهميه شركت  .درخشان دوره روزانه مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود

  وطهمحل مرب /آخرين نفر گزينش آزاد رشته اي كهدرصد نمره 90در آزمون و كسب حداقل 
 .به دست آورده است الزم مي باشد 

اند جايابي و پذيرش دانشگاهي دانشجوياني كه حد نصاب الزم را كسب نموده: 1تبصره •
 .توسط دبيرخانه هاي تخصصي مربوطه صورت مي گيرد

 هاي آموزشي، پژوهشي،براي استفاده از سهميه مازاد، كسب حداقل امتياز از حيطه: 2تبصره •
 .الزم است كه باالترين امتياز كسب شده مالك عمل خواهد بودفردي و اجتماعي 
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هاي دبيرخانه اي كه توسطشيوه نامه الذكر درچگونگي محاسبه امتيازات فوق: 3تبصره •
 .خواهد شد برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه

ه بيش از دو توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكدانشجويان مشمول اين ماده مي: 4تبصره  •
 .سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيالت بهره مند گردند

  ) و تخصصي Ph.Dبه استثناي دانشجويان مقاطع (نامه دانشجويان مشمول اين آيين )7ماده 
يا مديريتي  ومراكز آموزشي، پژوهشي، درماني وها توانند طرح نيروي انساني خود را درسازمانمي

درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط  يا وزارت بهداشت، ي علوم پزشكيهادانشگاهمرتبط با 
 . بر اينكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند

اي مجازند در صورت داشتن حداقل دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه )8ماده  
در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا  17معدل 
MPH ي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهندهادانشگاه . 

ز هر دو رشته را به دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي ا: 1تبصره •
  .نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به پايان رساند

توانند از تسهيالت اي ميحرفه يدكترادانشجويان مشمول اين آيين نامه در مقطع : 2تبصره •
MD-Ph.D ارائه اين تسهيالت بر اساس ضوابط مصوب  .در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند
 .ريزي خواهد بودي عالي برنامهشورامربوطه در 

 هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان وبه منظور هدايت فعاليت )9ماده 
نظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به باال را 

 .بعنوان استاد مشاوردانشجو تعيين مي نمايد

دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان  )10ماده  
اين . و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند هادانشگاه

 .گرددنمييلي منظوردروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجودر آن نيمسال تحص
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به عنوان شرط  14زمان دادن امتحان ابتداي نيم سال تحصيلي و كسب حداقل نمره  :1تبصره •
 .قبولي لحاظ شود

هاي بايست به صورت حضوري در كليه كالسميدانشجويان استعداد درخشان  :2تبصره •
 .دروس معارف اسالمي شركت نمايند

تواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد دانشجوي داراي استعداد درخشان مي )11ماده 
 .واحد درسي را بگذراند 27حداكثر تا  معاونت آموزشي دانشكده مربوطه مشاور و تائيد

تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد دانشگاه مي )12ماده  
 .اي تشكيل دهدويژه هايدرخشان، كالس

 هاي رايانه اي،مهارت دانشگاه موظف است كالس هاي ويژه آموزش زبان، )13ماده  
مديريت، روش تحقيق وساير موارد مشابه بر اساس نيازسنجي براي دانشجويان داراي استعداد 

 .درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد

شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در تواند امكانات الزم را براي دانشگاه مي )14ماده
 .هاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايدكنفرانس

هاي الزم جهت تحقيق در زمينه دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه )15ماده 
 .اقدام نمايدهاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه پايان نامه موضوع و تهيه

 .كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد :تبصره •

دانشگاه موظف است اقدامات الزم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي،  )16ماده  
و ها، رايانه و اينترنت ها، آزمايشگاهتسهيالت استفاده از كتابخانه خوابگاه، بن خريد كتاب و

 .امكانات زيارتي، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد

هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي  )17ماده 
استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع 

 .دانشگاه تامين مي شود



 ٢٧٥/آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي استعدادهاي درخشان: مبيست فصل

لكرد وعمها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ،هادانشگاهمبناي تخصيص بودجه : تبصره •
 .آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد

 نظارت بر حسن اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح و )18ماده  
 .تفسير آن نظر اين معاونت مالك خواهد بود

به  87/ 12/  4 است در تاريخ تبصره 12ماده و 18 اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه، 
 .ي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشدشوراتصويب 
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  20بخش 
  
 
  

  و استعداد درخشان دانشجويان ممتاز  تسهيل ادامه تحصيلآيين نامه 

  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبه مقاطع باالتر
  

  21/10/89مصوب 
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 مقدمه

ي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان شوراآيين نامه  2ماده  1در اجراي بند 
منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي و آموزش پزشكي و به 

 .استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد

  تعاريف  )1ماده 
 :معاني مربوطه به كار مي رود در اين آيين نامه واژه هاي زير در 

 .منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است :وزارت

وابسته به وزارت بهداشت،  مؤسساتي علوم پزشكي و هادانشگاهمنظور هريك از  :دانشگاه
 هاي اجراييهاي علوم پزشكي وابسته به دستگاهدرمان و آموزش پزشكي كشور و دانشكده

 .مي باشد) ، ارتش و علوم بهزيستيبقيه اهللاشاهد، (

 مؤسساتي علوم پزشكي و هادانشگاهمنظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در: دانشجو
، بقيه اهللاشاهد، ( هاي اجراييهاي علوم پزشكي وابسته به دستگاهوابسته به وزارت و و دانشكده

 .ميباشد) ارتش و علوم بهزيستي

 .منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است: ترمقطع پايين

 .منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است: مقطع باالتر

 پذيرش بدون آزمون  )2ماده
اين ماده مي توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون  2-1 دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند

  .پذيرفته شوندها زمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر دردانشگاهآشركت در 
  :اين شرح باشندي به بايد داراي شرايط 2مقرر در ماده برخورداري از مزاياي   دانشجويان براي  – 2- 1  

  :مقطع كارداني )الف
پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش (دانشجوي ممتاز دوره كارداني  -1

در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه  18كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  )كشور



 ٢٧٩/آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي استعدادهاي درخشان: مبيست فصل

 .دانش آموخته شود محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي
  )معاونت آموزشي دانشگاه تأييدبه 

ستاد انتخاب دانشجوي  تأييددانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارداني به  -2
  نمونه كشوري

و بر اساس ) مقصد(ي پذيرش دهنده هادانشگاهتوسط  1-دانشجويان مشمول بند الف: تبصره•
و معرفي و جايابي . كشور معرفي خواهند شدضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش 

  .از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت خواهد بود 2-دانشجويان نمونه كشوري بند الف
 :مقطع كارشناسي )ب

در بين 17را با ميانگين كل حداقل  رتبه اولدانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه  -1
محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر  دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه

  برتر % 10نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين جزء  چهار
  .فارغ التحصيالن هم رشته با ورودي مشترك باشد

در بين  17را با ميانگين كل حداقل  رتبه اولدانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه  -2
دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر 

  .هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود 
ستاد انتخاب دانشجوي  تأييدگروه پزشكي در مقطع كارشناسي به  دانشجوي نمونه كشوري  -3

  نمونه كشوري 
در رشته مرتبط به  )3-ب(و  )2-ب(و  )1-ب(معرفي دانشجويان مشمول بندهاي  - 2-2 

و سهميه دانشجويان نمونه  دانشگاه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد
  . خواهد بود)  2و1-بند ب(  كشوري جدا از سهميه دانشجويان ممتاز

دانشگاه بايد رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد 
بر اساس جدول تخصيص امتياز )  2 -و ب 1-مشمولين بندهاي ب( نامه مي باشنديينشرايط آ

  و امتياز كسب شده، متقاضيان راها مربوطه، امتياز بندي نموده و با توجه به ظرفيت رشته
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بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش اولويت 
محل /پذيرش دانشجو بر اساس امتيازات مكتسبه و اولويت انتخاب رشته. دپزشكي معرفي نماي

معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيالت . منوط به اعالم آن مركز خواهد بود
اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهي خالف واقع 

رد كان لم يكن شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده معاونت پس از پذيرش دانشجو، قبولي ف
  .باشدآموزشي دانشگاه مي

در صورتي كه در بين متقاضيان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در  -3-2
محل، امتيازات مكتسبه يكسان باشد معدل باالتر در اولويت خواهد بود و در صورت /يك رشته

  .معدل كل، هر دو نفر پذيرش خواهند شد برابري امتيازات و
مدت زمان تحصيل ها درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه -4-2

يك نيمسال يه ازمعاون آموزشي دانشگاه تأييدارائه  بادانشجويان يك دوره، افزايش يابد 
  .تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد

معاونت  تأييددر مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجه كه مورد  -5-2
  به تعويق افتد حداكثر تا يك ....) از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ( آموزشي دانشگاه باشد

تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از  نيم سال
بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و تحصيل مالك عمل 

  .مقايسه مي گردد
هاي محل /از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته% 10موظفند حداكثر ها دانشگاه - 2- 6

در هر دوره را به صورت مازاد ها كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه
در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك . تر اختصاص دهنددانشجويان ممتاز مقطع پايينبه 

محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي آن مالك عمل خواهد بودو / از رشته 
  .نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود 5در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 
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 دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته،ادامه تحصيل  -7-2
در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در 

ي ديگر اختصاص مي يابد و هادانشگاههر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز 
  . كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد اولويت پذيرش با دانشجويي است

دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع باالتر از همان رشته به  -8-2
قبلي  رشته تحصيلي مقطع تحصيل بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام

  .پزشكي خواهد بودريزي علوم ي عالي برنامهشوراوجود نداشته باشد بر اساس مصوبات 
در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد، مشمول محروميت يكساله  -9-2

تواند مجدداً از تسهيالت با آزمون يا بدون آزمون ويژه نميمنع شركت در آزمون نخواهد شد ولي 
  .استعدادهاي درخشان استفاده نمايد

فقط يكبار و در مقطع كارشناسي نيز فقط  انيدر مقطع كارد 2دانشجويان مشمول ماده  - 10-2
يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بالفاصله بعدي خود مي توانند از تسهيالت 

  .آموزشي موضوع اين ماده در مقطع باالتر استفاده نمايند 
  پذيرش با آزمون )3ماده  

رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده با  مي توانند 3-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 
  .پذيرفته شوندها و با شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه

  : دانشجويان واجد شرايط عبارتند از -3- 1
برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و  )الف
  ) با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور( 500كمتراز 

با معرفي (دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي  )ب 
  )وزارت آموزش و پرورش
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نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي  )ج
به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي ( كشوردر هر يك از سه حيطه المپياد مذكور

  با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت )نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند% 80
برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و  ) د

  با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه ) در زمينه علوم پزشكي(جوان خوارزمي
  مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و ) هـ 
  مربوطهآوري وزارت بر اساس ضوابط فن
دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه ) و

  كشوري 
 پذيرفته شدگان برتركشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي،%  5/2 )ز

نفر  40حداكثر تا سقف حداقل سه نفر و(دندانپزشكي و داروسازي؛ جامع پيش كارورزي پزشكي 
  )در هر آزمون

هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دورهرتبه )ح
 نفر پذيرفته شده در هر رشته 50پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا  نفر 20 تا :ارشد

مجموع سه نفر باشد در  50بيش از  صورتي كه تعداد پذيرفته شدگان در دو نفراول كشوري و
  .نفر اول كشوري

برتر فارغ التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و باالتر در هر % 10 )ط 
   17با كسب معدل كل حداقل )حداقل يك نفر(دانشگاه

معاونت  تأييددر مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجه كه مورد : تبصره•
نيم سال  به تعويق افتد حداكثر تا يك....) از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ( آموزشي دانشگاه باشد

گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي
  .بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد
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وبر اساس دستورالعمل اجرايي  ي پژوهشي دانشگاهشورا تأييددانشجويان پژوهشگر برجسته به  )ي
  .ابالغ گرديده است هادانشگاهكه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به 

در مقاطع  )3-1( دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند -2-3
كارشناسي و باالتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در تحصيلي 

آزمون ورودي مقطع باالتر شركت كنند و براي فارغ التحصيالن حائز شرايط، آخرين مصوبات 
  .مالك عمل خواهد بود قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 3و2كميسيون موضوع مواد 

در مقطع كارشناسي بايد  3-1 شرايط هر يك از موارد مذكور در بنددانشجويان واجد  -3-3 
معدل كل  باالتردر پايان دوره و در مقاطع كارشناسي ارشد و 17در پايان دوره معدل كل حداقل 

  .را كسب نمايند  16حداقل
كه در مقطع كارشناسي  3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند -4-3 

، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا 16بيش از يك ترم معدل كمتر از ناپيوسته 
و در مقطع  15كمتر از در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل ،16معدل كمتر از  متناوب

كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيالت  15دكتراي حرفه اي بيش از سه ترم معدل كمتر از 
  .اهند شد مربوطه نخو

شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ  -5-3 
  .شده باشد

توانند به شرط شركت در آزمون و كسب در اين ماده مي دانشجويان حائز شرايط مقرر -6-3
درصد از  10محل مورد تقاضا و حداكثرتا /نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته % 90

  .ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند
مندرج در (محل / اين ظرفيت، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته )الف

  .است) دفترچه پذيرش دانشجو
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هاي مورد پذيرش عدد محل/ در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته )ب
هاي با پذيرش كمتر از و در مورد رشته خواهد بود آن مالك عمل صحيح نباشد گرد كرده علمي

  .نفر حداقل يك نفر پذيرفته مي شود 5
كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد  نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،% 90كسب  )ج

  .درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود
توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ها واجد شرايط به دانشگاه معرفي دانشجويان پذيرش و )د

  .صورت مي گيرد
داروسازي،  Ph.Dبراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي و  )هـ

فردي و اجتماعي الزم است كه باالترين ، امتياز از حيطه هاي آموزشي، پژوهشي 40 كسب حداقل
  .كسب شده مالك عمل خواهد بود امتياز
دبيرخانه هاي برگزار كننده  اي كه توسطشيوه نامه الذكر درچگونگي محاسبه امتيازات فو )و

  .خواهد شد آزمون تدوين شده است ارائه
به ها در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاه )ز 

محل مورد /مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشتهصورت سهميه مازاد، دبيرخانه 
  .تقاضا كم نموده و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد

تواننددر هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي -7-3
از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها مشروط بر اينكه بيش ) اعم از قبولي يا عدم قبولي( مرتبه

  .نگذشته باشد از اين تسهيالت بهره مند گردند
  فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي  -8-3
  رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه  "آيين نامه 3در ماده ي -ز -هـ –ج 
  . يالت اين ماده بهره مند شوندتوانند از تسهمي
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قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت  دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت )4ماده  
باشند مشمول اين آيين نامه و ) مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي(ها بدوي تخلفات آزمون

  .تسهيالت مربوطه نخواهند شد
استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد متقاضيان استفاده از تسهيالت  )5ماده
آيين نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامه تحصيل در مقطع باالتر  شرايط

  . كسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پايين تر الزامي است
 )مون يا بدون آزمونبا آز( متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيالت: تبصره•

پذير براي پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكان
  .توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نماينداما مي. باشدنمي
نحوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش  )6ماده  

  .تنظيم مي گرددآموزش پزشكي تدوين و 
وزارت بوده و در  معاونت آموزشيعهده  نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه بر )7ماده  

  .نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود شرح و تفسير مفاد آن،
به تصويب  21/10/89تبصره است در تاريخ  3ماده و 7 اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه، 
استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ي هدايت شورا

گردد و براي پذيرش دانشجو از سال مي) بدون آزمون و با آزمون ورود( ممتاز و استعداد درخشان
  .به بعد قابل اجرا مي باشد 1390-91 تحصيلي
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  بخش بيست و يكم

  

   نامه نحوه پذيرش برگزيدگان آيين

  هاي علوم پزشكي در رشته آموزي هاي دانش المپيادهاي علمي و جشنواره
  

  هدايت استعدادهاي درخشان يشورامصوب 
  

 7/10/82مورخ 
    



  مقررات آموزشي دانشجويان مقاطع عمومي و كارشناسي ارشدمجموعه /  ٢٨٨

  
 مقدمه

ي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت شورانامه تشكيل  آيين 2ماده  3در اجراي بند 
و به منظور پذيرش و تسهيل در ادامه تحصيل  18/8/82بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ 

ي شورانامه به  در اين آيين. گردد  نامه تدوين و اجرا مي آموزان برگزيده و خالق اين آيين دانش
 " شورا"ش پزشكي به اختصار هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموز

 . گردد  اطالق مي

آموزي و برگزيدگان جشنواره  برگزيدگان المپيادهاي علمي كشوري بخش دانش )1ماده 
توانند در دوره تحصيلي  المللي با ارائــه گواهي معتبــر مي جوان خوارزمي و مسابقات معتبــر بين

به شرح زير ) ي، دندانپزشكي و داروسازيپزشك(عمومي  پيوسته و دكتـراي كارداني، كارشناسي
 :برگزيده شوند

رياضي ـ (آموزي  دارندگان مدال طالي المپيادهاي علمي كشوري در بخش دانش) الف 
بدون كنكور و به طور مستقيم در رشته موردتقاضا ) شناسي و كامپيوتر فيزيك ـ شيمي ـ زيست

 .پذيرفته شوند ) مازاد بر ظرفيت (

هاي علمي  برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات و جشنواره سوم نفرات اول تا) ب
نصاب نمره علمي بر اساس  المللي به شرط شركت در آزمون سراسري و كسب حد داخلي و بين

 .پذيرفته شوند) مازاد بر ظرفيت ( محل موردتقاضا / توزيع امتياز مربوطه در رشته 

  :باشد به شرح ذيل مي 1ان مشمول بند ب ماده توزيع امتياز براي برگزيدگ: 1تبصره  •
 محل  /آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته% 85نصاب نمره علمي برابر  نفر اول كسب حد - 1

  محل /آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته% 90نصاب نمره علمي برابر  نفر دوم كسب حد - 2
  محل /نفر گزينش آزاد در همان رشتهآخرين % 95نصاب نمره علمي برابر  نفر سوم كسب حد - 3

افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دوره تحصيلي بايد عالوه بر : 2تبصره •
. شدن خود را برحسب مورد به سازمان سنجش ارائه دهند  نياز، اسناد دال بر برگزيده مدارك مورد
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پژوهان جوان  باالترين مقام مسئول باشگاه دانشاين گواهي بايد در مورد المپيادهاي علمي به تائيد 
و براي جشنواره جوان خوارزمي به تائيد باالترين مقام مسئول مركز تحقيقات سياست علمي كشور 

 .رسيده باشد 

آموزان موضوع اين ماده را  ي نحوه پذيرش دانشيسازمان سنجش دستورالعمل اجرا :3تبصره •
به نحو مقتضي به  شورانامه تهيه و پس از تائيد  اين آيين ماه از طريق تاريخ ابالغ 3ظرف مدت 

 .رساند  اطالع داوطلبان مي

هاي داخلي برحسب مورد  المللي و جشنواره تشخيص اعتبار علمي مسابقات بين: 4تبصره  •
هاي داخلي و  قبول بودن جشنواره هاي مورد موظف است شاخص شورا. باشد مي شورابرعهده 

 .لمللي را تعيين و تصويب نمايد ا مسابقات علمي بين

ها و مسابقات علمي مندرج در  شدن در جشنواره  هر داوطلب به ازاي هر بار برگزيده :5تبصره •
 .تواند از امتياز مربوط براي پذيرش استفاده نمايد  اين ماده فقط يكبار مي

ند از مزاياي اين توان ، ميشوراآموزي با تصويب  ساير مظاهر عملكرد استثنائي دانش :6تبصره •
 .مند گردند  نامه بهره آيين

ها و مسابقات علمي داخلي و بين المللي  در مواردي كه يك تيم در جشنواره :7تبصره  •
برگزيده شده باشد ارائه امتياز به نفرات اول تا آخر تيم بر اساس ضرائب مربوطه مشابه مقاالت 

 .گردد  تعيين و توزيع مي هادانشگاهنامه ارتقاي  علمي در آئيـن هيأتاعضاي 

ي هدايت استعدادهاي شورادر جلسه  7/10/82تبصره تهيه گرديده و در تاريخ  7ماده و  1اين آيين نامه در 
 .قابل اجراست  درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابالغ


