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ه ی  نا ه و کار ی  نا ی , کار ی کاردا ی دوره  وز   آ  آ

  مصوب بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی
  23/03/83مورخ 

تبصره  81ماده و  69فصل,  12کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در  ،آیین نامه آموزشی دوره کاردانی   
 آئیناین  به تصویب رسید. 23/3/83در بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

براي آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه ها و  1383 -84نامه از ابتداي سال تحصیلی 
می شوند, الزم االجرا است و از این تاریخ   و آموزش پزشکی موسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت, درمان

  .لغو می شود ،ي دانشجویان مشمول این آیین نامهبه بعد کلیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي مغایر با آن برا

شده و حسب مقطع  پذیرفتهکلیه مقاطع تحصیلی به صورت یکسان آموزشی زیر در آیین نامه هاي  تعاریف
  مربوط مورد استناد می باشد و جز الینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

اي است آموزشی، پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود که  مؤسسه : دانشگاه علوم پزشکی
تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی 

  نماید.  و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می

  هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود. 

عالوه  مستقلی است که مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی: دانشکده علوم پزشکی  دانشکده علوم پزشکی
پژوهش  بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش،

  نماید. و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می

دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند  : دانشکده
 دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

کاردانی  مؤسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه هاي آموزشی در سطح : وه پزشکیآموزشکده در گر
رشته هاي گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصیلی در 

  آن دایر است.
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عالی و پژوهشی که با مؤسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش  : مؤسسه
مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده باشد، 

 اطالق می گردد.

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه  : گروه آموزشی
  یزیولوژي و گروه جراحی. میباشد. مثل گروه بهداشت، گروه ف

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را برحسب  : گروه آزمایشی
  رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها، گروه آزمایشی نامیده میشود.

و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب  دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ : دوره
مدارك مرسوم  نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از

دانشگاهی منجر شود، دوره هاي تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه 
  شود: می

  (فوق دیپلم) کاردانی -
  کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته -
  (فوق لیسانس) ناپیوسته کارشناسی ارشد  -
  دکتري عمومی پیوسته -
  ) .Ph.D ( دکتراي تخصصی -
  تخصص بالینی (دستیاري) -
  فوق تخصص -

  
همه امور آموزشی منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است که  : اداره آموزش

مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را بر 
  عهده دارد.

  شود. هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می : استاد
 مهندسی، وه هاي علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنیرشته یکی از شعب فرعی گر رشته :

کشاورزي و هنر ) است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک 
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درصد کل واحدها (بدون احتساب  30دروس مشترك نباید از  ،کارآیی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز
  ) تجاوز کند.دروس عمومی

هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختالف دروس در  : گرایش
درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس  30درصد کل واحدها کمتر و از  7دو گرایش از یک رشته نباید از 

  .عمومی) بیشتر باشد

س عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر دروس دانشگاهی از لحاظ محتوي، به درو : دروس
ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و 
اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، نظري عملی کارآموزي، 

  زي در عرصه تقسیم میشود.کارورزي و کارآمو

دروسی که به صورت نظري و عملی نوشته می شوند مستقل از یک دیگر تدریس می شوند و هر یک  : تبصره
عملی نوشته میشوند یک درس محسوب شده  -کد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسی که به صورت نظري 

  و کد مشترك و نمره مشترك دارند.

است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش  دروسی : دروس عمومی
شود. این  فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می

و دروس براي کلیه دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته 
  ناپیوسته و دوره هاي دکتراي عمومی الزامی است.

  این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:  : دروس اختصاصی

، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی وي  الف) دروس پایه
  و درك بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود. 

ب) دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی هاي علمی و عملی یک رشته 
  تدریس می شود.

دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي  در صورتی که : دروس جبرانی
درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی 

  بگذراند.
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گر قابل دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دی : دروس اجباري
  تعویض نمی باشد.

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی می توان آنها را از میان مجموع  : دروس اختیاري
  هاي از دروس انتخاب کرد.

  دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است. : (پیش نیاز) دروس پیوسته

  دروس جبرانی یا اجباري می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند. 

  دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهاي دیگري نیست. : دروس مستقل

  دروسی است که در کالس درس ارائه میشود.  : دروس نظري

: دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در دانشکده  دروس عملی
  ارائه می شود . 

: دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی ) و یا در  دروس کارآموزي
  مهارتهاي عملی ارائه می شود.  محیط شبیه سازي شده ( مرکز مهارتهاي بالینی ) براي آموزش

  : دروسی است که در محیط کار واقعی و براي کسب تسلط بر مهارتهاي عملی ارائه می شود.  دروس کارورزي

ارائه خدمات : دروسی است که با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه  دروس کارآموزي در عرصه
  بهداشتی ارائه می شود 

  فصل اول

  ویسیشرایط ورود و نام ن

  شرایط ورود :   

کاردانی, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته, اعم از دوره هاي   ) شرایط ورود به دوره هاي 1ماده 
  روزانه و شبانه بشرح زیراست : 

  پذیرفته شدن در آزمون ورودي. - 1-1

  برخورداري از سالمت تن و روان براساس ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی    -2-1
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مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش  - 3-1
  برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی  ،عالی

  )  1پیوست 

بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان قبولی دانشگاه ها که در رشته 
هاي نیمه متمرکز یا تکمیل ظرفیت قبول شده اند ولی مایل به ادامه تحصیل در رشته قبلی می باشندکه با 

  اعالم شده است.   14/12/92مورخ  89905نامه شماره 

که در ردیف پذیرفته شدگان  1392رشته هاي متمرکز آزمون سراسري سال  (( برخی از پذیرفته شدگان
نهایی رشته هاي نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت آزمون مذکور قرار گرفته اند و متقاضی ادامه تحصیل در 

 15/11/92رشته قبولی اولیه می باشند به استحضار می رساند با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 
ي بررسی موارد خاص این سازمان، مقرر گردید در صورت موافقت موسسه محل قبولی رشته هاي نیمه شورا

متمرکز و یا تکمیل ظرفیت ( قبولی جدید ) مبنی بر بازگشت به رشته قبولی قبلی، ثبت نام و ادامه تحصیل 
ورت ارائه موافقت کتبی از آنان بالمانع گردد. لذا ادامه تحصیل متقاضیان در موسسه محل قبولی اولیه، در ص

مانع می وسسه جدید از نظر این سازمان بالموسسه محل قبولی اولیه، در صورت ارائه موافقت کتبی از م
باشد و ضروت دارد با توجه به مراتب فوق موسسات اسامی این دسته از داوطلبان را به این سازمان نیز اعالم 

  نمایند. ))

دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید داشتن گواهینامه پایان  -4-1
) از داخل یا خارج از کشور, مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا 

امه برابر آن براي آموزش هاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی ) و یا داشتن گواهین
دوره کاردانی براي ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم, تحقیقات و 

  فناوري یا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در  20/3/88مورخ  11484بر اساس نامه شماره  ) 2پیوست 
انشگاهی ) براي دانشجویان دارك تحصیلی ( اصل دیپلم متوسطه و پیش دخصوص عدم ارسال اصل م

که داراي معافیت تحصیلی می باشند ، به اطالع می رساند پذیرش تاییدیه تحصیلی محرمانه از ذکوري 
اهی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگ

کلیه مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکتري عمومی واین بخشنامه شامل  مانع استوق الذکر بالفنشجویان دا
  می باشد. 
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سپردن تعهد خدمات براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و  -5-1
  مقررات که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

: چنانچه دانشجو باتوجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش  1تبصره 
براساس نظر شوراي پزشکی  ،کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد

  دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعالم شده را ندارد.

دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام : ارائه تاییدیه تحصیلی  2تبصره 
وحداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهی نامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره 

  پیش دانشگاهی حداکثر تا یکسال بعد از ثبت نامه اولیه الزامی است.

  وختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.دانش آم ،: پرداخت شهریه 3تبصره 

پرداخت شهریه به دو  ،: در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی 4تبصره 
  عالوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است. ،برابر ضوابط مربوط ،صورت ثابت و متغیر

: چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکالت دانشگاه به دوره شبانه  5تبصره 
   معرفی گردد از پرداخت هرگونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود.

  نام نویسی : 

موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور  ،) پذیرفته شدگان آزمون ورودي 2ماده 
یا دانشگاه اعالم میشود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه براي 

  نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون, انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. 

اعالم می کند, براي ادامه ) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه  3ماده 
عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال  ،انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند تحصیل و

  عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد. بدون اطالع و

: در موارد استثنائی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آن را حداکثر یک  1تبصره 
درصورت تایید موجه بودن ترك  ،ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد

رخصی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و م ،تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه
  تحصیلی براي آن نیمسال صادر می شود.
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چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید  ،که ترك تحصیل نموده دانشجویی:  2تبصره 
  موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

رشته بیش از  و در هرادامه تحصیل در بیش از یک رشته  در یک زمان حق نام نویسی و ) دانشجو 4ماده 
روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت  ،یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی

حسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از  به تشخیص کمیته نظارت بر ،تخلف
می شود و دانشجو در این حال موظف است  رشته هاي انتخاب محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم

  کلیه هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضوابط  : دانشجویان ممتاز ( استعدادهاي درخشانتبصره 
  مربوط به خود می باشند.

در مورد نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي  28/6/86/آ مورخ 226532/16متن نامه شماره  ) 3 پیوست
  تابعیت مضاعف : 

مضاعف، در دانشگاه هاي علوم پزشکی داخل کشور، در (( موضوع نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي تابعیت 
مطرح و پس از بحث و  31/5/86اولین جلسه شوراي معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

بررسی مقرر گردید، ادامه تحصیل این افراد در داخل، تابع قوانین داخل کشور بوده و تابعیت ایرانی آن ها 
  مالك می باشد. ))

  فصل دوم

  نظام آموزشی

  واحد درسی :

  .) آموزش در تمام دانشگاههاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است 5ماده 

ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی  ،در نظام واحدي   
  به همان درس محدود است ،دانشجو در یک درس

عملی یا  ،ساعت 17مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري  ،هر واحد درسی     
درطول  ،ساعت 51انی و کارآموزي در عرصه کارگاهی و کارآموزي یا عملیات مید ،ساعت 34آزمایشگاهی 
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طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود. ، ک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی
توسط  ،در یک نیمسال متناسب با واحد آنه درمورد رشته هایی که داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژ

  استاد مربوط تعیین می شود.

  :  سال تحصیلی

) هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات  6ماده 
 6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 

  است. 5هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 

  شود. ایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پ 1تبصره 

عدم امکان حضور استاد مربوط در  ،شامل وقوع بالیاي طبیعی ،: در موارد استثنایی و ضروري 2تبصره 
به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شوراي آموزشی  ،این قبیل بیماري استاد و مواردي از ،هفته 17طول 

که آن درس  هفته جهت کلیه دانشجویانی 17از  ا درس هایی را در مدتی کوتاه ترمی توان درس ی ،دانشگاه
مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در  ،یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود

  این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است. 5ماده 

  حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی 

) تمام دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند برنامه هاي درسی مصوب شوراي عالی  7ماده 
  برنامه ریزي را اجرا نمایند.

روش  ،تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ،: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها تبصره
کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و  بجاتدریس و جا

  دانشکده هاي علوم پزشکی است.

   :دروس اختیاري 

توجه به برنامه آموزشی در هر رشته و به تشخیص  ) دانشگاههاي داراي هیات ممیزه می توانند با 8ماده 
رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاري به دانشجویان ارائه  گروه مربوط تعدادي از دروس اصلی مرتبط با

  دهند, مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.
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  :ساعات حل تمرین 

در هر  ،گاه) دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تایید دانشکده و دانش 9ماده 
ساعت به  10ساعت و در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا  20رشته از دوره هاي کارشناسی تا 

عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته در طول دوره بیفزایند. این افزایش ساعت موجب افزایش واحد 
  هر درس نمی شود.

  فصل سوم

  تعداد واحدها

برابر  ،) تعداد واحدهاي درسی الزم براي گذراندن هر یک از دوره هاي تحصیلی گروه پزشکی 10ماده 
  سرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی بشرح زیر است : 

  : واحد 68تا  64دوره کاردانی  
  : واحد  130دوره کارشناسی 
 واحد  65:  دوره کارشناسی ناپیوسته 

واحد درسی و  20و حداکثر تا  12دانشجوي دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل  ) هر 11ماده 
 واحد را باید انتخاب کند. 18وحداکثر  10دانشجوي دوره شبانه حداقل 

می تواند با  باشد 17: درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل  1تبصره 
واحد درسی را انتخاب کند. دانشجوي  24در نیمسال بعد حداکثر تا  ،ت دانشکدهنظر استاد راهنما و موافق

  واحد درسی را انتخاب کند. 20دوره شبانه که داراي این شرایط باشد می تواند حداکثر تا 

واحد در دوره  12: در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  2تبصره 
  واحد در دوره شبانه معاف است. 10روزانه و 

  واحد درسی است. 6: تعداد واحدهاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  3تبصره 

  ) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزي در عرصه مجاز نمی باشد.12ماده 

: درصورت ضرورت و به تائید شوراي آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با  1تبصره 
کارآموزي درعرصه امکان پذیر است. همچنین درصورتی که دانشجو تنها یک درس تئوري باقیمانده داشته 
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رس شرکت لیکن در امتحان آن د باشد و قبالً آن درس را اخذ نموده و در کالسهاي مربوط حضور داشته و
با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با  ،نمره قبولی کسب نکرده باشد نکرده و یا

  کارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند. 

یمسال بعد ملزم به انتخاب : چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودي گرفت در ن 2تبصره 
  مجدد آن درس و شرکت در کالس مربوط و کسب نمره قبولی است.

واحد  24عرصه دانشجوي دوره روزانه حداکثر  در  : در مواردي که در نیمسال قبل از کارآموزي 3تبصره 
قبل  واحد درسی باقی داشته باشد, در صورتی که در نیمسال 20درسی و دانشجوي دوره شبانه حداکثر 

  مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید

ائین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  12ماده  1اصالحیه در مورد تبصره  ) 4پیوست 
دانشگاه  18/02/94شوراي آموزشی مورخ وزارت و تصمیم  03/03/94/ د مورخ 476/500ارسالی با نامه شماره

   به شرح زیر اعالم می شود :

به دانشکده ها ارسال شده است داراي دو قسمت است  24/03/94مورخ  5667/38/5با نامه شماره (( مراتب 
  به شرح زیر نحوه اقدام درهر قسمت توضیح داده می شود :  - هر دو قسمت نیازمند تایید شورا می باشد -که

تئوري یا  ،واحد درسی ( عمومی یا اختصاصی 5در قسمت اول نوشته شده دانشجو می تواند حداکثر  –الف 
هاي درسی، همراه با کارآموزي در عرصه انتخاب نماید و درکالس  حضورعملی ) با رعایت مقررات آموزشی و 

کارآموزي نشده است و  علتش ساعت زیاد هر واحد کار  ،همچنان که مشاهده می فرمایید اشاره اي به ارایه واحد
واحد شامل واحد هاي کارآموزي نخواهد بود  5ساعت ) پس مجدد تاکید می شود که  51آموزي می باشد ( 

ضمنا برابر مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه تاکید می شود که اصل این است که دانشجو با گذراندن کلیه واحد 
آموزي در عرصه گردیده ومهارت عملی کسب نماید ولی ر آموزي در عرضه، وارد مرحله کارهاي مرحله قبل از کا

در صورتی که استثنائا مواردي باشد که دانشجو یک ترم و بعضا دو ترم عقب می افتد، با درخواست دانشجو و 
 اًو دانشکده راس رددتا تصمیم نهایی اتخاذ گ گرددارجاع می موافقت دانشکده مراتب به شوراي آموزشی دانشگاه 

  اقدام نخواهد کرد. 

باز شامل واحد کار  -در قسمت دوم اگر دانشجو تنها یک درس تئوري یا عملی باقی مانده داشته باشد  -ب
که دانشجو قبال آن درس را انتخاب نموده و در کالس ها شرکت کرده و در امتحان آن  - آموزي نخواهد بود 

که به دانشکده تفویض اختیار  -است می تواند با نظر َشوراي آموزشی دانشگاه درس شرکت نکرده یا مردود شده 
می تواند آن درس را همراه با کارآموزي در  -شده است تا شوراي آموزشی دانشکده در این مورد تصمیم بگیرد 

 عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند. 
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 بدین ترتیب قبل از ورود به مرحله کارآموزي در عرصه ما معرفی به استاد نخواهیم داشت.  یادآوري :

  :  دروس پیش نیاز دانشگاهی

کارشناسی  ،از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورود دانشگاهها در دوره هاي کاردانی ) آن دسته13ماده 
 ،پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته هاي تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودي

موظفند  ،از حد نصاب معینی کمتر باشد ،در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده
پیش نیاز دانشگاهی عالوه بر  دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس ،حسب نیاز رشته

  در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند. ،دروس مندرج در برنامه مصوب

نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی  ،ریز مواد ،تعداد واحد ،: تعیین نوع درس 1تبصره 
  .شی استبرعهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههاي آموز

 ،کارنامه پذیرفته شدگان ،پس از اعالم نتایج آزمون ورودي ،: سازمان سنجش آموزش کشور 2تبصره 
  مشتمل بر نمره خام آنها را در هریک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می دهد.

ها از هر لحاظ از جمله ثبت در دانشگاه ،: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها 3تبصره 
 ،احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو ،نمرات در کارنامه دانشجو

  مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

را واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی  8: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل  4تبصره 
  حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود. ،گذرانده باشند

دبیر  17/01/93/ د مورخ 11/523و  24/12/93/ د مورخ 796/523بخشنامه هاي شماره  ) 5پیوست 
  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در رابطه با نحوه انتخاب دروسی که پیشنیاز دارند : 

دانشکده ها در مورد نحوه اقدام در خصوص ارایه نایت به سواالت مکرر دانشجویان وکارشناسان آموزشی عبا((
در این رابطه مصوبه  - وزارت  26/12/93/د مورخ 796/523نامه شماره  –دروس پیش نیاز به صورت همزمان 

  دانشگاه عینا در زیر آورده می شود:  24/1/94شوراي آموزشی مورخ 

 ءکه بایست اصول پیش نیاز براي همه دانشجویان برابر سرفصل دروس رعایت شود و موارد استثا ((تاکید شد
براي انتخاب دروس پیش نیاز به صورت هم زمان (مثل عقب افتادن از تحصیل دانشجو در صورت عدم انتخاب 

  ی ارجاع گردد.))آموزشی دانشگاه  به حوزه معاونت آموزشدها ) موردي براي  طرح در شوراي هم زمان واح
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اصول پیش نیاز خواهد بود واحد ها به دانشجویان اصل رعایت همچنان که مالحظه می فرمایید در ارایه      
ولی درمواردي که رعایت این امر باعث ایجاد مشکل سنوات یا مشکل دیگري می گردد با تشخیص دانشکده 

ت آموزشی ارسال خواهد شد و لذا ارایه دروس مراتب براي طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاون
پیش نیاز به صورت همزمان منوط به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود. خواهشمند است دستور 

  فرمایید مراتب به نحو مقضی به افراد ذیربط اطالع رسانی گردد. 

  :  طول دوره

سال و در دوره  3کارشناسی ناپیوسته روزانه ) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کاردانی و  14ماده 
سال است . در صورتی که  7سال و  5/3سال و در دوره هاي شبانه به ترتیب  6کارشناسی پیوسته روزانه 

دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج 
  ود.می ش

  فصل چهارم

  غیابحضور و 

  :  حضور در جلسات درس

) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر  15ماده 
ퟒ درس نظري از

ퟏퟕ  ، عملی و آزمایشگاهی ازퟐ
ퟏퟕ  و کارآموزي و کارآموزي در عرصه ازퟏ

ퟏퟎ  مجموع ساعات آن
  نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود., در غیراینصورت  درس نباید تجاوز کند

درصورتی مجاز خواهد بود که با ارائه  ،15: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  1تبصره 
موجه یا  مدارك مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (

  کده خواهد بود.) برعهده استاد و با تایید دانش غیرموجه

در رابطه با  15/04/89مورخ  5335/38/5نامه شماره مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه  ) 6پیوست شماره 
  تعطیلی دسته جمعی کالس ها : 
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 08/12/79دانشگاه مجدداً مصوبه شوراي آموزشی مورخه  31/03/89برابر مذاکرات شوراي آموزشی مورخه 
در خصوص تعطیلی دسته جمعی کالس ها از طرف دانشجویان به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور 

   رعایت دقیق مقررات از جمله لزوم تشکیل کالس ها برابر تقویم دانشگاهی ارسال می شود.

در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعالم شده از  (( 
 6تا  2اول ترم در کالس ها حضور پیدا نکنند دانشکده به میزان تعطیلی کالس ها بین  ، طرف دانشکده

انده از واحد هاي واحد درسی براي برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی براي دروس باقیم
و ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید  خواهد نمود  دانشجویان کم

از طریق دانشکده به صورت موردي مراتب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی 
  گزارش شود تا تعیین تکلیف گردد.))  

:  به استحضار می رساند مصوب شد 14/04/1389برابر تصمیم شوراي آموزشی مورخ  )  7 پیوست شماره
که دانشجویی به علت فوت خانواده درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) نتواند در امتحان پایان  در صورتی

ر برابر و اگ دانشکده غیبت وي موجه محسوب شده نیمسال شرکت نماید با ارائه مستندات به اداره آموزش
مقررات تنها واحد مانده وي براي تغییر مقطع یا فارغ التحصیلی باشد براي درس نظري معرفی به استاد داده 
خواهد شد ولی در غیر اینصورت درس مذکور عالوه بر واحدهاي ترم بعد به وي داده خواهد شد و نیازي به 

اهدکرد و لذا تاکید می شود که به هیچ شرکت مجدد در کالس نبوده و در پایان ترم در امتحان شرکت خو
  استفاده از این مصوبه تنها براي یک درس خواهد بود. وجه موضوع امتحان مجدد مطرح نمی باشد ،

باشد ولی  15: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده  2تبصره 
غیبت او با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود, آن درس حذف می شود. در این 

ولی  واحد براي دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست 10واحد براي دوره روزانه و  12حال رعایت حداقل 
  نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

  : غیبت در امتحان

) غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و  16ماده 
در جلسه  غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت

  امتحان برعهده شوراي آموزشی دانشگاه است.



 

18 
 

درمورد تفویض اختیار به شوراي  31/06/87مورخ  10331/38/5متن نامه شماره  ) 8پیوست شماره 
 آموزشی دانشکده ها در مورد  تایید گواهی هاي پزشکی  دانشجویان : 

را  دانشجو بودن یا غیر موجه بودن غیبت(( اگر معاون آموزشی دانشکده پزشک باشد خود می تواند موجه 
  تشخیص دهد و اگر معاون آموزشی پزشک نباشد  شوراي آموزشی دانشکده نظر خواهد داد. )) 

معاونت آموزشی دانشگاه در مورد ممنوعیت  17/02/93مورخه  2932/38/5) متن نامه شماره  پیوست
  : مجدد  امتحان

همانطوریکه استحضار دارند اخذ امتحان مجدد خالف مقررات آموزشی می باشد. از آنجائیکه در برخی 
گرفته می شود و موجبات اعتراض سایر دانشجویان را ایجاد دانشکده ها مشاهده می شود این امر نادیده 

وه هاي آموزشی آن می کند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدداً بنحو مقتضی به اطالع گر
س از اخذ آزمون رسمی از انجام آزمون مجدد خودداري گردد. در صورت مشاهده پ دانشکده اعالم شود تا

نمره آزمون بعدي صفر منظور خواهد شد. همچنین آموزش دانشکده به هیچ وجه اجازه معرفی به آزمون 
 خواهد گردید. مجدد را پس از آزمون رسمی ندارد و در صورت مشاهده تخلف محسوب 

  فصل پنجم

  حذف و اضافه

فقط در مهلتی کمتر از دوهفته پس از شروع نیمسال  ،دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی  ) 17ماده   
تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را 

  مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نکند. ،با دو درس دیگر جابجا نماید

: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز  1تبصره 
 ) محاسبه و 15جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده  ،نیست و در صورت پیش آمد

  کور اجرا خواهد شد.مفاد ماده مذ

  : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست. 2تبصره 

فقط یکی از  ،هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده 5دانشجو می تواند تا  ،) درصورت اضطرار 18ماده   
مشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو درآن  ،گروه آموزشی مربوط حذف کند درسهاي نظري خود را به تایید
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ퟒدرس بیش از 
ퟏퟕ	  واحد در دوره  12تعداد واحدهاي باقیمانده وي از  ،ساعات آن درس نباشد و ثانیاً مجموع

  واحد در دوره شبانه کمتر نشود. 10روزانه و 

انات پایان آن حداکثر تا قبل از شروع امتح ،) حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال 19ماده   
دانشجو قادر به ادامه  ،به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه نیمسال تنها درصورتی مجاز است که بنا

تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد 
شوراي آموزشی  شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده

  دانشگاه است.

: حذف کلیه درسهاي اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید  تبصره
  شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

  فصل ششم

  معیارهاي ارزیابی

انجام فعالیتهاي  ،در کالسارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت  ) 20ماده 
سال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی مآموزشی و نتایج امتحانات بین نی

  دانشجو در آن درس است.

  : برگزاري امتحان کتبی پایان نیمسال براي هر درس نظري الزامی است.تبصره 

توجه به موارد  ي کارآموزي و کارآموزي در عرصه با) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدها 21ماده 
  زیر انجام می شود : 

رعایت اخالق اسالمی و حرفه اي و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و  -1-21
  کارکنان واحد مربوط 

  حضور مرتب و تمام وقت -2-21

  ابط واحد مربوطاحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضو دقت و -3-21

  افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از واحدهاي کارآموزي و کارآموزي درعرصه -4-21
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  شرکت در امتحانات پایانی واحدها و کسب نمره الزم -5-21

به صورت نمره  21و  20) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو, براساس مفاد مندرج در ماده 22ماده 
  می گردد.  دانشجو در هر درس به صورت عددي بین صفر تا بیست مشخص تعیین می شود و نمرات

سازمان اسناد ملی ایران مدت زمان نگهداري اوراق  30/02/80مورخ  2233/2بر اساس مجوز شماره  : دقت
سال پس از اعالم نتیجه هر امتحان می باشد  2امتحانی امتحانات درون دانشگاهی رشته هاي گروه پزشکی 

و بعد از آن درصورت عدم نیاز می توانند اوراق مذکور را از طریق واحد اسناد دانشگاه و نهایتا مدیریت اسناد 
  امحا نمایند.  دفتر وزارتی

دانشگاه در مورد اوراق امتحانی اعالم  01/05/86مصوبه شوراي آموزشی مورخ  )مکرر  9پیوست شماره 
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38شده با نامه شماره 

((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات  
ها نیز نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند  دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکدهدانشجویان به آموزش 

((.  

 12و کارآموزي و کارآموزي در عرصه  10) حداقل نمره قبولی در هر درس نظري و آزمایشگاهی 23ماده 
در اولین فرصت, ملزم به تکرار آن است. با  ،که در هریک از دروس اجباري مردود شود  می باشد. دانشجویی

این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال 
  مربوط و میانگین کل منظور می شود.

به جاي آن درس می تواند از جدول دروس  ،: اگر دانشجویی در یک درس اختیاري مردود شود 1تبصره 
درس دیگري را انتخاب کند. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي  ،تیاري در برنامه مصوباخ

  می شود. در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور

( اعالم  88 /03/02به موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ   ) 10پیوست شماره 
چنانچه دانشجو در طول تحصیل از درسی نمره مردودي  ) 03/03/88/ آ مورخ 83730شده با نامه شماره 

، و باالتر اخذ نماید 16کسب نماید و پس از اخذ مجدد درس در اولین فرصت ممکن، در آن درس نمره 
نیمسال و کل دانشجو در میانگین نمره آن حذف و اخذ شده  16که قبل از نمره  آخرین نمره مردودي

محاسبه نخواهد شد. موارد مجاز استفاده از این مصوبه جهت دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی 
بار می باشد و نیز تصمیم گیري در  2ناپیوسته تا سقف یک بار و مقطع کارشناسی پیوسته تا سقف 

اشته اند در صورتی که مشکالت خصوص تعمیم آن به دروسی که قبل از ابالغ مصوبه شرایط مذکور را د
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اجرایی به وجود نمی آورد به عهده شوراي آموزشی دانشگاه می باشد. الزم است رعایت تعداد موارد مجاز 
  استفاده از مصوبه مذکور ضروري است. 

عملی که یک درس  -: هریک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند, اما نمره دروس نظري  2تبصره 
معدل دو قسمت نظري و عملی و باتوجه به ضرایب هرکدام است. درصورتی که معدل  ،وندمحسوب می ش

رسیده باشد هر  10هرچند معدل به  ،کمتر باشد 8نرسد و یا یکی از آنها از  10دو قسمت نظري و عملی به 
  دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.

 اتوام ب ،دروسی که در برنامه آموزشی مصوبو   نمره کارآموزي در عرصه ،) در موارد استثنایی 24ماده 
تکمیل آنها در طول  ،هکه به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط پروژه ارائه می شوند در صورتی

ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به  ،یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد
ی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نمره قطعی تبدیل گردد, بدیه

  نموده است.

  اعالم نمرات

برگزاري امتحان   روز پس از 10) استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 25ماده 
  آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات  3دانشجو می تواند حداکثر تا  ،مره توسط آموزش: پس از اعالم ن تبصره
  خود را کتباً به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد.

) اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را  26ماده 
رگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و تا دو هفته پس از ب حداکثر

  به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید. ،رفع اشتباهات احتمالی

  : نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است. تبصره

       بخشنامه دبیر شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در مورد نمره درس ناتمام  ) 11پیوست شماره 
  :)  27/10/85/ د مورخ 4088/813( نامه شماره 

نیمسال موفق به اخذ نمره در درس پروژه نشود، دانشگاه مجاز به درج نمره  ((چنانچه دانشجو پس از دو
  صفر در کارنامه دانشجو می باشد. ))
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  نمرات میانگین

میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا  ،) در پایان هر نیمسال تحصیلی 27ماده 
میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه  ،پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز

  وي ثبت می شود. 

تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و  ،: براي محاسبه میانگین نمرات 1تبصره 
مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نمره قبولی یا مردودي دریافت داشته 

  است تقسیم می شود.

به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در  ،: دوره تابستانی 2تبصره 
  تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. ،بستانی می گذرانددوره تا

  نام نویسی مشروط

نام  ،باشد درغیراینصورت 12) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  28ماده 
  به صورت مشروط خواهد بود. ،نویسی دانشجو در نیمسال بعد

واحد و  12: در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دورة روزانه کمتر از  1تبصره 
 واحد باشد, آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد. و 10براي دوره شبانه کمتر از 

به علت لیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردي که 
واحد باشد,  10واحد و در دوره شبانه کمتر از  12در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از  ،مشکالت دانشجو

آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز 
  محاسبه خواهد شد.

دانشجو را هر بار به وي و اولیاء او کتباً اطالع : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن  2تبصره 
دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وي از طرف 

  مانعی در اجراي مقررات نخواهد بود. ،دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر

نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزي درعرصه  ) دانشجویی که به صورت مشروط نام29ماده 
  واحد درسی در دوره شبانه را ندارد. 12واحد درسی در دوره روزانه و بیش از  14حق انتخاب بیش از 



 

23 
 

توجه به تعداد واحد باقی مانده و  در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه با ،: در موارد استثنایی تبصره
به عهده شوراي  29رر به دانشجوي مشمول ماده قارائه واحد بیشتر از حد م ،وسوابق تحصیلی دانشج

واحد درسی در  18واحد درسی در دوره روزانه و  20آموزشی دانشگاه است. در هرصورت این تعداد بیش از 
  دوره شبانه نباید باشد.

  اخراج دانشجوي مشروط

هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو  در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره  ) 30ماده 
نیمسال  4اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا  ،نیمسال تحصیلی

  از ادامه تحصیل محروم می شود. ،باشد در هر مرحله اي از دوره که باشد 12کمتر از  ،متناوب

در دوره کارشناسی پیوسته   از ادامه تحصیل ،از حد ) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش 31ماده 
می تواند پس از تطبیق  ،محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامۀ تحصیل در آن مقطع را ندارد

واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي کمبود در مقطع پایین تر و با رعایت سایر 
  شناسی رشتۀ تحصیلی خود فارغ التحصیل شود.در دورة کار ،ضوابط مربوط

: درصورتی که مقطع پایین تر رشتۀ دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از  1تبصره 
اخذ پذیرش از دانشگاه دیگري که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن دایر است ادامه تحصیل داده و فارغ 

  و توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.التحصیل شود مدرك تحصیلی دانشج

 ،برنامه مصوب و دایر نداشته باشد ،: درصورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر 2تبصره 
 ،به یکی از رشته هاي موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ،دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط

مه رشته اتغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با برن ،اه دیگردر آن دانشگاه یا دانشگ ،در مقطع پایین تر
در مقطع کاردانی رشته جدید فارغ التحصیل شود.  ،جدید مطابق مقررات مربوط وگذراندن واحدهاي کمبود

برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است حداکثر  ،که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود بدیهی است
  فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال می باشد.

در صورت  ،ادامه تحصیل محروم می شوداز ،به دلیل مشروط شدن بیش از حد) دانشجویی که 32ماده 
تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی می تواند براي  ،انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است

در آزمون سراسري شرکت کند و درصورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد  ،خود
با برنامه رشته جدید  ،واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ،دانشگاه پذیرنده می تواند

  ام آنها را بپذیرد.تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تم
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  فصل هفتم

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  مرخصی تحصیلی 

در هریک از دوره هاي کاردانی و  ،دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی  ) 33ماده 
نیمسال متوالی یا  2نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته براي  1 کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي

  د.از مرخصی تحصیلی استفاده کن متناوب

 2دانشجویان دوره شبانه می توانند در هریک از دوره هاي کاردانی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر براي 
از مرخصی تحصیلی  ،نیمسال متوالی یا متناوب 3نیمسال و در دوره هاي کارشناسی پیوسته حداکثر براي 

  استفاده کنند.

   با شوراي آموزشی دانشگاه  ،در اولین نیمسال تحصیلی تحصیلی دانشجوموافقت با مرخصی  : 1تبصره 
  می باشد.

  : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود. 2تبصره 

حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هر  ،) تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی 34ماده 
  ط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.توس ،نیمسال

: چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود, تصمیم گیري بعهده شوراي  1تبصره 
  آموزشی دانشگاه است.

: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام  2تبصره 
  نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ نماید. 

  : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.   3تبصره 

در مورد تفویض اختیار شوراي آموزشی دانشگاه به  22/8/91مورخ  16898/38/5ره متن نامه شما پیوست )               
   تحصیلیشوراي آموزشی دانشکده ها در خصوص درخواست هاي مرخصی 
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دانشگاه در راستاي ارتقاء فرایندها و صرفه جوئی در وقت ارباب  15/8/91تصمیم شوراي آموزشی مورخ ((برابر           
تفویض  هکاهش مراحل اداري به شوراي آموزشی دانشکده ها از طرف شوراي آموزشی دانشگارجوع و همکاران و 

اختیار می گردد تا در مورد درخواستهاي مرخصی تحصیلی که می بایست در شوراي آموزشی دانشگاه مطرح 
  گردیده و تصمیم گیري شود با بررسی درخواست و مستندات ارائه شده اتخاذ تصمیم نماید.

دانشجو برابر مقررات دو هفته قبل از شروع نیمسال می بایست درخواست مرخصی خود را به آموزش  توضیح: 
  دانشکده ارائه نماید و دانشکده نظر مکتوب خود را با رعایت مقررات به دانشجو اعالم نماید.

ن ترم اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی به علت مشکالت درخواست خود را براي مرخصی تحصیلی در آ
ارائه نماید مراتب در شوراي آموزشی دانشکده مطرح و بررسی هاي الزم صورت گرفته و تصمیم گیري خواهد 

  شد.

  :تذکر
الف) از صورتجلسات شوراي آموزشی دانشکده ها یک برگ رونوشت به حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد 

تبدیل تحصیلی با احتساب در سنوات به مرخصی   حتماً بایست  در برنامه سما دانشجو  وضعیت ترمی "و ضمنا
  شود.

 ب) در صدور مرخصی حداکثر مرخصی تحصیلی برابر آئین نامه هاي آموزشی دوره ها در نظر گرفته شود مثالً
  مرخصی تحصیلی براي دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال می باشد.

به علت گواهی هاي پزشکی که به تائید کمیسیون  ر سنواتدج) هرگونه مرخصی تحصیلی بدون احتساب 
 تصمیم گیري  کمیسیون بررسی موارد خاص یاپزشکی استان رسیده باشد از طرف شوراي آموزشی دانشگاه و 

  به استثناي مرخصی زایمان که برابر مقررات جاري خارج از سنوات می باشد. شد خواهد

شکل آموزشی از جمله مشکل مشروطی، مشکل سنوات، د) در صورتی که وضعیت تحصیلی دانشجو به علت م
قطع رابطه تحصیلی و سایر موارد نیازمند به طرح در کمیسیون موارد خاص باشد می بایست تصمیم گیري در 

  حوزه معاونت آموزشی باشد.

بورس صدور هرگونه مرخصی براي دانشجویان بورسیه ارتش، سپاه، نیروي انتظامی و ... با موافقت محل  )اه
  کننده ممکن خواهد بود و الزم است قبل از صدور مرخصی نظر محل بورس استعالم گردد.
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و) تفویض اختیار شوراي آموزشی دانشگاه براي مقاطع دوره دکتري عمومی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و 
ناپیوسته  دو کارشناسی ارش .Ph.Dکاردانی می باشد و در خصوص مقاطع تخصصی و فوق تخصصی و فلئو و 

  تفویض اختیار نشده است. "که فعال حواهدشد شوراي تحصیالت تکمیلی تصمیم گیري  از طرف 

از مرخصی تحصیلی استفاده نموده  ست مشخص باشد که متقاضی قبالًیز) در درخواست هاي مرخصی می با
رشناسی، مقطع دروس و در کا مثالًاست یا نه و چند ترم در کدام یک از سالها و مقاطع (منظور در مقاطع 

کارآموزي در عرصه را داریم یا در پزشکی چهار مقطع است و در دوره داروساي مقطع علوم پایه و بعد از علوم 
  پایه)

   ح) مرخصی تحصیلی براي نیمسال اول بدون ثبت نام اولیه و درخواست مرخصی براي نیمسال هاي گذشته، 
  گردد.می بایست در شوراي آموزشی دانشگاه مطرح 

: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته هاي علوم پزشکی، می توانند با رعایت سایر  35ماده 
  ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت  07/09/91/ د مورخه 2131/500*طبق بخشنامه شماره 
  مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دو نیمسال افزایش یافته است. 

در خصوص تبدیل نیمسال تحصیلی که  31/05/86: به موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي مورخه  دقت
ارایه واحد توسط دانشگاه دچار وقفه تحصیلی می شود، دنبال یک نیمسال مرخصی زایمان و عدم دانشجو به 

  مقرر گردید این نیمسال به صورت مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه شود. 

آموزشی ) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تائید شوراي پزشکی و شوراي  36ماده 
دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده 

  نمایند.

  مرخصی تحصیلی همسر دانشجوي بورسیه و همسر کارکنان دولت :

) دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به  37ماده 
ن همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص وتایید عنوا

سال دیگر نیز  4شوراي آموزشی دانشگاه عالوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل تا 
  از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
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  : انصراف از تحصیل

) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به  38ده ما
دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي یکبار حداکثر تا یک ماه  اداره آموزش دانشگاه یا

این مهلت حکم انصراف از  رد. پس از انقضايیقبل از پایان همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگ
  تحصیل وي صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد. 

: دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است  تبصره
  به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

که با نامه  درخصوص ضرورت تسویه حساب دانشجویان منصرف از تحصیلوزارتی ه بخشنام ) 12پیوست 
  اعالم شده است : 27/7/90مورخ  521/ 4900شماره 

(( در صورتی که دانشجویان رشته هاي مرتبط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري انصراف دهند و تصمیم به 
با وزارت مربوطه تسویه حساب نمایند  ادامه تحصیل در رشته هاي گروه پزشکی را داشته باشند می بایست

و دانشجویان گروه پزشکی نیز در صورت انصراف ملزم به تسویه حساب هزینه هاي مربوطه با وزارت متبوع 
  می باشند. )

در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه  بخشنامه )13پیوست 
  عالم شده است : ا 3/9/93/د مورخ 7021/521شماره 

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان ، به اطالع می 
رساند ، بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد 

  در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود. 

نحوه ارسال وضعیت تحصیلی دانشجوي منصرف از تحصیل به وزارت جهت احتساب  بخشنامه )14پیوست
  دریافت شده است : 16/10/93مورخ  /د8363/521هزینه  آموزش رایگان که با نامه شماره 

((ضمن ارسال مشخصات فردي ، دانشجویی و تعهد محضري دانشجو طبق جدول ذیل نسبت به ارسال 
  موارد درخواستی اقدام نمایید.  

سال 
ورود به 

تاریخ دقیق 
  ثبت نام

تاریخ 
شروع به 

تعداد نیمسال 
  هاي تحصیلی

تاریخ   تعداد واحد انتخابی
انصراف یا    عملی  نظري
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  اخراج  تحصیل  دانشگاه
              

 تعهد محضري دارد یا نه؟ -
  تا تاریخ ......................از کالس هاي درسی استفاده نموده است.  -

  فصل هشتم

  انتقال و جابجایی

   انتقال

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و  ) 39ماده 
  همان مقطع تحصیلی است.

  ) انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :  40ماده 

  ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -1-40

  متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. -2-40

  واحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد, حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد. -3-40

  باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی, حداقل  -4-40

/مورخ 6891/521اصالحیه مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  ) 15پیوست 
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/9/1390/د مورخ 2212/500شماره  مرکز خدمات که با  نامه 12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 

از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر (( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود 
قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه  دانشگاه هاي تیپ دو و سه در بدو

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/8/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/2/1389خ ن مور 44639/ت39003
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: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط  تبصره
  و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط, امکان پذیر است. 40ماده 

  ) انتقال دانشجو به هریک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زیر :  41ماده 

 فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري که وي به تشخیص مراجع قانونی ،شهادت -1-41
  , به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

به تشخیص شوراي عالی پزشکی قادر به نحوي که ، معلولیت موثر دانشجو بیماري صعب العالج یا -2-41
  به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید  -3-41
  مراجع ذیربط

  باشد. : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته 1تبصره 

: براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري است واگر شغل همسر آزاد  2تبصره 
  است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.

باشد و همسر او نیز در  : در موارد استثنائی چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران 3تبصره 
شهرستان دانشجو باشد, اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد, همسر او 

  می تواند به تهران منتقل شود.

  : صحت هریک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد. 4تبصره 

و از دانشگاههاي غیرحضوري (پیام نور) به دانشگاههاي  انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه )  42ماده 
حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غیردولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به 

  فقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوطه بالمانع است.امو عکس آن با

  ع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.: انتقال فرزندان اعضاي هیات علمی تاب 1تبصره 

: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خار ج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش  2تبصره 
  عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
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هفته قبل از  6حداقل  ،کتباً با ذکر مورد) دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را 43ماده 
  شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.

) دانشگاه مبداء درصورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط, موظف است حداکثر ظرف یک  44ماده 
گاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه هفته, موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانش

  مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم نماید.

: درصورت موافقت با انتقال, کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط  تبصره
  دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

و یا باالتر است پذیرفته  12واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها از  ،) درصورت انتقال45ماده 
است برعهده دانشگاه مقصد است.  10و بیشتر از  12می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

وي امکان گذراندن درهرحال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که 
  واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

و 10نحوه برابر سازي نمرات بین دانشگاه  در مورد  28/11/92مصوبه شوراي آموزشی مورخ  ) 16پیوست
به دانشکده ها  30/11/1392مورخ  25212/38/5دانشجویان انتقالی داخل کشور که با نامه شماره  12

 اعالم شده است :

در مقاطع دکتري عمومی، کارشناسی پیوسته،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  دروس گذرانده  -الف       
شهید   -تهران  –مشهد  –شیراز  –دانشجویان انتقالی از دانشگاه هاي اصفهان  12و 10شده با نمره بین 

  قابل برابر سازي خواهد بود.  10رعایت سایر مقررات با حداقل نمره   با  بهشتی و ایران
قابل  12دروس گذرانده دانشجویان انتقالی از غیراز دانشگاه هاي ذکر شده در بند الف با حداقل نمره  - ب      

      پذیرش خواهد بود. 

سی و تصمیم مقتضی اتخاذ برابر سازي دروس فوق الذکر در شوراي آموزشی دانشکده مربوطه برر -ج    
اقدام الزم صورت گرفته و  نتیجه اقدام  براي ثبت در صورتجلسه شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه  گردیده و

  معاونت آموزشی ارسال خواهد شد .

  در مورد دانشجویان انتقالی از خارج از کشور برابر آیین نامه هاي وزارتی رفتار خواهد شد. -د    

: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی دانشجوي  تبصره
  عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود. ،انتقالی از لحاظ مشروطی
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و در آن مدرك ه مقصد صادر می شود ا) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگ 46ماده 
با ذکر  ،تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد

  میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

  ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع, فقط یک بار مجاز است.47ماده 

  : جابجایی

جابجایی  15/11/87 موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ : به )17پیوست
دانشجویان مقاطع تحصیلی رشته هاي علوم پزشکی ( کاردانی، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته، دکتري 

        بی اثر  51لغایت  48مفاد مواد عمومی پرشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) ممنوع می باشد لذا 
  . ندمی باش

پس از گذراندن حداقل یک نیمسال  ،موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد دانشجو با جابجایی دو  )48ماده 
  و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است.

  باشد.ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع  -1-48

سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضی  -2-48
  % از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.50جابجایی نباید بیش از 

ت فقایی خاص تعهد سپرده اند, کسب موا: براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجر 1تبصره 
  ربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی است.دستگاه اجرایی ذی

: جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست, پس از  2تبصره 
  گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بالمانع است.

  می شود.  : مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند, توسط دانشگاه مقصد صادر 3تبصره 

) دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل  49ماده 
گاه مبداء تسلیم خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هرسال به آموزش دانش

  کند.

  : دانشجوي متقاضی جابجایی منحصراً می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند. 1تبصره 
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  : تقاضاي جابجایی دانشجویانی که قبالً یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد. 2تبصره 

به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب  ) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت 50ماده 
مورد یک نسخه از تقاضاهاي تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه 

  مقصد ارسال می دارند.

: جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجایی بایستی حداکثر تا  تبصره
  اه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.م پایان مرداد

ماه هرسال تحصیلی تقاضاهاي رسیده در شوراي آموزشی و یا کمیته منتخب  ) از ابتداي شهریور 51ماده 
از شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی 

دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به  براساس تقویم دانشگاهی , توسط معاون آموزشی
  دانشجویان ذینفع اعالم می گردد.

: جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امري  تبصره
  است قطعی و براي طرفین الزم االجرا است.

  فصل نهم

  )دانشجوي میهمان(

دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق ) در مواردي که  52ماده 
دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان , محل تحصیل خود را بطور موقت براي مدت معین 

  تغییر دهد.

انشگاههاي : میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غیرحضوري و از د تبصره
  دولتی به غیردولتی و برعکس ممنوع است.

) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال 53ماده 
  تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
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مورخ  6891/521اصالحیه مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  )18 پیوست
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500خدمات که با  نامه شماره  مرکز 12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 

از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر  (( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود
چهل و ششمین جلسه  در قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد دو و سه در بدو  دانشگاه هاي تیپ

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/8/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/2/1389رخ ن مو 44639/ت39003

موافقت دانشگاه مبداء  یک یا چند درس با  ) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن 54ماده 
واحد باشد و جمع واحدهاي درسی  10بشرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از  ،و دانشگاه مقصد

واحد بیشتر نشود,  20واحد کمتر و از  12اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 
  بالمانع است.

یا کارشناسی ناپیوسته ) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و 55ماده 
به صورت میهمان تحصیل  ،در یک دانشگاه به طور تمام وقت ،دوره کارشناسی پیوسته و دو نیمسال در

چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس  ،درهرحال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان کند.
  حدهاي دوره تجاوز کند.س کل واودر % 40نباید از  ،ه گذرانده استاچند دانشگ در یک یا

  وزارت . 27/10/93مورخ  1125/500حیه با نامه شماره اصال )19پیوست 

درصد کل واحد هاي دوره دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و  40موضوع میهمانی بیش از 
دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) در پنجاه و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي 

  الغ می گردد : ، مطرح و به شرح ذیل تصویب و مراتب جهت اجرا اب 14/10/1393علوم پزشکی مورخ 

(( تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تمام وقت یا یک درس )، در یک یا چند دانشگاه  -
 درصد واحد هاي دوره تجاوز نماید.  40می گذراند، نباید از 

درصد کل واحد هاي دوره ) را  30درصد و حداقل  40چنانچه دانشجو دروس دوره میهمانی ( حداکثر  -
درصد  40و باالتر گذرانده باشد، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد می تواند بیش از  15با میانگین 

 کل واحد هاي دوره میهمان شود. 
در هر نیمسال، میهمانی دانشجو لغو و دانشجو به  15درصورت افت تحصیلی دانشجو، میانگین کمتر از  -

  دانشگاه مبدا باز می گردد. 
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درصد ) بر عهده دانشگاه مبدا و  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو ( در طول دوره میهمانی بیش از  -
 با هماهنگی دانشگاه مقصد است. 

درصد )  40ه میهمانی بیش از معرفی دانشجو به آزمون هاي علوم پایه و پیش کارورزي ( در طول دور -
 به عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه مبدا است. 

 مدرك فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.)) -

طالع گروه ا چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با ،: انتخاب واحد دانشجو تبصره
  مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.آموزشی مربوط در دانشگاه 

عیناً در کارنامه او در  ،) واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند 56ماده 
  نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهدشد. شود و دانشگاه مبداء ثبت می

می باشد و واحدهایی را که دانشجو در  12در دانشگاه مقصد حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان   
  گذرانده است باید مجدداً بگذراند. 12نمرة کمتر از  دانشگاه مقصد با

  ) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شود. 57ماده

  فصل دهم

  تغییر رشته

تواند با داشتن شرایط  مقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته میل دوران تحصیل در ) دانشجو در طو 58ماده 
  زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته اي به رشته دیگر تغییر رشته دهد.

  ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد. -1-58

  د.حداکثر یک دوم واحدهاي دوره را گذرانده باش حداقل یک ششم و -2-58

شوراي عالی برنامه ریزي  05/05/93برابر اصالحیه و مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ  )20پیوست 
   16/07/93مورخ  711/500علوم پزشکی اعالم شده با نامه شماره 

  (( حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک دوم واحد هاي دوره را گذرانده باشد. ))
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در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده نمره آزمون ورودي متقاضی  -3-58
  در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید  – 4-58
  را داشته باشد. 

  : تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. 1تبصره 

: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد دارند, با رعایت کلیه شرایط این  2تبصره 
  امکان پذیر است. ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط

ها شرایط خاصی پیش بینی شده است : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آن 3تبصره 
  موکول به احراز شرایط مربوط است.

  : دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد. 4تبصره 

این صورت فقط از مقطع باالتر به  در غیر ،) تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد 59ماده 
  مقطع پایین تر امکان پذیر است.

) درصورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته, دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید 60ه ماد
  ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام , دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تغییر رشته  : اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از 1تبصره 
  تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود.

  : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد. 2تبصره 

  : تغییر رشته توام با انتقال

تغییر  ،رشته باشد) درصورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر  61ماده 
  رشته توام با انتقال بالمانع است.

تحقیقات و  ،: تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به وزارت علومتبصره 
  فناوري و برعکس درصورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال, بالمانع است.
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نده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل ) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرا62ماده 
 سازي می شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی, با دروس رشته جدید

  نباشد. کمتر12 از نمره هریک ازآن دروس نیز داشته و اشتراك محتوایی درصد 80حداقل  ,

     شجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور : دروس پذیرفته شده در کارنامه دان 1تبصره 
ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند.  ،می شود

باشد با تصمیم شوراي آموزشی  12دراین صورت چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتر از 
  ان یک نیمسال مشروطی, براي دانشجو در رشته جدید منظور می شود.دانشگاه, جمعاً به عنو

: درصورتی که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو, درحدي باشد که امکان گذراندن  2تبصره 
تقاضاي تغییر رشته او  واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب کند, با

  موافقت نمی شود.

هفته پیش از شروع  6) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل 63ماده 
  نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید.

حداکثر مدت  ،) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد64ماده 
واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک  20ه کاردانی محاسبه و به ازاي هر ل برمبناي دورمجاز تحصی

  نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وي کاسته می شود.

  تغییر رشته اضطراري

اي گردد که به تشخیص شوراي  دچار بیماري یا سانحه ،) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل 65ماده 
گیري از  ه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهرهاشوراي آموزشی دانشگ پزشکی دانشگاه و تایید

  اجازه ادامه تحصیل درآن رشته را ندارد و  ،کارایی حاصل از آن را طبق جدول نفص عضو از دست بدهد
را دارد  ترین نمره می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیک

  معاف خواهد بود. 1باستثناي بند  58در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده  تغییر رشته دهد.

تبصره : در مواردي که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یا بیماري جسمی و 
رشته هاي گروه آزمایشی مربوط را  نقص عضو مؤثر گردد به نحوي که توانایی ادامۀ تحصیل در هیچ یک از

می تواند با نظر شوراي پزشکی دانشگاه وتایید شوراي آموزشی دانشگاه به رشته اي درگروه  ،نداشته باشد
پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد  ،آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد

  تغییر رشته دهد.
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  فصل یازدهم

  احدهاي درسیپذیرش و

) معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده  66ماده 
  است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است : 

  دانشجو باتوجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد. -1-66

درمان و آموزش پزشکی یا وزارت  ،مدارك تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشته قبلی و ادانشگ -2-66
  علوم تحقیقات و فناوري باشد.

 ،تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت -3-66
  تحقیقات و فناوري باشد. ،درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم

تواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مح -4-66
  کمتر نباشد. 12% اشتراك محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از 80حداقل 

: معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان پذیر  1تبصره 
  است.

: برابر مصوبه هفتمین جلسه شوراي معین  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  )  21پیوست
مورخ  /آ395223( نامه شماره از متن آیین نامه حذف گردیده است.  66ماده  1تبصره  16/10/86
07/11/86(  

    : معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروههاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام  2تبصره 
  می شود.

: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در  3تبصره 
  محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز  ،وس پذیرفته شده دانشجوواحد از در 20: به ازاء هر  4تبصره 
  تحصیل وي کاسته می شود.
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  فصل دوازدهم

  فراغت از تحصیل

باشد تا در رشته تحصیلی  12) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل  67ماده 
کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند. درصورتی که  ، ب مورد مدرك کاردانیسخود ح

      کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد  12میانگین کل نمرات دانشجو از 
قبول شده است در دوره هاي  12واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از  20می تواند حداکثر تا 

نیمسال  2در  ،در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته ،و کارشناسی ناپیوستهکاردانی 
تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات 

ات او محسوب دروس تکراري عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمر
  می شود.

دروس تکراري را اخذ نماید و در امتحان آن دروس  67: درصورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده  1تبصره 
 ،رسیده باشد12دي و تکراري میانگین کل وي به ر ،چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ،مردود شود

در صورتی که میانگین  اند فارغ التحصیل شود.قبولی قبلی او در آن درس مالك عمل است و دانشجو می تو
چنانچه دانشجوي مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل  ،نرسیده باشد 12کل وي به 

دانشجو در آن درس  ،محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجوي مقطع کارشناسی پیوسته باشد
رس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس را با رعایت مردود است و علیرغم این که قبالً در آن د

  تکرار نماید. 67مفاد ماده 

: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از  2تبصره 
ی او کاردانی یا آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید درصورتی که مقطع تحصیل

کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته 
  و تبصره هاي آن اقدام می گردد. 31باشد براساس ماده 

) دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی یکی از مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی 68ماده 
موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن  طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با پیوسته را

  دوره شناخته می شود.

: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزي است که آخرین نمره درسی وي توسط استاد به اداره  1تبصره 
  ه تحویل می شود.دآموزش دانشک
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زمان ، ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال 25یت دقیق مفاد ماده و رعا 1: باتوجه به تبصره  2تبصره 
  خاصی را براي اعالم فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

  : قید کلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصیل دوره هاي شبانه الزامی است. 3تبصره 

تبصره در بیست و ششمین جلسه شوراي عالی  81ماده و  69 فصل و 12این آیین نامه در ) 69ماده   
مصوب گردید و براي آن دسته از دانشجویانی که از سال  23/03/83برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ به  1383 - 84تحصیلی 
      مه ها و دستورالعمل هاي مغایر با آن براي این گروه از دانشجویان لغو بخشنا ،بعد تمام آیین نامه ها

  .می شود

مورد امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در صورت امه وزارتی درمتن ن )22پیوست 
دانشجویان و تعمیم آن به  90نشجویان ورودي شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولی، که شامل دا

اعالم  07/08/1390/ د مورخ  1673/500و قبل از آن جهت اجرا با شماره  91 - 92ورودي سال تحصیلی 
  شده است :

: در هفتاد و یکمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم  30/07/90مورخ  166/523((متن نامه شماره 
مقرر گردید، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی  10/7/90پزشکی مورخ 

در خصوص امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی  07/12/89مورخ 
ري عمومی ( پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي ) از طریق قبولی در آزمون رشته اي دیگر و یا دوره دکت

و قبل از آن نیز تعمیم  91 - 92ویان ورودي سال تحصیلی جسراسري، منوط به رعایت شرایط ذیل به دانش
  یابد : 

 گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح الزامی است.  -1
هر گونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایی و دارا نبودن تعهدات سهمیه بومی و یا  دارا نبودن -2

 سهمیه مناطق محروم ضروري است. 
اگر داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره هاي  -3

 م به پرداخت شهریه می باشد. دکتري عمومی یا مجددا در مقطع کارشناسی ( روزانه ) ملز

: پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري عمومی و یا کارشناسی پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي  تبصره
علوم پزشکی حتی اگر در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند ، ملزم به پرداخت شهریه 

  در مقطع دکتري عمومی و یا مقطع کارشناسی می باشند. 
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ورد نحوه شرکت مجدد  در آزمون سراسري  دانش آموختگان مشمول نامه وزارتی در م متن )23پیوست
  اعالم شده است :  6/11/92/د مورخ 810/207طرح که با  شماره 

((کلیه فارغ التحصیالن رشته هاي مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان، صرفا در صورتی مجاز به شرکت 
ات موضوع قانون فوق الذکر معاف شناخته شده در آزمون دکتري حرفه اي خواهند بود که یا از انجام خدم

سال بعد ( قبل از شروع  31/6باشند یا گواهی انجام خدمات داشته باشند و یا مدت خدمات قانونی ایشان تا 
  کالس هاي دوره دکتري حرفه اي) به اتمام رسیده باشد. ))

  پیوست اول 

  امتحانات 
  :  مصوبات شوراي آموزشی

مورخ  4818/38/5دانشگاه که با نامه شماره  31/03/89آموزشی مورخ برابر مذاکرات شوراي  -1
 به دانشکده ها اعالم شده است : 06/04/89

نامه فوق  (( در اجراي امتحانات ودر راستاي ارتقاي  کیفیت و سالمت امتحانات متن نامه هاي یاد شده در
  الذکر جهت استحضار و بهره برداري در ذیل آورده می شود. 

: دانشکده در برگزاري امتحانات میان ترم براي   12/07/75مورخ  11323/38/5:  متن نامه شماره  فال    
  دروس حجیم با رعایت موارد ذیل مختار خواهد بود 

  تاریخ امتحان میان ترم، در اول  ترم تحصیلی در برنامه ترمی مشخص باشد . -1((   

  رعایت شود.  ساعات برنامه درسی و تشکیل کالس ها-2        

  از تعطیلی سایر کالس ها ي درسی در روز امتحان به خاطر مطالعه ممانعت به عمل آید. -3       

دانشجو براي شرکت در کالس و امتحان بخش دوم می بایست نصف نمره در نظر گرفته شده در  -4       
  دوم را نخواهد داشت .)) بخش اول را آورده باشد درغیر این صورت حق شرکت در کالس و امتحان بخش

: با نظر خواهی از دانشکده ها و بحث هاي صورت  82 /20/10مورخ  13012/38/5متن نامه شماره  :ب  
گرفته در شوراي آموزشی دانشگاه در زمینه بهینه سازي ارزیابی پایان ترم دانشجویان، موارد زیر جهت اجرا 
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است با اهتمام همکاران در اداره آموزش دانشکده در اجراي  قاطع این موارد شاهد  ابالغ می گردد، امید
  ارتقاي بیشتر در کیفیت امتحانات و انعکاس نتایج باشیم . 

 توسط معاونین محترم آموزشی هر دانشکده مسئول امتحانات با لحاظ داشتن شرایط الزم تعیین گردد.   -1

 ی در هر امتحان وجود داشته باشد. نظارت کافی گروه ها و اعضاي هیئت علم -2

 ترتیب سئواالت و اوراق با حفظ اصل یکسان بودن سئوال متفاوت باشد.  -3

 تشریحی ) طراحی گردند.  -تکمیلی –حداالمکان سئواالت تلفیقی ( تستی  -4

صندلی دانشجو از قبل مشخص نبوده و در هر امتحان به طور جداگانه و با فاصله کوتاه از شروع  -5
 عیین و اعالم گردد. امتحان ت

 با توجه به نوع و تعداد سئواالت دقیق تعیین شود.  زمان امتحان (مدت) -6

 از دادن سئواالت تکراري ( مخصوصا دادن سئواالت مشابه زمانی که عضو هیات علمی در یک ترم در -7
دارد  دانشکده هاي مختلف همان درس را تدریس نموده ولی امتحان در هر دانشکده تاریخ جداگانه اي

 ) خودداري شود. 

 صندلی دانشجویان آرایش مناسب، منظم و با فواصل متناسب داشته باشد.  -8

آوردن تلفن همراه و هر نوع وسیله مرتبط با امتحان ( کتاب ، جزوه ، یادداشت و ...) به جلسه امتحان  -9
 ممنوع می باشد. 

تمهیدات الزم جهت مطمئن بودن اتاق تکثیر، کوتاه بودن زمان تکثیر تا وقت امتحان و نیز بسته   -10
 بودن محل امتحان تا چند دقیقه قبل از آزمون ها فراهم گردد.                                                         

، معاون محترم آموزشی دانشکده ( درضمن حضور ناظر از طرف دانشکده، رئیس محترم اداره آموزش
  عضو هیات علمی ممتحن در جلسه ضروري است  و عنداللزوم ) 

  : 20/04/85مورخ  4496/38/5: متن نامه شماره ج

(( با عنایت به این که سرنوشت دانشجویان در پایان هر دوره یا ترم عمال با امتحانات رقم خورده و نیز 
با آن سنجیده می شود فلذا الزم است امتحان از روائی مناسب  نتیجه فعالیت دانشجویان و مدرسین

برخوردار بوده و موارد آموزش داده شده مورد ارزیابی قرار گیرد در این راستا در شوراي آموزشی مورخ 
  دانشگاه تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 15/04/83
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ن برخی حیطه هاي اارظر همکامتحان نظري به صورت تستی چهار جوابی برگزار شده و اگر از ن -1
با سواالت چهارجوابی قابل سنجش نبوده و امتحان تشریحی ضرورت داشت باید تمام یادگیري 

 سئواالت بارم بندي گردند. 

 الزم است پس از هر امتحان سئواالت و کلید آن در اختیار دانشجویان قرار گیرد.  -2

بازخورد به دانشجویان با استخراج آنالیز سئواالت و دادن  83 - 84از نیمسال اول سال تحصیلی  -3
ضریب دشواري و ضریب تمیز هر سئوال ( خواه به صورت دستی توسط اعضاي هیات علمی یا 

 بود.  عالمت خوان ) یکی از شاخص هاي بررسی کیفیت تدریس خواهد

 امتحان بدون آنالیز سئواالت اعتبار نخواهد داشت . 93 - 84از نیمسال اول سالتحصیلی  -4

حترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی موظف شدند تا براي هیات علمی محترم مدیریت م -5
 دانشگاه کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( با تاکید بر آنالیز سئواالت ) دایر نمایند. 

  : 15/05/86مورخ  7645/38/5: متن نامه شماره د

دانشگاه و مقررات آموزشی به استحضار می رساند  15/05/86(( برابر مصوبه شوراي آموزشی  مورخ 
کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات 
  دانشجویان به آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز به تحلیل آزمون اقدام نمایند .)) 

معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص اعالم نمرات  24/04/92رخه مو 7038/38/5) متن نامه شماره  ه
  امتحانی :

روز پس از برگزاري آزمون موظف به درج نمره امتحانی دانشجو در سیستم  10اساتید حداکثر تا   - 1
  سما می باشند. 

ثبت نمرات منحصراً باید از طریق اساتید به صورت موقت انجام گرفته و هیچکدام از کارشناسان  – 2
  شاغل در ادارات آموزش دانشکده ها مجاز به ورود نمرات نمی باشند. 

روز امکان ثبت درخواست تجدید نظر از طریق  3پس از اعالم نمره توسط استاد، دانشجویان تا  – 3
  . سیستم سما را دارند

  : زمان مذکور قطعی و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.  تبصره
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روز زمان تجدید نظر و حداکثر تا یک هفته پس از اعالم نمره  3استاد می بایست با احتساب  – 4
  نسبت به ثبت نهایی نمره اقدام نمایند. 

  وجه امکانذیر نمی باشد. هر گونه اعتراض و تغییر در نمرات امتحانی پس از ثبت نهایی به هیچ  – 5

: درخواست تغییر نمره در موارد استثنایی با ارائه دالیل موجه از طرف استاد درس به معاونت  تبصره
و بعد از طرح در شوراي آموزشی دانشکده و منعکس نمودن نظر شورا به اداره کل، آموزشی دانشکده 

  مجوز الزم صادر خواهد شد.  ،در مدیریت امور آموزشی دانشگاه بررسی و در صورت لزوم

 مدیر گروه و یا استاد مسئول می باشد.  ،مسئول اعالم نمره دروس چند استادي – 6

 

ی  دوره وز آ ی آ   ش ز دا ی د و ری    د

ابتداي سال تحصیلی و از  1383آذر سال  7 عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  مصوب بیست  وهفتمین جلسه شوراي
  براي دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند قابل اجراست .  84 - 85

شده و حسب مقطع مربوط  پذیرفتهکلیه مقاطع تحصیلی به صورت یکسان آموزشی زیر در آیین نامه هاي  تعاریف
 مورد استناد می باشد و جز الینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

، پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت  اي است آموزشی مؤسسه : دانشگاه علوم پزشکی
، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  تنیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی اس

  نماید.  ، عمل می پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع

  هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود. 

  مستقلی است که وهشی و خدماتیمؤسسه آموزشی، پژپزشکی  : دانشکده علوم دانشکده علوم پزشکی

عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش،  
  نماید. پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می

دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند دانشکده  دانشکده:
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 پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

مؤسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه هاي آموزشی در سطح کاردانی رشته  :آموزشکده در گروه پزشکی
امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصیلی در آن دایر هاي گروه پزشکی تشکیل می گردد و 

 است.

مؤسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز  :مؤسسه 
  د، اطالق رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده باش

 می گردد.

عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه میباشد.  :گروه آموزشی 
  مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژي و گروه جراحی. 

ا برحسب سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان ر : گروه آزمایشی
  رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها، گروه آزمایشی نامیده میشود.

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام  دوره :
سرانجام به دریافت یکی از مدارك مرسوم دانشگاهی خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا 

  شود: منجر شود، دوره هاي تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می

  کاردانی (فوق دیپلم) -
  کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته -
  (فوق لیسانس) ناپیوسته کارشناسی ارشد  -
  دکتراي عمومی -
  ).Ph.D (  دکتراي تخصصی -
  تخصص بالینی (دستیاري) -
 فوق تخصص -

  
که همه امور آموزشی  منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است : اداره آموزش

مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را برعهده 
  دارد.
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  هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده میشود.  :استاد 

  
کشاورزي و  مهندسی، گروه هاي علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی رشته یکی از شعب فرعی :رشته 

هنر ) است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می 
  می) تجاوز کند.درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس عمو 30انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از 

، گرایش نامیده می شود. اختالف دروس در دو  هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد :گرایش 
درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس عمومی)  30درصد کل واحدها کمتر و از  7گرایش از یک رشته نباید از 

  بیشتر باشد.

دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر ارتباط با دروس دانشگاهی از لحاظ محتوي، به  : دروس
یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختیاري و از 

آموزي در لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، نظري عملی کارآموزي، کارورزي و کار
  عرصه تقسیم میشود.

دروسی که به صورت نظري و عملی نوشته می شوند مستقل از یک دیگر تدریس می شوند و هر یک کد  : تبصره
عملی نوشته میشوند یک درس محسوب شده و کد  -جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسی که به صورت نظري 

  مشترك و نمره مشترك دارند.

وسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی در : دروس عمومی
آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می شود. این دروس براي کلیه 

ته و ناپیوسته و دوره هاي دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوس
  دکتراي عمومی الزامی است.

  این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:  : دروس اختصاصی 

الف) دروس پایه، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی وي و 
  صی رشته عرضه می شود. درك بهتر دروس تخص

ب) دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی هاي علمی و عملی یک رشته 
  تدریس می شود.



 

46 
 

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي  : دروس جبرانی
  و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی 

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل  : دروس اجباري
  تعویض نمی باشد.

را از میان مجموع هاي از  دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی می توان آنها :دروس اختیاري
  دروس انتخاب کرد.

  دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است. دروس دروس پیوسته (پیش نیاز):

 جبرانی یا اجباري می توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند.

  به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهاي دیگري نیست.دروسی است که انتخاب آنها منوط  :دروس مستقل

  دروسی است که در کالس درس ارائه میشود.  : دروس نظري 

دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در دانشکده ارائه  : دروس عملی
 شود. می

(بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و یا در دروسی است که در محیط کار واقعی  : دروس کارآموزي
  براي آموزش مهارتهاي عملی ارائه می شود. محیط شبیه سازي شده (مرکز مهارتهاي بالینی)

 شود. دروسی است که درمحیط کار واقعی وبراي کسب تسلط برمهارتهاي عملی ارائه می : دروس کارورزي 

 که با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتیدروسی است  : دروس کارآموزي در عرصه
  درمانی ارائه می شود.

 فصل اول

 شرایط ورود و نام نویسی

  : شکی به شرح زیر استدندانپز ) شرایط ورود به دوره دکتري عمومی 1ماده 

  . پذیرفته شدن در آزمون ورودي- 1-1

  ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی . برخور داري از سالمت کامل تن و روان برابر - 2-1
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مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش  - 3-1
 عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی . 

ه پیش دانشگاهی ( نظام جدید) از اشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دورد-- 4-1
داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر 

  ) .آموزشهاي حوزوي (مطابق با مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

دفتر گسترش و  ارزیابی آموزش پزشکی در خصوص عدم  20/03/88مورخ  11484نامه شماره  بر اساس :)1پیوست
ارسال اصل مدارك تحصیلی ( اصل دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی ) براي دانشجویان ذکوري که داراي معافیت 
تحصیلی می باشند ، به اطالع می رساند پذیرش تاییدیه تحصیلی محرمانه از ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل 

پایان دوره پیش دانشگاهی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان فوق الذکر بالمانع است. واین گواهینامه 
 بخشنامه شامل کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتري عمومی می باشد. 

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از   - 5-1
 . یق مراجع ذیربط صادر می شودطر

کشور  : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش 1تبصره 
برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشکی دندانپزشکی از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی 

 . را ندارد دندانپزشکی  دکتري عمومیدانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره 

: ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و  2تبصره 
حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش 

 . ل بعد از ثبت نام اولیه الزامی استدانشگاهی حداکثر تا یک سا

: پرداخت شهریه، فارغ التحصیالن دوره دکتري عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص  3تبصره 
 . معاف نمی کند

که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه  ) پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی 2ماده 
د براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند عدم مراجعه براي نام نویسی در اعالم می شو

  . نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

براي ادامه تحصیل و  ) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند3ماده 
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انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال بدون اطالع و عذر 
  موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد . 

ن را حداکثر تا یک ماه : در موارد استثنایی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آ1تبصره 
قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد ، در صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل 
توسط شوراي آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن 

  نیمسال صادر می شود . 

تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به دانشجویی که ترك  :2 تبصره
  کلیه تعهدات قانونی خود عمل نماید.   

در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک دندانپزشکی دانشجوي دوره دکتري عمومی ) 4ماده  
یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخیص کمیته  در یک ، رشته

نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي انتخابی محروم و 
هاي مربوط به رشته حذف  شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه سوابق تحصیلی وي باطل اعالم می

 . شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد

: دانشجویان ممتاز ( استعدادهاي درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به تبصره 
  خود می باشند

دروس دانشجویان داراي مدال در المپیاد جهانی ) بخشنامه مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد پذیرش  2پیوست 
دبیرخانه  شوراي عالی برنامه ریزي  19/12/87/آ مورخ 520352/16( 88/ 24/01/ف مورخ 3/آ/1202با نامه شماره 

 علوم پزشکی ) :

(( نحوه پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در المپیادهاي جهانی در بیست و چهارمین جلسه شوراي معین 
مطرح و مقرر گردید حضور این دانشجویان در کالس   20/11/87ي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ شورا

گذرانده اند ( مطابق گواهی صادره از طرف باشگاه دانش پژوهان جوان ) الزامی  18دروسی که قبال با نمره باالي 
  ل شرکت نمایند. ))نبوده و می توانند بدون شرکت در کالس درس در امتحانات پایان نیمسا

در مورد نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي تابعیت  28/06/86/آ مورخ 226532/16نامه شماره  متن ) 3پیوست 
 مضاعف : 

(( موضوع نحوه پذیرش  افراد ایرانی داراي تابعیت  مضاعف ، در دانشگاه هاي علوم پزشکی داخل کشور ، در اولین 
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مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر  31/05/86برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ جلسه شوراي معین شوراي عالی 
  گردید ، ادامه تحصیل این افراد در داخل ، تابع قوانین داخل کشور بوده و تابعیت ایرانی آن ها مالك می باشد . ))

  فصل دوم

  نظام آموزشی

  ) برنامه دوره دکتري عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدي است . 5ماده  

در نظام واحدي ، میزان هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی  ) 6ماده 
  دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.

ساعت ، عملی ( یا  17) هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري 7ماده 
ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه  34آزمایشگاهی ) 

  . تدریس می شود علوم پزشکی ریزي

  برنامه دوره دکتري عمومی دندانپزشکی  شامل مراحلی به شرح زیر است :  )8ماده 

  مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و تعدادي از دروس اختصاصی 

  مرحله دوم : دروس اختصاصی دندانپزشکی 

ره ) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دو9ماده 
  7هفته با رعایت مفاد ماده  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 17تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 

 .است 

هفته آموزش محسوب  6هفته و  17: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  1تبصره 
  نمی شود.

 17، شامل وقوع بالیاي طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول  : در موارد استثنایی و ضروري 2تبصره 
هفته ، بیماري استاد و مواردي از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شوراي آموزشی دانشگاه می توان 

اند  جویانی که آن درس یا درسها را اخذ کردههفته جهت کلیه دانش 17هایی را در مدتی کوتاهتر از  درس یا درس
این آیین نامه کمتر نشود و  7تدریس کرد، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 

  شرکت در کلیه کالس ها مطابق ساعات هرواحد درسی الزامی است .
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آ  377246/16که بعدا نیز  با  نامه  شماره  31/02/79مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  به موجب ): 4پیوست 
مقطع دکتري عمومی به عهده  تجدید شد تصمیم گیري در مورد ارایه درس معرفی به استاد در 30/09/87مورخ

اه در این مورد  به دانشگ 126/12/87مورخ شوراي آموزشی دانشگاه گذاشته شده است و مصوبه شوراي آموزشی 
 شرح زیر می باشد : 

((درصورتی که دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی دکتري پزشکی (چهار مقطع ) داروسازي و دندانپزشکی         
به شرط اینکه قبال به طور مرتب در کالس هاي  مقطع در ترم تسویه باشد و فقط یک درس نظري داشته باشد، 2

     ه قبولی کسب نکرده یا با عذر موجه موفق به شرکت در امتحان آخر ترم نشده است درسی شرکت نموده و نمر
می تواند به صورت معرفی به استاد در امتحان آن درس شرکت نماید و در صورت کسب موفقیت وارد مقطع بعدي یا 

  صیل شود حفارغ الت

 : تماس با استاد

در صورتی که دانشجو در ترم تسویه بوده و حداکثر دو درس نظري باقیمانده داشته باشد و به دلیل عدم ارایه      
واحدهاي مورد نظر در ترم مذکور انتخاب واحد نداشته باشد می تواند حداکثر دو درس نظري را به صورت تماس با 

واحد نماید و ضمن برخورداري از راهنمایی هاي استاد استاد انتخاب نماید بدین ترتیب که در اول ترم انتخاب 
 مربوطه در رفع اشکاالت درسی خود، در پایان ترم در امتحان درس مذکور شرکت نماید

  : تذکر 

 معرفی به استاد زمانی ممکن است که دانشجو فقط یک درس باقی مانده داشته باشد و در ترم تسویه باشد. -1

یا یک درس معرفی به استاد داشته باشد هم زمانی  دو درس تماس با استاددانشجو در ترم تسویه می تواند  -2
 )83سال  12059/38/5تماس با استاد و معرفی به استاد معنی نخواهد داشت .(نامه شماره 

  26/12/87مصوبات اضافه شده در جلسه  -3

نمره مردودي در مقطعی که واحد  وذه عالوه برخدانشجو در معرفی به استاد نیز انتخا ب واحد خواهد داشت و نمره ما 
 درسی از آن مقطع است درج خواهد شد و در بند توضیحات در ریز نمرات داشتن معرفی به استاد ذکر خواهد شد

درصورتی که دانشجو در معرفی به استاد نمره قبولی اخذ ننماید می بایست در انتخاب واحد بعدي در کالس هاي  -4 
که درس در ترم مورد نظر ارایه نشود دانشجو باید واحد را به صورت تماس با استاد درسی شرکت نماید و در صورتی 

 انتخاب نماید. 
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درس معرفی به استاد، جزو سنوات دانشجو محسوب نمی شود چون گذراندن آن نیاز به ترم کامل ندارد استثنائاً  -5 
ستاد باشد اگر  یک درس یا دو درس باشد ، درس تماس با ا2 شد ولی اگر برابر تذکر مشروطی نیز محاسبه نخواهد

مشروطی آن محاسبه خواهدشد در هر حال تماس با استاد درصورت عدم احراز حد نصاب الزم جزو ترم هاي 
 .مشروطی به حساب خواهدآمد

در دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است. تعداد بخشهاي دوره  )10ماده  
در طول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش توسط شوراي آموزشی بالینی 

  دانشگاه تعیین می شود.
   

) کلیه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شوراي عالی برنامه 11ماده 
  ریزي علوم پزشکی را اجرا نمایند.

دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک : ترتیب 1تبصره 
هاي علوم پزشکی است. بدیهی است منابع جهت امتحان جامع  درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده

  شود. علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می

نشکده هاي علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتري عمومی دندانپزشکی فارغ : آن دسته از دانشگاهها و دا2تبصره 
التحصیل داشته اند، در صورت تایید شوراي آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات وامکانات، 

  . حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره، به برنامه مصوب اضافه کنند

رحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره ) در پایان م12ماده 
  بعدي است .

: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پایه ،  1تبصره
 12آناتومی دندان) و کسب میانگین کل درسهاي عمومی و واحدهاي جنین و بافت شناسی دهان و دندان و فک و 

از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد، می تواند در 
امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذراند. بدیهی است نمره 

  مرحله دوم محاسبه خواهد شد. این درس در میانگین

: چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان  2تبصره
معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط درآزمون شرکت می نماید. در صورتی 

 12آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، میانگین کل مرحله اول وي به که بعد از اعالم نمره دانشجو در 
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نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه 
آزمون جامع نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودي و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه شرکت در 

  بعدي را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت. 

) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی 13ماده 
  کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی محروم می شود. 

  جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.: غیبت غیر موجه در امتحان  1تبصره 

: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی  2تبصره 
شکی العمل تغییر رشته دانشجویان دوره هاي دکتري عمومی پزشکی، دندانپز محروم می شود، می تواند برابر دستور

و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شوراي 
، به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و 28/04/82عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

  کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

دبیر شوراي عالی  17/01/93/ د مورخ 11/523و  24/12/93/ د مورخ 796/523هاي شماره  بخشنامه ) 5پیوست 
  برنامه ریزي علوم پزشکی در رابطه با نحوه انتخاب دروسی که پیشنیاز دارند : 

  ((با عنایت به سواالت مکرر دانشجویان وکارشناسان آموزشی دانشکده ها در مورد نحوه اقدام در خصوص     

در این مورد مصوبه  - وزارت 26/12/93/د مورخ 796/523نامه شماره   -  ارایه دروس پیش نیاز به صورت همزمان 
  دانشگاه عینا در زیر آورده می شود:  24/01/94شوراي آموزشی مورخ 

ی براي ((تاکید شد که بایست اصول پیش نیاز براي همه دانشجویان برابر سرفصل دروس رعایت شود و موارد استثائ
انتخاب دروس پیش نیاز به صورت هم زمان (مثل عقب افتادن از تحصیل دانشجو درصورت عدم انتخاب هم زمان واحدها 

  موردي براي  طرح در شوراي  آموزشی دانشگاه  به حوزه معاونت آموزشی ارجاع گردد.))

ایت اصول پیش نیاز خواهد بود ولی همچنان که مالحظه می فرمایید در ارایه واحد ها به دانشجویان اصل رع     
درمواردي که رعایت این امر باعث ایجاد مشکل سنوات یا مشکل دیگري می گردد با تشخیص دانشکده مراتب براي 
طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد و لذا ارایه دروس پیش نیاز به صورت 

  آموزشی دانشگاه خواهد بود.همزمان منوط به تصویب شوراي 



 

53 
 

  فصل سوم

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

) حداقل تعداد واحد هاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی، طبق  14ماده 
  برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي عوم پزشکی است. 

) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی دندانپزشکی باید حداقل 15ماده  
  واحد درسی انتخاب نماید.  20و حداکثر تا  12

واحد  12: در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 1تبصره 
  معاف است.

باشد می تواند با نظر  17: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 2تبصره 
  واحد درسی را انتخاب کند.  24استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 

زشی را داشته باشد واحد باقیمانده براي گذراندن هر یک از مراحل آمو 24: در مواردي که دانشجو حداکثر 3تبصره 
در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشگاه می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیمسال 

  بگذراند . 

  واحد درسی نمی باشد. 6: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 4تبصره 

ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري 16ماده 
ورودي ، در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، 
موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی عالوه بر 

 ج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.دروس مندر
ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده  ،: تعیین نوع درس، تعداد واحد1تبصره 

  شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههاي آموزشی است .
ور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره : سازمان سنجش آموزش کش2تبصره 

  خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می دهد.
: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در 3تبصره 

امه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس کارن
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  دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .
واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده  8: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل  4تبصره 

  شود. یلی افزوده میباشند، حداکثر یک نیمسال تحص

سال اول به طی  5/3سال است که  9) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی 17ماده 
  سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.  5/5مرحله اول و 

سال اول ، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از  5/3: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 1تبصره 
به  13ماده  2ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 

  ر رشته بدهد.  یکی از مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغیی

سال از شروع مرحله دوم ، این مرحله را به پایان برساند  5/5: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 2تبصره 
ماه دیگر قابل تمدید است مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وي  12با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر 

  به پایان نرسیده باشد . 

  فصل چهارم 

  و غیابحضور 

) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درسی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از 18ماده  
  جلسات ، غیبت محسوب میشود . 

ퟒ ) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از 19ماده 
ퟏퟕ   ، عملی و آزمایشگاهی از ퟐퟏퟕ   مجموع ساعات آن درس

نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود و دانشجو موظف به اخذ و تکرار 
  کامل آن درس میباشد . 

در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدرك مستند و تشخیص  19: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده  تبصره
اخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و با تایید استاد مربوطه موجه شن

  دانشکده خواهد بود . 

بوده و موجه تشخیص  19) در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 20ماده 
حد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال وا 12داده شود آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 

  مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی محسوب می گردد. 
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) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در 21ماده 
و تکرار کامل آن درس می باشد .  امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ

  تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ي شوراي آموزشی دانشگاه است . 

درمورد تفویض اختیار به  شوراي آموزشی  31/06/87مورخ  10331/38/5نامه شماره  متن ) 6پیوست شماره 
 دانشکده ها در مورد  تایید گواهی هاي پزشکی  دانشجویان : 

(( اگر معاون آموزشی دانشکده پزشک باشد خود می تواند موجه بودن یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو  را تشخیص 
  دهد و اگر معاون آموزشی  پزشک نباشد  شوراي آموزشی دانشکده نظر خواهد داد. )) 

در رابطه با تعطیلی  15/04/89مورخ  5335/38/5مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه نامه شماره  )7پیوست شماره 
  دسته جمعی کالس ها : 

در  8/12/79دانشگاه مجددا مصوبه شوراي آموزشی مورخ  31/03/89برابر مذاکرات شوراي آموزشی مورخ -
خصوص تعطیلی دسته جمعی کالس ها از طرف دانشجویان به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور رعایت 

 کالس ها برابر تقویم دانشگاهی ارسال می شود:دقیق مقررات از جمله لزوم تشکیل 

(( در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعالم شده از طرف 
واحد درسی براي   6تا  2دانشکده،  اول ترم در کالس ها حضور پیدا نکنند دانشکده به میزان تعطیلی کالس ها بین 

مجدد و گذاشتن دروس جبرانی براي دروس باقیمانده از واحد هاي دانشجویان کم خواهد نمود  و برنامه نویسی 
ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید از طریق دانشکده به صورت موردي 

  ین تکلیف گردد.))  مراتب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی گزارش شود تا تعی

به استحضار می رساند مصوب شد: در   14/04/1389تصمیم شوراي آموزشی مورخ  برابر  ) 8پیوست شماره   
صورتی که دانشجویی به علت فوت خانواده درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) نتواند در امتحان پایان نیمسال شرکت   

دانشکده غیبت وي موجه محسوب شده و اگر برابر مقررات تنها واحد مانده وي  نماید با ارائه مستندات به اداره آموزش
براي تغییر مقطع یا فارغ التحصیلی باشد براي درس نظري معرفی به استاد داده خواهد شد ولی در غیر اینصورت درس 

وده و در پایان ترم در مذکور عالوه بر واحدهاي ترم بعد به وي داده خواهد شد و نیازي به شرکت مجدد در کالس نب
استفاده از این  امتحان شرکت خواهدکرد و لذا تاکید می شود که به هیچ وجه موضوع امتحان مجدد مطرح نمی باشد،

  مصوبه تنها براي یک درس خواهد بود.
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  فصل پنجم 

  حذف و اضافه

) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل دوره دکتراي عمومی دندانپزشکی فقط در 22ماده 
مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ نماید و 

تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حدود  یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر این که
  تجاوز نکند.  15مقرر در ماده 

: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه مجاز و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست  و  1تبصره 
) محاسبه و مفاد ماده مذکور  19جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده  در صورت پیش آمد

  اجرا خواهد شد . 

  : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .  2تبصره 

مسال هفته به پایان نی 5) در صورت اضطرار، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا 23ماده 
تحصیلی ، فقط یکی از دروس نظري خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون آموزشی حذف کند ، 

نباشد و ثانیاً تعداد واحدهاي  19مشروط بر اینکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 
  واحد کمتر نشود .  12باقیمانده وي از 

ف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها ) حذ24ماده 
در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال 

محاسبه یا عدم محاسبه این نباشد . در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . 
  مرخصی در سنوات مجاز تحصیل به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است . 

: حذف کلیه درس هاي اخذ شده در تابستان حداکثر تا قبل از شروع امتحانات با تایید شوراي آموزشی  تبصره
  دانشگاه امکان پذیر است . 

  
  

 فصل ششم

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
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) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کالس، انجام فعالیتهاي آموزشی و 25ماده 

نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هردرس مرجع ارزیابی دانشجو در 
  آن درس است.

  ي هر درس نظري الزامی است.:  برگزاري امتحان کتبی پایان نیمسال براتبصره

دانشگاه در مورد اوراق امتحانی اعالم شده با نامه  01/05/86شوراي آموزشی مورخ  مصوبه ) 9پیوست شماره 
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38شماره 

((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان به 
  آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند .))

  هاي پیش بالینی و بالینی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود: ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره26ماده 
  ران ، مراجعین و پرسنل بخش رعایت اخالق اسالمی، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیما -1-26
  حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کالسهاي مربوطه  -2-26
  دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماران -3-26
  هاي پیش بالینی و بالینی افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از دوره -4-26
  ن واحدهاي عملی و کسب نمره الزم.شرکت درامتحا -5-26

به صورت نمره تعیین می 26و 25) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 27ماده 
  شود. شود و نمرات دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عددي بین صفر تا بیست مشخص می

 12و در درسهاي مرحله دوم آموزش دندانپزشکی  10اول درسهاي مرحله  ) حداقل نمره قبولی در28ماده 
  باشد. می

: دانشجویی که در هر یک از درسها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین موظف به 1تبصره 
انتخاب مجدد آن درس است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در 

  شود. نگین محاسبه میمیا

چنانچه دانشجو درطول تحصیل از  13/02/88مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  به موجب : دقت
و باالتر  16درسی نمره مردودي کسب نماید و پس از اخذ مجدد درس در اولین فرصت ممکن ، در آن درس نمره 

اخذ نماید نمره مردودي او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محسوب نخواهد شد . موارد مجاز 
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  سقف چهار بار می باشد.  استفاده از این مصوبه براي دانشجویان دکتري عمومی دندانپزشکی تا 

عملی که یک درس   - : هر یک از دروس نظري وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري  2تبصره
محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظري وعملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو 

رسیده باشد، هر دو  10کمتر باشد هر چند معدل به  8ز نرسد و یانمره یکی از آنها ا 10قسمت نظري و عملی به 
  قسمت باید مجدداً تکرار شود

روز  10گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را ظرف ) استاد  یا اساتید هر درس و یا هر بخش  موظفند 29ماده 
 برگزاري امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.پس از  

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات خود را  3تواند حداکثر تا  : پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو میتبصره 
  کتباً به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد.

ن ) اداره آموزش دانشکده موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاري آخری30ماده 
امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه 

 ارسال دارد .

  : نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است . تبصره

ین کل نمرات او تا پایان آن ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگ ) در پایان هر نیمسال تحصیلی31ماده 
نیمسال محاسبه و در پایان هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی دندانپزشکی ، میانگین کل نمرات دانشجو در آن 

  شود. مرحله محاسبه ودر کارنامه وي ثبت می

شود  می براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب :1تبصره 
و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نمره قبولی یا مردودي دریافت داشته است، 

  تقسیم می شود.

: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره  2تبصره 
  کل مرحله مربوطه محسوب می شود. تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین

و در مرحله دوم  12) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشکی نباشد از 32ماده 
  کمتر باشد در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .  14از 
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واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات  12ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از  : در مواردي که تعداد واحدهاي1تبصره 
تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد 

ها شد. در مواردي که به علت مشکالت دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی تعداد واحد
واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان  12کمتر از 

  نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار به وي و اولیایش کتباً اطالع دهد 2تبصره 
و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در اعالم اخطار به وي مانع از اجراي مقررات 

  نخواهد بود . 

ی می کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش، ) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویس33ماده 
  واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .  14حق انتخاب بیش از 

محدودیت در سقف سنوات تحصیلی) در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش  ( : در موارد استثنایی تبصره
لی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوي دندانپزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصی

 واحد نباید باشد.20به عهده شوراي آموزش دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از  33مشمول ماده

نیمسال متناوب مشروط شود،  4نیمسال متوالی یا  3) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی براي 34ماده  
باشد، می تواند برابر  10تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل از ادامه 

به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر  13ماده  2دستورالعمل مندرج در تبصره 
  رشته بدهد.

 14و در پایان مرحله دوم از  12ه اول آموزش دندانپزشکی از ) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحل35ماده 
کمتر باشد. دانشجویی که داراي میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، در صورتی که مدت 
مجاز تحصیل وي در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره 

آورده است ، تکرار کند. درغیر این صورت حق ورود به مرحله بعدي و یا فراغت از تحصیل را  14یا  12کمتر از 
نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه 

  میانگین مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

یا  12: در صورتی که دانشجویی، تعدادي از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از  1تبصره 
آورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش  14

راري میانگین کل مرحله مربوطه به حد تکراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی، ردي و تک
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نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش مالك عمل است ودانشجو می تواند وارد مرحله بعدي شود 
و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردوداست و 

  لی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تکرار نماید.علیرغم اینکه قبالً نمره قبو

: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن  2تبصره 
ه یکی از تواند ب می 13ماده  2نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 

  مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

نگري عملی، رعایت ضوابط پیش نیازي دروس برنامه دوره   : شرط اخذ واحدهاي درمان جامع وجامعه3تبصره
 14داقل ) ح دکتري عمومی دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول

  باشد. می

) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو 36ماده 
تواند براي تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود، درآزمون   تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می

د عالقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند سراسري شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مور
واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین 

  نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

  فصل هفتم
  مرخصی تحصیلی و انصراف ازتحصیل

  
گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشکی حداکثر دو ) دانشجو پس از 37ماده 

  نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
  سه نیمسال مرخصی هست . 84: براي ورودي هاي قبل از  دقت

نیمسال تحصیلی، به عهده شوراي آموزشی دانشگاه می  : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین 1تبصره 
  باشد.

  : مدت مرخصی  تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود. 2تبصره 
) تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، 38ماده 

  آموزش دانشگاه تسلیم گردد. توسط دانشجو به اداره
: چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیري به عهده شوراي آموزشی  1تبصره 

  دانشگاه است.
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نویسی،  : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام 2تبصره 
  با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ کند.موافقت یاعدم موافقت 

  : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است. 3تبصره 
معاونت آموزشی وزارت : ایام شرکت دانشجویان ورزشکار  18/04/87/آمورخ 136728نامه شماره بخش ) 10پیوست 

        اعزامی به المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور جزو ایام مرخصی آموزشی آنان مصوب 
  می گردد. 

ال مرخصی توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمس ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می 39ماده 
  زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت مرخصی زایمان  07/09/91/ د مورخه 2131/500طبق بخشنامه شماره 
  بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دو نیمسال افزایش یافته است. 

پزشکی موجه آنها به تایید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی دانشگاه ) دانشجویانی که گواهی و عذر  40ماده 
  رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره  ) دانشجویی 41ماده 
دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان آموزش 

شود و  نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر می
  پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه : دانشجوي منصرف  تبصره
    تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه شماره  بخشنامه ) 11پیوست 
 اعالم شده است :  03/09/93/د مورخ 7021/521

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان، به اطالع می رساند، 
بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد در کمیسیون 

  موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود. 

که با نامه شماره  ی درخصوص ضرورت تسویه حساب دانشجویان منصرف از تحصیلنامه وزارتبخش ) 12پیوست 
  اعالم شده است : 27/07/90مورخ  521/ 4900

(( در صورتی که دانشجویان رشته هاي مرتبط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري انصراف دهند و تصمیم به ادامه 
بایست با وزارت مربوطه تسویه حساب نمایند و دانشجویان تحصیل در رشته هاي گروه پزشکی را داشته باشند می 
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  گروه پزشکی نیز در صورت انصراف ملزم به تسویه حساب هزینه هاي مربوطه با وزارت متبوع می باشند. )

نحوه ارسال وضعیت تحصیلی دانشجوي منصرف از تحصیل به وزارت جهت احتساب هزینه   بخشنامه )13پیوست
  دریافت شده است : 16/10/93/د مورخ 8363/521امه شماره آموزش رایگان که با ن

((ضمن ارسال مشخصات فردي ، دانشجویی و تعهد محضري دانشجو طبق جدول ذیل نسبت به ارسال موارد 
  درخواستی اقدام نمایید.  

سال 
ورود به 
  دانشگاه

تاریخ دقیق 
  ثبت نام

تاریخ 
شروع به 
  تحصیل

تعداد نیمسال 
  هاي تحصیلی

تاریخ   حد انتخابیتعداد وا
انصراف یا 

  عملی  نظري  اخراج

              

 تعهد محضري دارد یا نه؟ -
  تا تاریخ ......................از کالس هاي درسی استفاده نموده است.  -

  
  فصل هشتم

  انتقال وجابجایی
  

همان رشته و همان مقطع ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در 42ماده 
  تحصیلی است .

  ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست :43ماده 

  ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -1-43

  ود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خ -2-43

  واحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد. -3-43

  باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-43
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رفته شده همان سال در نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذی -5-43
  رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

مرکز  12/10/90/مورخ 6891/521مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  اصالحیه )14پیوست
معاون آموزشی وزارت براي اجرا اعالم شده عینا در ذیل  27/09/1390/د مورخ 2212/500خدمات که با  نامه شماره 

  آورده می شود. 

(( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر دانشگاه هاي 
مین جلسه شوراي عالی برنامه تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و شش

 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/8/90ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .))

اند، با رعایت شرایط ماده : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده  تبصره
  و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است. 43

) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او، خارج از شرایط مذکور 44ماده 
  ) انجام می شود:1( به استثناي شرط 43درماده 

رپرست خانواده دانشجو، به طوري که وي به تشخیص مراجع قانونی، به شهادت، فوت یا معلول شدن س -1-44
  عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخیص شوراي پزشکی دانشگاه قادر به ادامه  -2-44
  زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد.

زدواج دائمی رسمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط، در شهر ا -3-44
  دیگري باشد.

  : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. 1تبصره 

روري است و اگر شغل همسر آزاد باشد : براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ض 2تبصره 
  گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.

در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد وهمسر او نیز در شهرستان  :3تبصره
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شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر اومی تواند به تهران باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در  دانشجو
  منتقل شود.

  : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد. 4تبصره 

   44) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 45ماده 

دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت ) انتقال از 46ماده 
  مبداء و مقصد بالمانع است.

  ) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.47ماده 

ه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل ) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور ب48ماده 
  کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

هفته قبل ازشروع  6) دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 49ماده 
  تسلیم کند.  نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء

شگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، ) دان50ماده 
موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است 

  م نماید.حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعال

: در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو  تبصره
  با دانشگاه مبداء قطع می شود.

شود و  و باالتر است پذیرفته می 12) در صورت انتقال، کلیه واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 51ماده 
است برعهده دانشگاه مقصد است. درهر حال عدم  10و بیشتر از  12که نمره آنها کمتر از  ن واحدهاییپذیرفت

پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را 
  در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

 12و 10نحوه برابر سازي نمرات بین دانشگاه در مورد  28/11/92به شوراي آموزشی مورخ مصو) 15پیوست 
 به دانشکده ها اعالم شده است : 30/11/139مورخ  25212/38/5دانشجویان انتقالی داخل کشور که با نامه شماره 

انی  دروس گذرانده شده در مقاطع دکتري عمومی ، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و کارد –الف       
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شهید بهشتی و   - تهران  –مشهد  –شیراز  –دانشجویان انتقالی از دانشگاه هاي اصفهان  12و 10با نمره بین 
  قابل برابر سازي خواهد بود. 10ایران  با  رعایت سایر مقررات با حداقل نمره 

قابل پذیرش  12ر شده در بند الف با حداقل نمره دروس گذرانده دانشجویان انتقالی از غیراز دانشگاه هاي ذک -ب      
      خواهد بود. 

برابر سازي دروس فوق الذکر در شوراي آموزشی دانشکده مربوطه بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردیده  -ج    
واقدام الزم صورت گرفته و  نتیجه اقدام  براي ثبت در صورتجلسه شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی 

  ارسال خواهد شد .

  ج از کشور برابر آیین نامه هاي وزارتی رفتار خواهد شددر مورد دانشجویان انتقالی از خار -د    

: تمام نمرات دروسی دانشجو در دانشگاه مبداء گذرانده اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی دانشجوي  1تبصره 
  گردد . ی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت  و در محاسبه میانگین کل او محسوب میالانتق

اي است که دانشجو به هنگام انتقال در آن  مربوط به مرحله 12: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 2 تبصره
  مرحله مشغول به تحصیل است  و به مرحله قبلی تسري ندارد.

) مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن تعداد واحدهاي  52ماده 
انشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و گذرانده شده د

  سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

  ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز است.53ماده 

  جابجایی

جایی در کلیه مقاطع تحصیلی کاردانی، جاب 87مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در سال  برابر : دقت
  بی اثر گردیده است.  58تا  54کارشناسی و دکتري عمومی ممنوع می باشد. و لذا  ماده 

) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در 54ماده 
  .صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است 

  ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -1-54
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سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضی جابجایی  -2-54
  % از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.50نباید بیش از 

نمره آزمون ورودي متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در همان  -3-54
  و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.سال در رشته 

: براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه  1تبصره 
  اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی است .

  مقصد صادرخواهد شد. : مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه 2تبصره 

) جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست، پس از گذراندن یک 55ماده 
  نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بالمانع است.

دانشگاه محل تحصیل خود ) دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از 56ماده 
  دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

  تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند. : دانشجوي متقاضی جابجایی منحصراً می 1تبصره 

  بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد. : تقاضاي جابجایی دانشجویانی که قبالً یک2تبصره 

) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب مورد یک 57ماده 
نسخه از تقاضاهاي تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می 

  دارند.

منحصراً یک بار درسال صورت خواهدگرفت . تقاضاهاي جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه  : جابجایی تبصره
  به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

) از ابتداي شهریور ماه هرسال تحصیلی، تقاضاهاي رسیده در شوراي آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا 58ماده 
می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل ازشروع نام نویسی براساس تقویم در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار 

دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعالم می 
  گردد.

ت قطعی و : جابجایی دانشجویان متقاضی پس ازتصویب شوراي آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امري اس تبصره



 

67 
 

  براي طرفین الزم االجرا است.

  فصل نهم
  دانشجوي میهمان

) در مواردي که دانشجو، به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق 59ماده 
دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت براي مدت معین تغییر 

  دهد.

: میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري به غیر حضوري، از دانشگاههاي دولتی به 1تبصره 
  غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود 2تبصره
  نده باشد.را در دانشگاه مبداء گذرا

 12/10/90/مورخ 6891/521حیه مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره اصال ) 16پیوست 
معاون آموزشی وزارت براي اجرا اعالم شده  عینا در  27/09/1390/ مورخ 2212/500مرکز خدمات که با  نامه شماره 

  ذیل آورده می شود. 

دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر دانشگاه هاي ((( انتقال و میهمانی 
تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه 

 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003اره مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شم 14/8/90ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .))

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه  :3تبصره
جمع واحدهاي درسی اخذ شده  واحد باشد و10مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از 

  واحد بیشتر نشود، بالمانع است.20واحد کمتر و از  12دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از

) تعداد واحدهایی که دانشجوي میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند 60ماده 
  کل واحدهاي دوره تجاوز کند.درصد  25دانشگاه گذرانده است، نباید از 
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  وزارت. 27/10/93مورخ  1125/500با نامه شماره  اصالحیه) 17پیوست 

درصد کل واحد هاي دوره دانشجویان در مقاطع  40با سالم و احترام به اطالع می رساند موضوع میهمانی بیش از 
سازي ) در پنجاه و هشتمین جلسه کاردانی ، کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و دارو

، مطرح و به شرح ذیل تصویب و مراتب جهت اجرا ابالغ  14/10/1393شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  می گردد : 

(( تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تمام وقت یا یک درس ) ، در یک یا چند دانشگاه می گذراند  -
 د واحد هاي دوره تجاوز نماید. درص 40، نباید از 

درصد کل واحد هاي دوره ) را با  30درصد و حداقل  40چنانچه دانشجو دروس دوره میهمانی ( حداکثر  -
درصد کل واحد  40و باالتر گذرانده باشد ، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد می تواند بیش از  15میانگین 

 هاي دوره میهمان شود. 
در هر نیمسال ، میهمانی دانشجو لغو و دانشجو به دانشگاه  15درصورت افت تحصیلی دانشجو ، میانگین کمتر از  -

  مبدا باز می گردد. 
درصد ) بر عهده دانشگاه مبدا و با  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو ( در طول دوره میهمانی بیش از  -

 هماهنگی دانشگاه مقصد است. 
درصد ) به عهده  40آزمون هاي علوم پایه و پیش کارورزي ( در طول دوره میهمانی بیش از معرفی دانشجو به  -

 دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه مبدا است. 
  مدرك فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.)) -

تک درس و چه به صورت تمام : انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت 1تبصره
  وقت باید با اطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

گذراند عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود  : واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه می 2تبصره 
  گین کل منظور خواهد شد.و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میان

می باشد و واحدهایی را که دانشجو در  12:حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد 3تبصره  
  گذرانده باشد باید محددا بگذراند.  12دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

 د شد. ) مدرك  فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان توسط دانشگاه مبدا صادر خواه 61ماده 

  فصل دهم 
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  تغییر رشته

) دانشجو در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط ، به 62ماده  
  رشته دیگري تغییر رشته دهد . 

  ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.  -1-62

  حداقل یک ششم و حداکثر یک سوم کل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.  -2-62

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی  05/05/93ابر اصالحیه و مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ بر )18پیوست 
   16/07/93مورخ  711/500اعالم شده با نامه شماره 

  سوم  واحد هاي دوره را گذرانده باشد. ))(( حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک 

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در  -3-62
  سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد. 

  د نیاز در رشته جدید را داشته باشد. باتوجه به مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهاي درسی مور -4-62

) تغییر رشته باید در مقاطع هم سطح تحصیلی صورت گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع باالتر به مقطع 63ماده 
  پائین تر امکان پذیر است. 

دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت  )درصورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته،64ماده 
  در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید و در صورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد. 

: اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می  تبصره
 تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود. شود و حق

  ) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.65ماده 

) در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و تغییر رشته باشد ، تغییر رشته توام با انتقال بالمانع 66ماده 
  است. 

فن آوري  توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و: تغییر رشته تبصره
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 و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع می باشد

) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازي می شود  67ماده 
% اشتراك 80فقط درسهایی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید ، حداقل و 

  کمتر نباشد. 12محتواي داشته باشد و نمره هریک از آن درسها نیز از 

لی نمرات س پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می گردد، وو: در1تبصره 
درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می ماند.در این صورت چنانچه میانگین کل 

باشد با تصمیم شوراي اموزشی دانشگاه ، جمعا بعنوان یک نیمسال مشروطی، در  12واحد هاي پذیرفته نشده کمتر از 
  خواهد شد.سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور 

: در صورتی که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدي باشد که امکان گذراندن واحدهاي 2تبصره 
مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند ، با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمی 

  شود . 

هفته پیش از شروع نیمسال  6الزم حداقل  د را به انضمام مدارك) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خو68ماده 
  تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند . 

) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص شوراي پزشکی 69ماده  
دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتراي عمومی دندان پزشکی و یا امکان 

ره دکتراي عمومی دندان پزشکی را بهره گیري از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در دو
ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد 

  به استثناي بند یک معاف خواهد بود.  62تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 

جو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یا بیماري جسمی و نقص عضو : در مواردي که دانشتبصره
مؤثر گردد به نحوي که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته هاي گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، می 

آزمایشی دیگر که از لحاظ  تواند با نظر شوراي پزشکی دانشگاه و تائید شوراي آموزشی دانشگاه به رشته اي در گروه
  نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.

  

  فصل یازدهم
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  پذیرش واحدهاي درسی پذیرفته شدگان آزمون سراسري 

) معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با 70ماده  
  رعایت شرایط به شرح زیر مجاز است: 

  دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود، مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد.  -1-70

دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم،  -2-70
  تحقیقات و فناوري باشد. 

تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت، درمان و  -3-70
  فناوري باشد. آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و 

 ٪80محتواي آموزشی دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل  -4-70
  کمتر نباشد.  12اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 

  است. : معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پائین تر امکان پذیر 1تبصره 

  : معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود. 2تبصره 

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل  20) به ازاي هر 72ماده 
  وي کاسته می شود. 

  : 16/09/92رخ مو 19502/38/5شماره متن نامه  )19پیوست 

((دانش آموختگان سابق مقطع کارشناسی که با پرداخت شهریه مشغول تحصیل در مقطع دکتري می باشند برابر 
دانشگاه، براي برابر سازي واحد هاي عمومی شهریه اي از بابت شهریه اعم  11/09/92تصویب شوراي آموزشی مورخ 

  از ثابت و متغیر دریافت نخواهد شد .)) 

  

  

  دوازدهمفصل 
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  پایان نامه

  
) پایان نامه بخشی از دوره دکتراي عمومی دندان پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک 73ماده 

  زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

واحد درسی تا یکسال  120) دانشجویان دوره دکتري عمومی دندانپزشکی می بایست پس از گذراندن 74ماده 
  موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند. 

: به دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه  تبصره
  ید ارائه نخواهد شد.، واحد درسی جد

) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شوراي 75ماده
  پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد. 

: رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است. در موارد استثنایی با تایید شوراي پژوهشی دانشکده می توان 1تبصره 
  از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. 

 و در موارد خاص و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشج : 2تبصره 
  می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد. 

) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته 76ماده 
  پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.

: سقف تعداد پایان نامه هاي دوره ي دکتري عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما  تبصره
هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي هیات علمی 

عضاي هیات علمی زیاد است و با به دست می آید. در دانشکده هایی که تعداد ا 2دانشکده مربوطه ضربدر عدد 
فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عددکمی خواهد شد، هر عضو هیات علمی بر اساس مرتبه 

پایان نامه دانشجویان با سال ورودي یکسان را به  3دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده، حداکثر 
  طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید. 

  ) انتخاب موضوع پایان نامه باید با هدایت استاد راهنما باشد. 77ماده 

) موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتواي 78ماده 
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  سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.  5یکسان در 

ظر شوراي پژوهشی دانشکده، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در : در موارد خاص و با ن تبصره
  کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع است. 

  ) هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب کند. 79ماده 

نفر ) پس از تایید استاد راهنما و تصویب  3وسط گروهی از دانشجویان (حداکثر : انتخاب موضوع پایان نامه ت تبصره
  شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز است.

  الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد. 

ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از  ب: تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونه اي باشد که هر یک از دانشجویان
  پایان نامه را عهده دار شوند. 

  ) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود. 80ماده 

  الف: انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما 

  ب: بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده. 

  ج: تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه 

د: ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شوراي پژوهشی 
  دانشکده 

  ه: ابالغ مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه 

  موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد. : فاصله زمان ثبت تبصره

  ) هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد: 81ماده 

  الف: چکیده به زبان فارسی و انگلیسی (اهمیت و زمینه کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیري) 

  ژوهش و اهداف پژوهش) ب: مقدمه (دالیل اهمیت موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پ
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  ج: بررسی متون 

د: روش کار (نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیري، روش جمع آوري اطالعات، روش 
  تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار). 

  یان نتایج) ز: نتایج (استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و ب

و: بحث و نتیجه گیري (بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با 
  سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارائه پیشنهادات) 

  ه: مراجع 

می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان انگلیسی،  ) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع82ماده 
  چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد. 

) هیأت داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي زیر 83ماده 
  تشکیل می شود. 

  استاد راهنما      .1
  ود) استاد مشاور (در صورت وج     .2
  نماینده شوراي پژوهشی دانشکده      .3
  نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه      .4
  یک عضو از اعضاي هیأت علمی یا محققان، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه     .5

: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیأت علمی باید حداقل استاد یاري باشد، در شرایط خاص پس از تأیید تبصره
شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك 

  دکتري تخصصی الزامی است. 

وران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت میگیرد و با ) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت دا84ماده 
  توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند. 

  

   20تا  19پایان نامه هاي با نمره                         عالی -
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   99/18تا  17پایان نامه هاي با نمره                   بسیار خوب -

   99/16تا  14پایان نامه هاي با نمره                     خوب -

   14پایان نامه هاي با نمره کمتر از               غیر قابل قبول -

: پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجالت علمی معتبر تبصره
یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجالت ارائه نمایند. بدیهی است  داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و

  که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد. 

) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه 85ماده 
دانشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغم این 

  که کلیه واحد هاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد. 

حصیلی ثبت شده و دانشجو از رعایت ) تعداد واحد ها و نمره پایان نامه دانشجویان در آخرین نیمسال ت86ماده 
  ل تحصیلی معاف است. ا حداکثر واحد هاي مجاز در آخرین نیم س

) زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحد هاي درسی خود را از جمله پایان نامه را 87ماده 
           گذرانده باشد (هر کدام که مؤخر باشد)

  ) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است. 88ماده  

) یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع جهت 89ماده 
  بهره برداري و اطالع رسانی به دیگر مراکز، ارسال گردد. 

  فصل سیزدهم

  فراغت از تحصیل
ه واحد هاي درسی دوره دکتراي عمومی دندانپزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب ) دانشجویی که کلی90ماده 

بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکتراي عمومی دندانپزشکی شناخته 
  می شود. 

هفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي تبصره در بیست و  86ماده و  91فصل،  13) این آیین نامه در 91ماده 
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براي آن دسته از  1384- 85به تصویب رسیده و از ابتداي سال تحصیلی  1383آذر  7علوم پزشکی مورخ 
دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از تاریخ اجراء کلیه آیین نامه ها و 

  با آن براي این دسته از دانشجویان لغو می شود.  بخش نامه هاي قبلی مغایر

وزارتی در مورد امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت  متن نامه )20پیوست 
و تعمیم آن به دانشجویان ورودي سال تحصیلی  90مجدد در آزمون سراسري و قبولی،که شامل دانشجویان ورودي 

  اعالم شده است : 07/08/1390/ د مورخ  1673/500و قبل از آن جهت اجرا با شماره  92/91

: در هفتاد و یکمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی  30/07/90/مورخ  166/523ن نامه شماره ((مت
مقرر گردید، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  10/07/90مورخ 

رشناسی رشته اي دیگر در خصوص امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در مقطع کا 07/12/89
و یا دوره دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) از طریق قبولی در آزمون سراسري، منوط به رعایت 

  و قبل از آن نیز تعمیم یابد :  91 - 92شرایط ذیل به دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

 مشمول طرح الزامی است.  گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی -4
دارا نبودن هر گونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایی و دارا نبودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه  -5

 مناطق محروم ضروري است. 
اگر داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره هاي دکتري  -6

 عمومی یا مجددا در مقطع کارشناسی ( روزانه ) ملزم به پرداخت شهریه می باشد. 

علوم  : پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري عمومی و یا کارشناسی پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي تبصره
پزشکی حتی اگر در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند ، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع 

  دکتري عمومی و یا مقطع کارشناسی می باشند. 

)  متن نامه وزارتی در مورد نحوه شرکت مجدد در آزمون سراسري دانش آموختگان مشمول طرح که با  21پیوست 
  اعالم شده است : 06/11/92/د مورخ 810/207شماره 

((کلیه فارغ التحصیالن رشته هاي مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، صرفا در صورتی مجاز به شرکت در آزمون 
بود که یا از انجام خدمات موضوع قانون فوق الذکر معاف شناخته شده باشند یا گواهی دکتري حرفه اي خواهند 

سال بعد ( قبل از شروع کالس هاي دوره دکتري  31/6انجام خدمات داشته باشند و یا مدت خدمات قانونی ایشان تا 
 حرفه اي) به اتمام رسیده باشد. ))
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ی  وز ری دید آ  آ یدوره د زش دا ی د   و

  مصوب چهل و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی

  19/04/1391مورخ 

  تعاریف
شده و حسب مقطع  پذیرفتهکلیه مقاطع تحصیلی به صورت یکسان آموزشی زیر در آیین نامه هاي تعاریف 

 ر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.مربوط مورد استناد می باشد و جز الینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغیی

، پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود که  اي است آموزشی مؤسسه : دانشگاه علوم پزشکی
، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات  تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است

  نماید.  ، عمل می عنوان مرکز نهایی ارجاعبهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به 

  هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود. 

  مستقلی است که مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتیعلوم پزشکی  : دانشکده دانشکده علوم پزشکی

، به انجام آموزش،  هاي مختلف گروه پزشکی استعالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در رده  
  نماید. ، عمل می پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع

دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند  :دانشکده
 ندانپزشکی و دانشکده بهداشت.دانشکده پزشکی، دانشکده د

مؤسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه هاي آموزشی در سطح کاردانی  :آموزشکده در گروه پزشکی
رشته هاي گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصیلی 

 در آن دایر است.

مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مؤسسه در آموزش عالی یک  :مؤسسه 
مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده 

 باشد، اطالق می گردد.
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ا یک شاخه عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و ی : گروه آموزشی
  میباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژي و گروه جراحی. 

، داوطلبان را  :سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها گروه آزمایشی
برحسب رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها، گروه آزمایشی 

  نامیده میشود.

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب  :وره د
نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارك مرسوم 

مقاطع تحصیلی زیر  دانشگاهی منجر شود، دوره هاي تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در
  شود: ارائه می

  کاردانی (فوق دیپلم) -
  کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته -
  (فوق لیسانس) ناپیوسته کارشناسی ارشد  -
  دکتراي عمومی -
  )  .Ph.Dدکتراي تخصصی(  -
  تخصص بالینی (دستیاري) -
 فوق تخصص -

در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري  :اداره آموزش
مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را بر 

  عهده دارد.

  .هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده میشود :استاد 
 مهندسی، رشته یکی از شعب فرعی گروه هاي علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی :رشته 

کشاورزي و هنر ) است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک 
واحدها (بدون احتساب  درصد کل 30کارآیی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از 

  دروس عمومی) تجاوز کند.



 

79 
 

، گرایش نامیده می شود. اختالف دروس در  هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد :گرایش 
درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس  30درصد کل واحدها کمتر و از  7دو گرایش از یک رشته نباید از 

  عمومی) بیشتر باشد.

س دانشگاهی از لحاظ محتوي، به دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر درو :دروس 
ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري 

عملی کارآموزي،  و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، نظري
  کارورزي و کارآموزي در عرصه تقسیم میشود.

دروسی که به صورت نظري و عملی نوشته می شوند مستقل از یک دیگر تدریس می شوند و هر یک  :تبصره 
  کد جداگانه و نمره جداگانه دارند .

عملی نوشته میشوند یک درس محسوب شده و کد مشترك و نمره مشترك  -دروسی که به صورت نظري    
  دارند.

دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش  : دروس عمومی
فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می شود. این 

اي کلیه دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و دروس بر
  ناپیوسته و دوره هاي دکتراي عمومی الزامی است.

این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می  :دروس اختصاصی 
  شود: 

الف) دروس پایه، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی 
  وي و درك بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود. 

ب) دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی هاي علمی و عملی یک 
  رشته تدریس می شود.

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر  :دروس جبرانی
واحدهاي درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس 

  جبرانی بگذراند.
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و با دروس دیگر  دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست : دروس اجباري
  قابل تعویض نمی باشد.

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی می توان آنها را از میان مجموع  :دروس اختیاري
  هاي از دروس انتخاب کرد.

  دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است. :دروس پیوسته (پیش نیاز)

 اجباري می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند.دروس جبرانی یا  

  دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهاي دیگري نیست. :دروس مستقل

  دروسی است که در کالس درس ارائه میشود.  : دروس نظري 

آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در دانشکده دروسی است که در کارگاه،  : دروس عملی
 ارائه میشود.

دروسی است که در محیط کار واقعی (بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و یا  : دروس کارآموزي
  در محیط شبیه سازي شده (مرکز مهارتهاي بالینی)براي آموزش مهارتهاي عملی ارائه می شود.

 دروسی است که درمحیط کار واقعی وبراي کسب تسلط برمهارتهاي عملی ارائه میشود. کارورزي:دروس  

دروسی است که با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه ارائه خدمات  :دروس کارآموزي در عرصه
  درمانی ارائه می شود. بهداشتی

رائه مباحث نظري ، دانشجویان به دروسی است که در آن مباحث نظري ارائه و در طول ادروس کارگاهی : 
  صورت فردي یا کارگروهی بر اساس آنچه استاد می خواهد به کار عملی می پردازند. 

 فصل اول

 شرایط ورود و نام نویسی

  : شکی به شرح زیر استدندانپز ) شرایط ورود به دوره دکتري عمومی 1ماده 

  پذیرفته شدن در آزمون ورودي - 1-1

  سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی .برخور داري از  - 2-1
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مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به  - 3-1
 آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی . 

م قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام اشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظاد-- 4-1
جدید) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش 

  ) .متوسطه ) یا برابر آموزشهاي حوزوي (مطابق با مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون   - 5-1
 . مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش  1تبصره 
اشد ، بر برخوردار نبدندانپزشکی آموزش کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی 
 . را ندارد دندانپزشکی  اساس نظر شوراي پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی

: ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام  2تبصره 
ره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دو

  . پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است

دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در  20/03/88مورخ  11484اساس نامه شماره  ): بر 1پیوست
خصوص عدم ارسال اصل مدارك تحصیلی ( اصل دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی ) براي دانشجویان 
ذکوري که داراي معافیت تحصیلی می باشند ، به اطالع می رساند پذیرش تاییدیه تحصیلی محرمانه از 

ایان دوره پیش دانشگاهی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل گواهینامه پ
دانشجویان فوق الذکر بالمانع است. واین بخشنامه شامل کلیه مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکتري عمومی 

 می باشد. 

: پرداخت شهریه ، فارغ التحصیالن دوره دکتري عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی  3تبصره 
 . نمی کند خاص معاف

که توسط سازمان سنجش آموزش کشور  ) پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی 2ماده 
یا دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند عدم مراجعه براي 

  . نصراف از تحصیل تلقی خواهد شدنام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون ، ا
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براي ادامه  ) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند3ماده 
تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال 

  بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد . 

ن را حداکثر تا : در موارد استثنایی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آ1تبصره 
یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد ، در صورت تایید موجه 
بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و 

  مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر می شود . 

حصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید :دانشجویی که ترك ت2تبصره 
  کلیه تعهدات قانونی خود عمل نماید.   موظف است به 

در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش دندانپزشکی دانشجوي دوره دکتري عمومی ) 4ماده  
یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به  در یک ، از یک رشته

تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته 
شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه  هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم می

 . ه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازدهزین

: دانشجویان ممتاز ( استعدادهاي درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط  تبصره
  . مربوط به خود می باشند

مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در  ) بخشنامه 2پیوست 
دبیرخانه   19/12/87/آ مورخ 520352/16( 88/ 24/01/ف مورخ 3/آ/1202المپیاد جهانی با نامه شماره 

 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی ) :

در بیست و چهارمین جلسه شوراي  (( نحوه پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در المپیادهاي جهانی
مطرح و مقرر گردید حضور این دانشجویان  20/11/87معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

گذرانده اند ( مطابق گواهی صادره از طرف باشگاه دانش  18در کالس  دروسی که قبال با نمره  باالي 
شرکت در کالس درس در امتحانات پایان نیمسال شرکت پژوهان جوان ) الزامی نبوده و می توانند بدون 

  نمایند. ))

در مورد نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي  28/06/86/آ مورخ 226532/16شماره  متن نامه ) 3پیوست 
 تابعیت مضاعف : 
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در (( موضوع نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي تابعیت  مضاعف ، در دانشگاه هاي علوم پزشکی داخل کشور ، 
مطرح و پس از بحث و  31/05/86اولین جلسه شوراي معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

بررسی مقرر گردید ، ادامه تحصیل این افراد در داخل ، تابع قوانین داخل کشور بوده و تابعیت ایرانی آن ها 
  مالك می باشد . ))

  فصل دوم 

  نظام آموزشی

  )آموزش  دوره دکتري عمومی دندانپزشکی  مبتنی بر نظام واحدي است . 5ماده   

)در نظام واحدي ، میزان هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم  6ماده 
  قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.

ساعت،  17 ن به ترتیب به صورت نظري) هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آ 7ماده 
در  ساعت  51ارآموزي کو  ساعت 34عملی ( یا آزمایشگاهی ) ساعت ،  68ساعت کارورزي  51کارگاهی 

      تدریس  طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي
  . می شود

  )برنامه دوره دکتري عمومی دندانپزشکی  شامل مراحلی به شرح زیر است : 8ماده 

  واحد از دروس اختصاصی  دندانپزشکی  10 مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و

  مرحله دوم : دروس اختصاصی دندانپزشکی 

امکانات یک  ) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و9ماده 
هفته با رعایت  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 17دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 

 .است  7مفاد ماده 

هفته آموزش  6هفته و  17: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  1تبصره 
  محسوب نمی شود.

استثنایی و ضروري، شامل وقوع بالیاي طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در : در موارد  2تبصره 
شوراي آموزشی  موافقت و مربوط قبیل، به پیشنهاد دانشکده  هفته، بیماري استاد و مواردي از این 17طول 
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درس هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن  17هایی را در مدتی کوتاهتر از  دانشگاه می توان درس یا درس
یا درسها را اخذ کرده اند تدریس کرد، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در 

  واحد درسی الزامی است. این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالس ها مطابق ساعات هر 7ماده 

عدا  نیز  با  نامه  شماره که ب 31/02/79به موجب  مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  : ) 4پیوست 
تجدید شد تصمیم گیري در مورد ارایه درس معرفی به استاد درمقطع  30/09/87آ مورخ 377246/16

مورخ دکتري عمومی به عهده شوراي آموزشی دانشگاه گذاشته شده است و مصوبه شوراي آموزشی 
 دانشگاه  در این مورد  به شرح زیر می باشد :  126/12/87

((درصورتی که دانشجو درهریک ازمقاطع تحصیلی دکتري پزشکی (چهار مقطع ) داروسازي و    
مقطع در ترم تسویه باشد و فقط یک درس نظري داشته باشد ،به شرط اینکه قبال به طور  2دندانپزشکی 

در مرتب در کالس هاي درسی شرکت نموده و نمره قبولی کسب نکرده یا با عذر موجه موفق به شرکت 
امتحان آخر ترم نشده است می تواند به صورت معرفی به استاد در امتحان آن درس شرکت نماید و در 

  صورت کسب موفقیت وارد مقطع بعدي یا فارغ التخصیل  شود 

 :تماس با استاد

در صورتی که دانشجو در ترم تسویه بوده و حداکثر دو درس نظري باقیمانده داشته باشد و به دلیل      
م ارایه واحدهاي مورد نظر در ترم مذکور انتخاب واحد نداشته باشد می تواند حداکثر دو درس نظري را عد

به صورت تماس با استاد انتخاب نماید بدین ترتیب که در اول ترم انتخاب واحد نماید و ضمن برخورداري از 
ر امتحان درس مذکور شرکت راهنمایی هاي استاد مربوطه در رفع اشکاالت درسی خود ، در پایان ترم د

 نماید

  : تذکر 

معرفی به استاد زمانی ممکن است که دانشجو فقط یک درس باقی مانده داشته باشد و در ترم  -4
 تسویه باشد.

دانشجو در ترم تسویه می تواند دو درس تماس با استادیا یک درس معرفی به استاد داشته باشد هم  -5
 )83سال  12059/38/5معنی نخواهد داشت .(نامه شماره  زمانی تماس با استاد و معرفی به استاد

  26/12/87مصوبات اضافه شده در جلسه  -6
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دانشجو در معرفی به استاد نیز انتخاب واحد خواهد داشت و نمره ماحوذه عالوه بر نمره مردودي در مقطعی  -
داشتن معرفی به استاد که واحد درسی از آن مقطع است درج خواهد شد و در بند توضیحات در ریز نمرات 

 ذکر خواهد شد

درصورتی که دانشجو در معرفی به استاد نمره قبولی اخذ ننماید می بایست در انتخاب واحد بعدي در  -4 -
کالس هاي درسی شرکت نماید و در صورتی که درس در ترم مورد نظر ارایه نشود دانشجو باید واحد را به 

 صورت تماس با استاد انتخاب نماید. 

درس معرفی به استاد ، جزو سنوات دانشجو محسوب نمی شود چون گذراندن آن نیاز به ترم کامل ندارد  -5 -
، درس تماس با استاد باشد اگر  یک درس یا 2استثنائاً مشروطی نیز محاسبه نخواهدشد ولی اگر برابر تذکر

دم احراز حد نصاب دو درس باشد مشروطی آن محاسبه خواهدشد در هر حال تماس با استاد درصورت ع
  الزم جزو ترم هاي مشروطی به حساب خواهدآمد

در دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است . تعداد بخشهاي  )10ماده  
دوره بالینی در طول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش توسط شوراي 

  تعیین می شود.آموزشی دانشگاه 
   

) کلیه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شوراي عالی 11ماده 
  برنامه ریزي علوم پزشکی را اجرا نمایند.

، ارزشیابی دانشجویان براساس روش هاي نوین : ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس 1تبصره 
و طرح مطالب جدید در یک  سرفصل ها جابجا کردن  به شرایط و منابع دانشکده ها و آموزشی ، با توجه 

هاي علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحان  درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده
  شود. جامع علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می

که حداقل سه دوره دکتري عمومی  هاي علوم پزشکی : آن دسته از دانشگاهها ودانشکده 2تبصره 
، در صورت تایید شوراي آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه  دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند

  .به مقتضیات وامکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره، به برنامه مصوب اضافه کنند

و دانشکده هاي علوم پزشکی اعم از داري هیات ممیزه و فاقد هیات ممیزه و  کلیه دانشگاه ها:  3تبصره
سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت ، مجاز خواهند بود نسبت به ارایه واحدهاي درسی جدید به جاي 

) در هر برنامه آموزشی که داراي مجوز می باشند اقدام و این دروس را به  noncoreدروس اختیاري ( 
صورت اختیاري به دانشجویان ارایه نمایند. سقف ارایه واحد هاي درسی جدید به جاي دروس اختیاري ( 
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noncore  (  کل واحد هاي دوره در هر برنامه آموزشی می باشد و 20در دانشگاه هاي داراي هیات ممیزه %
% کل واحد 10دانشگاه هاي فاقد هیات ممیزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصیل در رشته مربوطه  در

  هاي دوره در هر برنامه آموزشی می باشد. 

) در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به 12ماده 
  دوره بعدي است .

شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول و کسب میانگین کل  : شرط1تبصره 
واحد درسی ، باقیمانده داشته باشد،   5از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو حداکثر  12

که تا کنون اعم از درس هاي تئوري یا عملی ، عمومی یا اختصاصی ، درس هاي مردودي و یا درس هایی 
اخذ ننموده است )می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی ، درس باقیمانده را در 

  دوره بعدي بگذراند. بدیهی است نمره این درس ها در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

انات آنها شرکت کرده است در : چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتح2تبصره 
زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد ، دانشجو در صورت قبولی در آن درس ها واجد 
شرایط شرکت در آزمون خواهد بود ، به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از 

) را  1یط شرکت در آزمون ( مطابق مفاد تبصره اعالم نمره دانشجو در آن درس مردود شده باشد و شرا
نداشته باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او 
محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس هاي مردودي و همچنین کسب شرایط شرکت در آزمون، 

  را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت . اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي 

) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره 13ماده 
  قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی محروم می شود. 

       : غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب 1تبصره 
  می شود.

: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته  2تبصره  
العمل تغییر رشته دانشجویان دوره هاي دکتري عمومی  دندانپزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستور

مصوب پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند، 
، به رشته دیگري در مقاطع 28/04/82بیست و دومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

 کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.
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   ) واحد هاي درمان جامع دندانپزشکی ( کارورزي ) در یک سال پایانی آموزش دندانپزشکی ارائه 14ماده 
  د . می شو

: محل کارورزي به منظور کسب مهارت و دید جامع نسبت به بیمار و انجام درمان هاي مربوطه می تبصره 
تواند شامل بخش هاي آموزشی و مراکز درمانی تحت پوشش باشد، به صورتی که حداقل یک عضو هیات 

صورت هم زمان حضور  علمی از تمامی گروه هاي آموزشی درگیر در یک بخش و یا مرکز ، در کنار هم و به
  داشته باشند

دبیر  17/01/93/ د مورخ 11/523و  24/12/93/ د مورخ 796/523هاي شماره  بخشنامه) 5پیوست 
  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در رابطه با نحوه انتخاب دروسی که پیشنیاز دارند : 

((با عنایت به سواالت مکرر دانشجویان وکارشناسان آموزشی دانشکده ها در مورد نحوه اقدام در خصوص      
در این مورد  - وزارت 26/12/93/د مورخ 796/523نامه شماره  –ارایه دروس پیش نیاز به صورت همزمان 

  دانشگاه عینا در زیر آورده می شود: 24/01/94مصوبه شوراي آموزشی مورخ 

((تاکید شد که بایست اصول پیش نیاز براي همه دانشجویان برابر سرفصل دروس رعایت شود و موارد      
استثائی براي انتخاب دروس پیش نیاز به صورت هم زمان (مثل عقب افتادن از تحصیل دانشجو درصورت عدم 

ه معاونت آموزشی ارجاع انتخاب هم زمان واحدها موردي براي  طرح در شوراي  آموزشی دانشگاه  به حوز
  گردد.))

همچنان که مالحظه می فرمایید در ارایه واحد ها به دانشجویان اصل رعایت اصول پیش نیاز خواهد بود      
ولی درمواردي که رعایت این امر باعث ایجاد مشکل سنوات یا مشکل دیگري می گردد با تشخیص دانشکده 

به حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد و لذا ارایه دروس  مراتب براي طرح در شوراي آموزشی دانشگاه
  پیش نیاز به صورت همزمان منوط به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود.
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  فصل سوم 

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

دندانپزشکی ) حداقل تعداد واحد هاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی  15ماده 
  وم پزشکی است. ل، طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي ع

) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی دندانپزشکی باید 16ماده   
  واحد درسی انتخاب نماید .  20و حداکثر تا  12حداقل 

یلی در هر یک از مراحل آموزشی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب : در آخرین نیمسال تحص1تبصره 
  واحد معاف است  12حداقل 

باشد می تواند  17: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 2تبصره 
  واحد درسی را انتخاب کند .  24با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 

وزشی را واحد باقیمانده براي گذراندن هر یک از مراحل آم 24: در مواردي که دانشجو حداکثر 3تبصره 
داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشگاه می تواند تمامی آن واحدها 

  را در آن نیمسال بگذراند . 

  واحد درسی نمی باشد . 6: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 4تبصره 

در رابطه با  15/04/89مورخ  5335/38/5شماره شوراي آموزشی دانشگاه نامه  مصوبه)6پیوست شماره 
  تعطیلی دسته جمعی کالس ها : 

دانشگاه مجددا مصوبه شوراي آموزشی مورخ  31/03/89برابر مذاکرات شوراي آموزشی مورخ -
در خصوص تعطیلی دسته جمعی کالس ها از طرف دانشجویان به شرح زیر جهت استحضار و  8/12/79

مقررات از جمله لزوم تشکیل کالس ها برابر تقویم دانشگاهی ارسال می صدور دستور رعایت دقیق 
 شود:

(( در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعالم شده از طرف 
واحد  6تا  2دانشکده،  اول ترم در کالس ها حضور پیدا نکنند دانشکده به میزان تعطیلی کالس ها بین 

ده از واحد هاي دانشجویان درسی براي  برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی براي دروس باقیمان



 

89 
 

کم خواهد نمود  و ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید از طریق 
دانشکده به صورت موردي مراتب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی گزارش 

  شود تا تعیین تکلیف گردد.))  

به استحضار می رساند مصوب شد:  14/04/1389شوراي آموزشی مورخ  تصمیمبرابر   ) 7پیوست شماره  
در صورتی که دانشجویی به علت فوت خانواده درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) نتواند در امتحان  پایان 
 نیمسال شرکت نماید با ارائه مستندات به اداره آموزش دانشکده غیبت وي موجه محسوب شده و اگر برابر

مقررات تنها واحد مانده وي براي تغییر مقطع یا فارغ التحصیلی باشد براي درس نظري معرفی به استاد داده 
خواهد شد ولی در غیر اینصورت درس مذکور عالوه بر واحدهاي ترم بعد به وي داده خواهد شد و نیازي به 

و لذا تاکید می شود که به هیچ شرکت مجدد در کالس نبوده و در پایان ترم در امتحان شرکت خواهدکرد 
  وجه موضوع امتحان مجدد مطرح نمی باشد ،استفاده از این مصوبه تنها براي یک درس خواهد بود. 

) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها 17ماده 
شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی در آزمون ورودي ، در یک یا چند درس به تشخیص 

کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز 
 دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر  ،واحد: تعیین نوع درس، تعداد 1تبصره 
  عهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههاي آموزشی است .

: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي، کارنامه پذیرفته شدگان، 2تبصره 
  یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می دهد.مشتمل بر نمره خام آنها را در هر 

: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت 3تبصره 
نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، 

  دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است . مانند دروس
واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را  8: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل  4تبصره 

  شود. گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می

سال اول  5/3ت که سال اس 9) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی 18ماده 
  سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.  5/5به طی مرحله اول و 
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سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب  5/3: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 1تبصره 
کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 

  رشته بدهد.   به یکی از مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر 13ماده  2

سال از شروع مرحله دوم، این مرحله را به  5/5: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 2تبصره 
ماه دیگر قابل تمدید است مشروط بر آن که  12پایان برساند با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر 

  مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد . 

  فصل چهارم 

  غیابحضور و 

) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درسی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر 19ماده   
  یک از جلسات ، غیبت محسوب میشود . 

ퟒ  ) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از20ماده 
ퟏퟕ   عملی و آزمایشگاهی ازퟐ

ퟏퟕ  ، کارآموزي ،
ퟏکارورزي و کارگاهی از 

ퟏퟎ   مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در
  آن درس صفر محسوب میشود و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس میباشد. 

در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدرك مستند و  19: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده تبصره 
خته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه ) بر عهده تشخیص استاد مربوطه موجه شنا

  استاد و با تایید دانشکده خواهد بود . 

بوده و موجه  19) در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 21ماده 
د در هر نیمسال الزامی واح 12تشخیص داده شود آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 

  نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی محسوب می گردد. 

) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت 22ماده 
و تکرار کامل آن موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ 

  تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ي شوراي آموزشی دانشگاه است . درس میباشد . 

درمورد تفویض اختیار به شوراي آموزشی  31/06/87مورخ  10331/38/5نامه شماره  متن )8پیوست 
 دانشکده ها در مورد  تایید گواهی هاي پزشکی  دانشجویان : 



 

91 
 

(( اگر معاون آموزشی دانشکده پزشک باشد خود می تواند موجه بودن یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو  را 
 تشخیص دهد و اگر معاون آموزشی  پزشک نباشد  شوراي آموزشی دانشکده نظر خواهد داد. )) 

  فصل پنجم 

  حذف و اضافه

دوره دکتراي عمومی دندانپزشکی فقط  دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل )23ماده 
در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر 
اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر این که تعداد واحدهاي 

   جاوز نکند . ت 16اخذ شده وي از حدود مقرر در ماده 

: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه مجاز و یا به هر دلیل دیگر مجاز 1تبصره 
) محاسبه  20جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده  نیست  و در صورت پیش آمد 

  و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد . 

  : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست . 2تبصره 

هفته به  5) در صورت اضطرار ، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا 24ماده 
پایان نیمسال تحصیلی ، فقط یکی از دروس نظري خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون 

بر اینکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده آموزشی حذف کند ، مشروط 
  واحد کمتر نشود .  12نباشد و ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي از  19

) حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن 25ماده 
ه بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه نیمسال تنها در صورتی مجاز است ک

تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد 
  شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است 

: حذف کلیه درس هاي اخذ شده در تابستان حداکثر تا قبل از شروع امتحانات با تایید شوراي  تبصره
  آموزشی دانشگاه امکان پذیر است . 
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  فصل ششم
 

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
  

) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کالس، انجام فعالیتهاي 26ماده 
درس  آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر

  مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
  :  برگزاري امتحان کتبی پایان نیمسال براي هر درس نظري الزامی است.تبصره

مورد اوراق امتحانی اعالم شده با دانشگاه در  01/05/86مصوبه شوراي آموزشی مورخ  ) 9پیوست شماره 
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38نامه شماره 

((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات 
دانشجویان به آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند 

((.  

  بالینی و بالینی با توجه به موارد زیر انجام می شود:  ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره27ده ما
  رعایت اخالق اسالمی، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و پرسنل بخش  -1-27
  حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کالسهاي مربوطه  -2-27
  مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماراندقت واحساس  -3-27
  بالینی  افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از دوره -4-27
  شرکت درامتحان واحدهاي عملی و کسب نمره الزم. -5-27

به صورت نمره  27و  26) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 28ماده 
  تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عددي بین صفر تا بیست مشخص 

  شود.  می

آموزش  یاختصاصهاي  و در درس 10عمومی و علوم پایه ) حداقل نمره قبولی دردرسهاي 29ماده 
  باشد. می 12دندانپزشکی 
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نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین  : دانشجویی که در هر یک از درسها حداقل1تبصره 
موظف به انتخاب مجدد آن درس است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه 

  شود. دانشجو ثبت و در میانگین محاسبه می

درطول چنانچه دانشجو  13/02/88: به موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  دقت
تحصیل از درسی نمره مردودي کسب نماید و پس از اخذ مجدد درس در اولین فرصت ممکن، در آن درس 

و باالتر اخذ نماید نمره مردودي او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محسوب  16نمره 
دندانپزشکی تا سقف چهار نخواهد شد . موارد مجاز استفاده از این مصوبه براي دانشجویان دکتري عمومی 

  بار می باشد.  

نمره مستقل دارند، اما  ، کارگاهی ، کارآموزي و کارورزي  عملی،  نظري  س هاي : هر یک از در 2تبصره
 -کارگاهی یا نظري -نظري  س هایی که ترکیبی از دو وضعیت آموزشی می باشند ( مانند درس نمره در

معدل دو باشد و نمره درس ،  10نمره هر قسمت باید  حداقلیک درس محسوب می شوند،  و )عملی
و  29با توجه به ضرایب هر کدام می باشد . عدم کسب حد نصاب نمره نهایی مطابق مفاد ماده  قسمت

  منجر به تکرار هر دو قسمت درس می شود. قسمت در هر  10حداقل نمره 

گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را ) استاد یا اساتید هر درس و یا هر بخش موظفند 30ماده 
 برگزاري امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.روز پس از   10حداکثر ظرف 

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات  3تواند حداکثر تا  : پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو می تبصره
  عالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد.خود را کتباً به آموزش دانشکده ا

) اداره آموزش دانشکده موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاري 31ماده 
آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش 

 کل دانشگاه ارسال دارد .

  س از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است.: نمره پ تبصره

، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او  ) در پایان هر نیمسال تحصیلی32ماده 
تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی دندانپزشکی ، میانگین کل 

  شود. رحله محاسبه ودر کارنامه وي ثبت مینمرات دانشجو در آن م
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: براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش 1تبصره 
شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نمره قبولی یا مردودي  ضرب می

  دریافت داشته است، تقسیم می شود.

: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در  2تبصره 
  دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود.

) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول و دوم  آموزش دوره دکتري عمومی  33ماده 
کمتر باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط  12دندانپزشکی نباید از 

  خواهد بود . 

واحد باشد، آن نیمسال جزو  12: در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 1تبصره 
سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی 
محاسبه خواهد شد. در مواردي که به علت مشکالت دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش 

ل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در واحد باشد، آن نیمسا 12دندانپزشکی تعداد واحدها کمتر از 
  صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتبا  به وي و اولیاي او 2تبصره 
صف قصور در اعالم اخطار به وي از اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این و

  طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی از این امر،  مانع از اجراي مقررات نخواهد بود . 

) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل 34ماده 
  ارد. واحد درسی در آن نیمسال را ند 14آموزش ، حق انتخاب بیش از 

: در موارد استثنایی(محدودیت در سقف سنوات تحصیلی) در آخرین نیمسال هر یک از مراحل  تبصره
آموزش دندانپزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد 

به عهده شوراي آموزش دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از  34 مقرر به دانشجوي مشمول ماده
 واحد نباید باشد. 20

نیمسال متناوب  4نیمسال متوالی یا  3) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی براي 35ماده  
مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 

به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته،  13ماده  2باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  10
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  هد.کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته بد

و در پایان مرحله  12) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحله اول آموزش دندانپزشکی از 36ماده 
کمتر باشد. دانشجویی که داراي میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، در  14دوم از 

ی تواند درسها یا بخشهایی را که در صورتی که مدت مجاز تحصیل وي در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، م
آورده است، تکرار کند. درغیر این صورت حق ورود به مرحله بعدي  14یا  12آنها حسب مورد نمره کمتر از 

و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلی در 
  ن مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگی

: در صورتی که دانشجویی، تعدادي از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از  1تبصره 
و در   آورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نماید 14یا  12

پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردي و تکراري میانگین کل درس یا بخش تکراري مردود شود، چنانچه 
دانشجو  مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش مالك عمل است و

می تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد 
خش مردوداست و علیرغم اینکه قبالً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن دانشجو در آن درس یا ب

  درس یا بخش را تکرار نماید.

: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از  2تبصره 
تواند   می 13ماده  2العمل مندرج در تبصره آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، برابر دستور

  به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

نگري عملی، رعایت ضوابط پیش نیازي دروس برنامه  : شرط اخذ واحدهاي درمان جامع و جامعه3تبصره
کل (بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول) دوره دکتري عمومی دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین 

  باشد. می 12حداقل 

) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت 37ماده 
تواند براي تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی   انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می

راسري شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد. خود، درآزمون س
دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق 

  بعضی یا تمام آنها را بپذیرد. مطابق مقررات مربوطه داده و 

  



 

96 
 

  فصل هفتم
  اف ازتحصیلمرخصی تحصیلی و انصر

  
) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشکی 38ماده 

  حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
  سه نیمسال مرخصی هست. 84: براي ورودي هاي قبل از  دقت

: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی، به عهده شوراي آموزشی دانشگاه  1تبصره 
  می باشد.
: مدت مرخصی  تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می  2تبصره 

  شود.
، ترمنام نویسی هر ) تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع 39ماده 

  توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
: چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیري به عهده شوراي  1تبصره 

  آموزشی دانشگاه است.
 م مهلت نام: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتما 2تبصره 

  نویسی، موافقت یاعدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ کند. 
  : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است. 3تبصره 

معاونت آموزشی وزارت  : ایام شرکت دانشجویان  18/04/87/آمورخ 136728شماره  )بخشنامه 10پیوست 
ورزشکار اعزامی به المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور جزو ایام مرخصی آموزشی آنان 

  مصوب می گردد. 
توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال  ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می40ماده 

  زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند. مرخصی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت مرخصی  07/09/91/ د مورخه 2131/500*طبق بخشنامه شماره 

  زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دو نیمسال افزایش یافته است. 

آنها به تایید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی دانشگاه ) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه 41ماده 
  رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به 42ماده 
اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان 

راف از تحصیل وي همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضاي این مهلت حکم انص
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  شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد. صادر می
تبصره : دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به 

   کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه  بخشنامه) 11پیوست 
 اعالم شده است :  03/09/93/د مورخ 7021/521شماره 

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان ، به اطالع می 
رساند ، بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد در 

  کمیسیون موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود. 

که با نامه  رتی درخصوص ضرورت تسویه حساب دانشجویان منصرف از تحصیلبخشنامه وزا ) 12پیوست 
  اعالم شده است : 27/07/90مورخ  521/ 4900شماره 

(( در صورتی که دانشجویان رشته هاي مرتبط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انصراف دهند و تصمیم به 
ایست با وزارت مربوطه تسویه حساب نمایند و ادامه تحصیل در رشته هاي گروه پزشکی را داشته باشند می ب

  دانشجویان گروه پزشکی نیز در صورت انصراف ملزم به تسویه حساب هزینه هاي مربوطه با وزارت متبوع 
  می باشند. )

بخشنامه در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه  )13پیوست 
  اعالم شده است :  03/09/93/د مورخ 7021/521شماره 

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان ، به اطالع می 
رساند ، بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد در 

   کمیسیون موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود.

) بخشنامه نحوه ارسال وضعیت تحصیلی دانشجوي منصرف از تحصیل به وزارت جهت احتساب 14پیوست
  دریافت شده است : 16/10/93/د مورخ 8363/521هزینه  آموزش رایگان که با نامه شماره 

((ضمن ارسال مشخصات فردي ، دانشجویی و تعهد محضري دانشجو طبق جدول ذیل نسبت به ارسال موارد 
  درخواستی اقدام نمایید.  
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سال 
ورود به 
  دانشگاه

تاریخ دقیق 
  ثبت نام

تاریخ 
شروع به 
  تحصیل

تعداد نیمسال 
  هاي تحصیلی

تاریخ   تعداد واحد انتخابی
انصراف یا 

  اخراج
  عملی   نظري

              

 تعهد محضري دارد یا نه؟ -
  تا تاریخ ......................از کالس هاي درسی استفاده نموده است.  -

  فصل هشتم
  انتقال 

) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و 43ماده 
  همان مقطع تحصیلی است .

  توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست : ) انتقال دانشجو با44ماده 

  ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -1-44

  متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. -2-44

  دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد. واحدهاي باقیمانده -3-44

  باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-44

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال  -5-44
  نباشد. در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر

: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط  تبصره
  و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است. 44ماده 

: انتقال دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر 2تبصره 
  نشگاه هاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد امکان پذیر است . دا

) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او، خارج از شرایط 45ماده 
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  ) انجام می شود:1( به استثناي شرط 44مذکور درماده 

معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوري که وي به تشخیص مراجع قانونی،  شهادت، فوت یا -1-45
  به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخیص شوراي پزشکی دانشگاه قادر  -2-45
  باشد.به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وي محرز 

دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط، در  دائمی و رسمی  ازدواج -3-45
  شهر دیگري باشد.

  : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. 1تبصره 

همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاعل آزاد  اشتغال به کار  : 2تبصره 
  یا خصوصی در اولویت بعدي ، درصو رت وجو ظرفیت با نظر شوراي انتقال قرارخواهند گرفت . 

براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد : 3تبصره 
  اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.باشد گواهی 

: در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد وهمسر او نیز در  4تبصره 
 سر اوباشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، هم شهرستان دانشجو

  می تواند به تهران منتقل شود.

  : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد. 5تبصره

  45) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 46ماده 

ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با  ) انتقال از دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی47ماده 
  موافقت مبداء و مقصد بالمانع است.

  ) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.48ماده 

) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 49ماده 
  تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.، ر داخل کشو
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هفته قبل  6) دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 50ماده 
  تسلیم کند.  ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء

متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک ) دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال 51ماده 
هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد 

  مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم نماید.

: در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط  تبصره
  دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

و باالتر است پذیرفته  12) در صورت انتقال، کلیه واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 52ماده 
است برعهده دانشگاه مقصد است.  10و بیشتر از  12مره آنها کمتر از شود و پذیرفتن واحدهایی که ن می

درهر حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن 
  واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

ء گذرانده اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا 1تبصره 
اسبه دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او مح

  د .شود می

اي است که دانشجو به هنگام انتقال در  مربوط به مرحله 12: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 2تبصره 
  ول به تحصیل است  و به مرحله قبلی تسري ندارد.آن مرحله مشغ

و 10نحوه برابر سازي نمرات بین دانشگاه  در مورد  28/11/92شوراي آموزشی مورخ  )مصوبه 15پیوست
به دانشکده ها اعالم  30/11/139مورخ  25212/38/5دانشجویان انتقالی داخل کشور که با نامه شماره  12

 شده است :

در مقاطع دکتري عمومی ، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  دروس  –الف       
تهران  –مشهد  –شیراز  –دانشجویان انتقالی از دانشگاه هاي اصفهان  12و 10گذرانده شده با نمره بین 

  .قابل برابر سازي خواهد بود 10شهید بهشتی و ایران  با  رعایت سایر مقررات با حداقل نمره   -
قابل  12دروس گذرانده دانشجویان انتقالی از غیراز دانشگاه هاي ذکر شده در بند الف با حداقل نمره  -ب      

  پذیرش خواهد بود.     

برابر سازي دروس فوق الذکر در شوراي آموزشی دانشکده مربوطه بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ  -ج    
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قدام  براي ثبت در صورتجلسه شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه گردیده واقدام الزم صورت گرفته و  نتیجه ا
  معاونت آموزشی ارسال خواهد شد .

  در مورد دانشجویان انتقالی از خارج از کشور برابر آیین نامه هاي وزارتی رفتار خواهد شد -د    

در آن تعداد ) مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و  53ماده 
واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذکر میانگین 

  نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

  ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز است. 54ماده 

  فصل نهم
  دانشجوي میهمان

مواردي که دانشجو، به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق ) در  55ماده 
دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت براي مدت 

  معین تغییر دهد.

غیر حضوري، از دانشگاههاي  : میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري به1تبصره 
  دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی 2تبصره
اه میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگ. خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد

هاي تیپ یک به سایر دانشگاه ها ي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد 
  امکان پذیر است.

/مورخ 6891/521اصالحیه مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  ) 16پیوست 
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500مرکز خدمات که با  نامه شماره  12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 

د از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر دانشگاه ((( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورو
هاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه شوراي 
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 44639/ت39003مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/08/90عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/02/1389مورخ ن 

:میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و 3تبصره
واحد باشد و جمع واحدهاي درسی 10دانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از 

واحد بیشتر نشود، 20واحد کمتر و از  12ذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال ازاخ
  بالمانع است.

) تعداد واحدهایی که دانشجوي میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک 56ماده 
  کند. درصد کل واحدهاي دوره تجاوز 25یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 

: انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت 1تبصره
  تمام وقت باید با اطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

در کارنامه دانشجو ثبت  گذراند عیناً : واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه می 2تبصره 
  می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور خواهد شد.

می باشد و واحدهایی را که دانشجو  12:حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد 3تبصره  
  .ددا بگذراندجگذرانده باشد باید م 12در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

  وزارت . 27/10/93مورخ  1125/500با نامه شماره  اصالحیه) 17پیوست   

درصد کل واحد هاي دوره دانشجویان در  40با سالم و احترام به اطالع می رساند موضوع میهمانی بیش از 
مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) در پنجاه و 

به شرح ذیل تصویب و ، مطرح و  14/10/1393هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  مراتب جهت اجرا ابالغ می گردد : 

  (( تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تمام وقت یا یک درس )، در یک یا چند دانشگاه  -
 درصد واحد هاي دوره تجاوز نماید.  40می گذراند ، نباید از 

درصد کل واحد هاي دوره ) را با  30درصد و حداقل  40چنانچه دانشجو دروس دوره میهمانی ( حداکثر  -
درصد کل  40و باالتر گذرانده باشد، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد می تواند بیش از  15میانگین 

 واحد هاي دوره میهمان شود. 
در هر نیمسال ، میهمانی دانشجو لغو و دانشجو به  15درصورت افت تحصیلی دانشجو ، میانگین کمتر از  -
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  دانشگاه مبدا باز می گردد. 
درصد ) بر عهده دانشگاه مبدا و  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو ( در طول دوره میهمانی بیش از  -

 با هماهنگی دانشگاه مقصد است. 
درصد ) به  40آزمون هاي علوم پایه و پیش کارورزي ( در طول دوره میهمانی بیش از معرفی دانشجو به  -

 عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه مبدا است. 
  مدرك فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.)) -

  واهد شد. ) مدرك  فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان توسط دانشگاه مبدا صادر خ 57ماده 

  فصل دهم 

  تغییر رشته

) دانشجو در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه 58ماده   
  هاي ذیربط ، به رشته دیگري تغییر رشته دهد . 

  ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد .  -1-58

  .  ششم و حداکثر یک سوم کل واحدهاي دوره را گذرانده باشدحداقل یک  -2-58

شوراي عالی برنامه ریزي علوم  05/05/93اصالحیه و مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ برابر  )18پیوست 
   16/07/93مورخ  711/500پزشکی اعالم شده با نامه شماره 

  دوره را گذرانده باشد. ))(( حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک سوم  واحد هاي 

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان  -3-58
  سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد . 

باتوجه به مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته  -4-58
  باشد . 

: تغییر رشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شوند، بر اساس  1تبصره 
  می گیرد.  13ماده  2دستورالعمل مندرج در تبصره 
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دانشجویانی که به دستگاه هاي اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این تغییر رشته : 2تبصره
  ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است. 

تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آن ها شرایط خاص پیش بینی شده است ، : 3تبصره 
  موکول به احراز شرایط مربوط است. 

: دانشجو در طول تحصیل خود تنها براي یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین 4هتبصر
  همین ماده .  1مندرج در تبصره 

) تغییر رشته باید در مقاطع هم سطح تحصیلی صورت گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع باالتر به 59ماده 
  مقطع پائین تر امکان پذیر است . 

ورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از )درص60ماده 
موافقت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید و در صورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلی را 

  ندارد . 

ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته  براي : اقدام نکردن دانشجو  تبصره
 تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود.

  ) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.61ماده 

) در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و تغییر رشته باشد، تغییر رشته توام با انتقال 62ماده 
  بالمانع است . 

 : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات وتبصره
 فن آوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع می باشد

) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل 63ماده 
سازي می شود و فقط درسهایی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید 

  کمتر نباشد. 12% اشتراك محتواي داشته باشد و نمره هریک از آن درسها نیز از 80قل ، حدا

س پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می و: در1تبصره
ند.در گردد، ولی نمرات درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین  در کارنامه دانشجو باقی می ما

باشد با تصمیم شوراي اموزشی  12این صورت چنانچه میانگین کل واحد هاي پذیرفته نشده کمتر از 
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  دانشگاه ، جمعا بعنوان یک نیمسال مشروطی ، در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

: در صورتی که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو،  در حدي باشد که امکان گذراندن 2تبصره 
واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند ، با تقاضاي تغییر رشته 

  او موافقت نمی شود . 

هفته پیش از شروع  6مدارك الزم حداقل ) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به همراه  64ماده 
  نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند . 

) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص شوراي 65ماده  
اي عمومی دندان پزشکی دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتر

پزشکی و یا امکان بهره گیري از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتراي 
عمومی دندانپزشکی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره آزمون 

به ( 58ن حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده ورودي نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در ای
  معاف خواهد بود. ) استثناي بند یک 

: در مواردي که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یا بیماري جسمی و تبصره
مربوط را نقص عضو مؤثر گردد به نحوي که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته هاي گروه آزمایشی 

نداشته باشد، می تواند با نظر شوراي پزشکی دانشگاه و تائید شوراي آموزشی دانشگاه به رشته اي در گروه 
آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد 

  تغییر رشته دهد.

  

  فصل یازدهم

  شدگان آزمون سراسريپذیرش واحدهاي درسی پذیرفته 

) معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده  66ماده   
  است با رعایت شرایط به شرح زیر مجاز است: 

  دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود، مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد.  -1-66
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دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت  -2-66
  علوم، تحقیقات و فناوري باشد. 

تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت،  -3-66
  ري باشد. درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناو

محتواي آموزشی دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل  -4-66
  کمتر نباشد.  12اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از  80٪

   : معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پائین تر امکان پذیر است.1تبصره 

: معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می 2تبصره 
  شود. 

نمرات درس هاي پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در )67ماده 
  محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد. 

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز  20ه ازاي هر )ب 68ماده 
  تحصیل وي کاسته می شود. 

  : 16/09/92مورخ  19502/38/5امه شماره متن ن )19پیوست 

((دانش آموختگان سابق مقطع کارشناسی که با پرداخت شهریه مشغول تحصیل در مقطع دکتري می باشند 
دانشگاه ، براي برابر سازي واحد هاي عمومی شهریه اي از بابت  11/9/92یب شوراي آموزشی مورخ برابر تصو

  شهریه اعم از ثابت و متغیر دریافت نخواهد شد .)) 

  فصل دوازدهم

  پایان نامه

) پایان نامه بخشی از دوره دکتراي عمومی دندان پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در 69ماده 
  مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد. یک زمینه

واحد درسی دوره  120) دانشجویان دوره دکتري عمومی دندانپزشکی می بایست پس از گذراندن 70ماده 
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دکتري عمومی دندانپزشکی تا یک سال واحد پایان نامه خود را انتخاب و موضوع پایان نامه خود را به ثبت 
  د . برسانن

) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و تصویب 71ماده
  شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد. 

: رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است. در موارد استثنایی با تایید شوراي پژوهشی دانشکده 1تبصره 
  می توان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود . 

در موارد خاص و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی  : 2تبصره 
  جو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد. دانش

) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان 72ماده 
  برجسته پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

  
دکتري عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توسط هر  : سقف تعداد پایان نامه هاي دوره ي تبصره

استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي 
به دست می آید. در دانشکده هایی که تعداد اعضاي هیات  4هیات علمی دانشکده مربوطه ضربدر عدد 

فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عددکمی خواهد شد، هر عضو هیات  علمی زیاد است و با فرمول
پایان نامه دانشجویان  3علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده ، حداکثر 

  با سال ورودي یکسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید. 

  باید با هدایت استاد راهنما باشد .  ) انتخاب موضوع پایان نامه73ماده 

) موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی 74ماده 
  سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد .  5محتواي یکسان در 

: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده ، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق  تبصره
  مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع است. 

  ) هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید . 75ماده 

نفر ) پس از تایید استاد راهنما و  3: انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان (حداکثر  تبصره
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  تصویب شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز است .

  : حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد . الف

اي باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش  : تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونهب
  مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند . 

   : ) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود76ماده 

  : انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما الف

  ت پژوهشی دانشکده. : بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونب

  : تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه ج

: ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شوراي د
  پژوهشی دانشکده 

  : ابالغ مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه ه

  : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد. رهتبص

  ) هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد: 77ماده 

  : چکیده به زبان فارسی و انگلیسی (اهمیت و زمینه کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیري) الف

  : مقدمه (دالیل اهمیت موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش) ب

  : بررسی متون ج

: روش کار (نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیري، روش جمع آوري د
  اطالعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار). 

  : نتایج (استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بیان نتایج) ز
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: بحث و نتیجه گیري (بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج و
  پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارائه پیشنهادات) 

  مراجع : ه

) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان 78ماده 
  انگلیسی، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد. 

) هیأت داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي 79ماده 
  شود.  زیر تشکیل می

  یا استادان راهنما  استاد      .1
  استاد مشاور (در صورت وجود)      .2
  پژوهشی دانشکده معاون نماینده      .3
  مرتبط با پایان نامه  دانشکده از گروه  آموزشیمعاون نماینده      .4
یک عضو از اعضاي هیأت علمی یا محققان، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی      .5

  مربوطه

: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیأت علمی باید حداقل استاد یاري باشد، در شرایط خاص پس تبصره
صاحب نظران  از تأیید شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. در خصوص محققان و متخصصان و

  داشتن مدرك دکتري تخصصی الزامی است. 

      ) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت 80ماده 
  گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند.  می

   20تا  19پایان نامه هاي با نمره                         عالی -

   99/18تا  17پایان نامه هاي با نمره                   بسیار خوب -

   99/16تا  14پایان نامه هاي با نمره                     خوب -

   14پایان نامه هاي با نمره کمتر از               غیر قابل قبول -

عالی را کسب نمایند که در یکی از مجالت علمی معتبر داخل یا : پایان نامه هایی می توانند درجه تبصره
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خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجالت ارائه نمایند. بدیهی است 
  که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد. 

) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه 81ه ماد
دانشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی 

  ه باشد، اخراج خواهد شد. رغم این که کلیه واحد هاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذراند

) تعداد واحد ها و نمره پایان نامه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت شده و دانشجو از 82ماده
  ل تحصیلی معاف است. ا رعایت حداکثر واحد هاي مجاز در آخرین نیمس

از جمله پایان نامه ) زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحد هاي درسی خود را 83ماده 
          را گذرانده باشد (هر کدام که مؤخر باشد)

  ) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است. 84ماده  

) یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع 85ماده   
  دیگر مراکز ارسال گردد. جهت بهره برداري و اطالع رسانی به 

  فصل سیزده

  فراغت از تحصیل
) دانشجویی که کلیه واحد هاي درسی دوره دکتراي عمومی دندان پزشکی و پایان نامه را طبق 86ماده 

برنامه مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکتراي عمومی 
  دندان پزشکی شناخته می شود. 

جلسه شوراي عالی برنامه  جهل و هشتمین صره در تب 84ماده و  87فصل،  13) این آیین نامه در 87ماده 
براي آن  1391-1392به تصویب رسیده و از ابتداي سال تحصیلی  19/04/91ریزي علوم پزشکی مورخ 

دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از تاریخ اجراء کلیه 
  آیین نامه ها و بخش نامه هاي قبلی مغایر با آن براي این دسته از دانشجویان لغو می شود. 

ارشناسی در صورت نامه وزارتی در مورد امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع ک متن )20پیوست
و تعمیم آن به دانشجویان ورودي  90شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولی،که شامل دانشجویان ورودي 



 

111 
 

اعالم شده است  07/08/1390/ د مورخ  1673/500و قبل از آن جهت اجرا با شماره  91 - 92سال تحصیلی 
:  

یکمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم : در هفتاد و  30/07/90/مورخ  166/523((متن نامه شماره 
مقرر گردید ، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم  10/07/90پزشکی مورخ 
در خصوص امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در مقطع  07/12/89پزشکی مورخ 

ی ، دندانپزشکی و داروسازي ) از طریق قبولی در کارشناسی رشته اي دیگر و یا دوره دکتري عمومی ( پزشک
و قبل از آن نیز  91 - 92آزمون سراسري ، منوط به رعایت شرایط ذیل به دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

  تعمیم یابد : 

 گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح الزامی است.  -7
خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایی و دارا نبودن تعهدات سهمیه بومی و یا  دارا نبودن هر گونه تعهد -8

 سهمیه مناطق محروم ضروري است. 
اگر داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است ، در صورت قبولی در دوره هاي  -9

 شهریه می باشد. دکتري عمومی یا مجددا در مقطع کارشناسی ( روزانه ) ملزم به پرداخت 

: پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري عمومی و یا کارشناسی پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي  تبصره
علوم پزشکی حتی اگر در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند ، ملزم به پرداخت شهریه در 

  مقطع دکتري عمومی و یا مقطع کارشناسی می باشند. 

متن نامه وزارتی در مورد نحوه شرکت مجدد در آزمون سراسري دانش آموختگان مشمول طرح   )21پیوست
  اعالم شده است : 6/11/92/د مورخ 810/207که با  شماره 

((کلیه فارغ التحصیالن رشته هاي مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، صرفا در صورتی مجاز به شرکت 
د که یا از انجام خدمات موضوع قانون فوق الذکر معاف شناخته شده در آزمون دکتري حرفه اي خواهند بو

سال بعد ( قبل از شروع  31/6باشند یا گواهی انجام خدمات داشته باشند و یا مدت خدمات قانونی ایشان تا 
  کالس هاي دوره دکتري حرفه اي) به اتمام رسیده باشد. ))

 

ی ش ی  و ری  ی دوره د وز آ   آ  

  23/03/83بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخه  مصوب 
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انشجویانی که از این تاریخ به بعد د   براي آن دسته از 1383- 84این آیین نامه از ابتداي سال تحصیلی 
مغایر با آن براي شوند الزم االجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي  وارد دانشگاه می

 . دانشجویان مشمول این آیین نامه، لغو می شود

شده و حسب  پذیرفتهکلیه مقاطع تحصیلی به صورت یکسان آموزشی زیر در آیین نامه هاي  تعاریف  
مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جز الینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن 

 مجاز نیست.

، پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود  اي است آموزشی مؤسسه : دانشگاه علوم پزشکی
، پژوهش و ارائه خدمات  ، به انجام آموزش که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است

  نماید.  ، عمل می بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع

  هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود. 

 مستقلی است که ، پژوهشی و خدماتی مؤسسه آموزشیدانشکده علوم پزشکی :  دانشکده علوم پزشکی
ام عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انج
،  آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع

  نماید. عمل می

دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند  :دانشکده
   دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

مؤسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه هاي آموزشی در سطح  :آموزشکده در گروه پزشکی
کاردانی رشته هاي گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي 

  تحصیلی در آن دایر است

اکز آموزش عالی و پژوهشی که مؤسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مر :مؤسسه 
با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده 

 باشد، اطالق می گردد.
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عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک  : گروه آموزشی
  شت، گروه فیزیولوژي و گروه جراحی. شاخه میباشد. مثل گروه بهدا

:سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را  گروه آزمایشی
برحسب رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها، گروه آزمایشی 

  نامیده میشود.

است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در دوره تحصیلی مجموعه دروسی  : دوره
چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از 
مدارك مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره هاي تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در 

  شود: مقاطع تحصیلی زیر ارائه می

  کاردانی (فوق دیپلم) -
  کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته -
  (فوق لیسانس) ناپیوسته کارشناسی ارشد  -
  دکتراي عمومی -
  ) .Ph.Dدکتراي تخصصی(  -
  تخصص بالینی (دستیاري) -
 فوق تخصص -

  
همه امور منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است که  :اداره آموزش

آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم 
  نتایج را بر عهده دارد.

 هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می  :استاد 
  شود.

  
 مهندسی، گروه هاي علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی رشته یکی از شعب فرعی :رشته 

کشاورزي و هنر ) است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک 
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درصد کل واحدها (بدون  30کارآیی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از 
  می) تجاوز کند.احتساب دروس عمو

، گرایش نامیده می شود. اختالف دروس  هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد :گرایش 
درصد کل واحدها (بدون احتساب  30درصد کل واحدها کمتر و از  7در دو گرایش از یک رشته نباید از 

  دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر دروس دانشگاهی از لحاظ محتوي، به  :دروس 
ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس 
اجباري و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، نظري عملی 

  آموزي در عرصه تقسیم میشود.کارآموزي، کارورزي و کار

دروسی که به صورت نظري و عملی نوشته می شوند مستقل از یک دیگر تدریس می شوند و هر  :تبصره 
عملی نوشته میشوند یک درس  -یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسی که به صورت نظري 

  محسوب شده و کد مشترك و نمره مشترك دارند.

وسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و در : دروس عمومی
بینش فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می 
شود. این دروس براي کلیه دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، 

  ته و ناپیوسته و دوره هاي دکتراي عمومی الزامی است.کارشناسی پیوس

این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می  :دروس اختصاصی 
  شود: 

) دروس پایه، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی الف
  ی رشته عرضه می شود. وي و درك بهتر دروس تخصص

) دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی هاي علمی و عملی یک ب
  رشته تدریس می شود.

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر  :دروس جبرانی
مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان واحدهاي درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و 

  دروس جبرانی بگذراند.
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دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر  : دروس اجباري
  قابل تعویض نمی باشد.

ا از میان دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی می توان آنها ر :دروس اختیاري
  مجموع هاي از دروس انتخاب کرد.

  دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است. :دروس پیوسته (پیش نیاز)

 دروس جبرانی یا اجباري می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند. 

  به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهاي دیگري نیست.دروسی است که انتخاب آنها منوط  :دروس مستقل

  دروسی است که در کالس درس ارائه میشود.  : دروس نظري 

دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در  : دروس عملی
 شود. دانشکده ارائه می

(بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و دروسی است که در محیط کار واقعی  : دروس کارآموزي
  براي آموزش مهارتهاي عملی ارائه می شود. یا در محیط شبیه سازي شده (مرکز مهارتهاي بالینی)

 دروسی است که درمحیط کار واقعی وبراي کسب تسلط برمهارتهاي عملی ارائه میشود. :دروس کارورزي 

با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه ارائه خدمات دروسی است که  :دروس کارآموزي در عرصه
  درمانی ارائه می شود. بهداشتی

 فصل اول

 شرایط ورود و نام نویسی

   ) شرایط ورود به دوره دکتري عمومی پزشکی به شرح زیر است 1ماده 

 پذیرفته شدن در آزمون ورودي :-1-1

یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید اشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم ) و د- 2-1
) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا 

  )برابر آموزشهاي حوزوي (مطابق با مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی
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گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در دفتر  20/03/88مورخ  11484: بر اساس نامه شماره  )1پیوست
خصوص عدم ارسال اصل مدارك تحصیلی ( اصل دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی ) براي دانشجویان 
ذکوري که داراي معافیت تحصیلی می باشند ، به اطالع می رساند پذیرش تاییدیه تحصیلی محرمانه از 

پیش دانشگاهی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل  ادارات آموزش و پرورش به جاي اصل گواهینامه پایان دوره
دانشجویان فوق الذکر بالمانع است و این بخشنامه شامل کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتري عمومی 

 می باشد. 

مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به  -3-1
 . ات شوراي عالی انقالب فرهنگیآموزش عالی برابر مصوب

 .برخورداري از سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی - 4-1

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و  -5-1
  مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش  1تبصره 
آموزش کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی پزشکی برخوردار نباشد، بر اساس 

 . نظر شوراي پزشکی دانشگاه، اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی را ندارد

: ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام  2تبصره 
و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره 

 . پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است

: پرداخت شهریه، فارغ التحصیالن دوره دکتري عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی  3تبصره 
 . خاص معاف نمی کند

) پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا  2ماده 
ذیربط مراجعه کنند عدم مراجعه براي نام دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه 

 . نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند براي ادامه  3ماده 
کند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه 

 . بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد
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موارد استثنائی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند ، باید دالیل آن را حداکثر تا  : در 1تبصره 
ت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت عدم تایید موجه یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصور

بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و 
 .مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر می شود 

دریافت نماید : دانشجویی که ترك تحصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را  2تبصره 
 .موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیلی خود عمل نماید

 دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از)  4ماده 
یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت . در صورت تخلف به 

مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته  تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجراي
هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه 

 . هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد

از ( استعدادهاي درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط : دانشجویان ممت تبصره
  . مربوط به خود می باشند

در مورد نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي  28/06/86/آ مورخ 226532/16نامه شماره  متن ) 2پیوست 
 تابعیت مضاعف : 

، در دانشگاه هاي علوم پزشکی داخل کشور ،  (( موضوع نحوه پذیرش  افراد ایرانی داراي تابعیت  مضاعف
مطرح و پس از بحث  31/05/86در اولین جلسه شوراي معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

و بررسی مقرر گردید، ادامه تحصیل این افراد در داخل، تابع قوانین داخل کشور بوده و تابعیت ایرانی آن ها 
  مالك می باشد. ))

  

  

 مفصل دو
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 نظام آموزشی

 . ) آموزش دوره دکتري عمومی پزشکی مبتنی بر نظام واحدي است 5ماده 

) در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم  6ماده 
 . قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است

ساعت،  17) هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري 7ماده 
ساعت، در طول یک نیمسال  68ساعت و کارورزي  51ساعت، کارآموزي  34عملی ( یا آزمایشگاهی ) 

 . تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود

 : برنامه دوره دکتري عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است)  8ماده 

 مراحل اول : دروس عمومی و علوم پایه

 مراحل دوم : نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي

 مراحل سوم : کارآموزي بالینی

  مراحل چهارم : کارورزي

) در مراحل اول و دوم دوره دکتري عمومی پزشکی ، هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال  9ماده 
است . هر نیمسال تحصیلی   تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی

 . است 7هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر  17عبارت از 

هفته آموزش  6هفته و  17: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  1صره تب
 . محسوب نمی شود

: در موارد استثنایی و ضروري، شامل وقوع بالیاي طبیعی ، عدم امکان حضور استاد مربوطه در  2تبصره 
هاد دانشکده مربوطه و موافقت شوراي آموزشی هفته ، بیماري استاد و مواردي ازاین قبیل، به پیشن 17طول 

هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا  17دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 
درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 

  . و شرکت در کلیه کالس هاي مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است این آیین نامه کمتر نشود 7
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که بعدا  نیز  با  نامه  شماره   31/02/79به موجب  مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  : ) 3پیوست 
تجدید شد تصمیم گیري در مورد ارایه درس معرفی به استاد درمقطع  30/09/87آ مورخ 377246/16

مورخ دکتري عمومی به عهده شوراي آموزشی دانشگاه گذاشته شده است و مصوبه شوراي آموزشی 
 دانشگاه  در این مورد  به شرح زیر می باشد :  126/12/87

تري پزشکی (چهار مقطع ) داروسازي و ((در صورتی که دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی دک        
مقطع در ترم تسویه باشد و فقط یک درس نظري داشته باشد ،به شرط اینکه قبال به طور  2دندانپزشکی 

مرتب در کالس هاي درسی شرکت نموده و نمره قبولی کسب نکرده یا با عذر موجه موفق به شرکت در 
فی به استاد در امتحان آن درس شرکت نماید و در امتحان آخر ترم نشده است می تواند به صورت معر

  صورت کسب موفقیت وارد مقطع بعدي یا فارغ التخصیل  شود 

 :تماس با استاد  

در صورتی که دانشجو در ترم تسویه بوده و حداکثر دو درس نظري باقیمانده داشته باشد و به دلیل      
واحد نداشته باشد می تواند حداکثر دو درس نظري را عدم ارایه واحدهاي مورد نظر در ترم مذکور انتخاب 

به صورت تماس با استاد انتخاب نماید بدین ترتیب که در اول ترم انتخاب واحد نماید و ضمن برخورداري از 
راهنمایی هاي استاد مربوطه در رفع اشکاالت درسی خود ، در پایان ترم در امتحان درس مذکور شرکت 

 نماید

  :تذکر  

ه استاد زمانی ممکن است که دانشجو فقط یک درس باقی مانده داشته باشد و در ترم معرفی ب -7
 تسویه باشد.

دانشجو در ترم تسویه می تواند دو درس تماس با استاد یا یک درس معرفی به استاد داشته باشد  -8
ل سا 12059/38/5هم زمانی تماس با استاد و معرفی به استاد معنی نخواهد داشت .(نامه شماره 

83( 

  26/12/87مصوبات اضافه شده در جلسه  -9
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دانشجو در معرفی به استاد نیز انتخا ب واحد خواهد داشت و نمره ماحوذه عالوه بر نمره مردودي در مقطعی  -
که واحد درسی از آن مقطع است درج خواهد شد و در بند توضیحات در ریز نمرات داشتن معرفی به استاد 

 ذکر خواهد شد

درصورتی که دانشجو در معرفی به استاد نمره قبولی اخذ ننماید می بایست در انتخاب واحد بعدي در  -4 -
کالس هاي درسی شرکت نماید و در صورتی که درس در ترم مورد نظر ارایه نشود دانشجو باید واحد را به 

 صورت تماس با استاد انتخاب نماید. 

نشجو محسوب نمی شود چون گذراندن آن نیاز به ترم کامل ندارد درس معرفی به استاد ، جزو سنوات دا -5 -
، درس تماس با استاد باشد اگر  یک درس یا 2استثنائاً مشروطی نیز محاسبه نخواهدشد ولی اگر برابر تذکر

دو درس باشد مشروطی آن محاسبه خواهدشد در هر حال تماس با استاد درصورت عدم احراز حد نصاب 
 مشروطی به حساب خواهدآمدالزم جزو ترم هاي 

) در دوره بالینی ، ( مراحل سوم و چهارم ) هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی  10ماده 
و دروس تئوري مربوطه است . تعداد بخشهاي دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی ، با توجه به مدت 

 . نشگاه ، تعیین می شودزمان الزم براي آموزش هر بخش ، توسط شوراي آموزشی دا

) کلیه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی ، موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شوراي  11ماده 
 . عالی برنامه ریزي را اجرا نمایند

: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش  1تبصره 
خاب منابع بر عهده دانشگاهها و نتریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و ا تدریس و جابجا کردن

دانشکده هاي علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزي 
  از طرف وزارت متبوع تعیین می شود

دانشجویان  13/11/83: به موجب مصوبه جلسه شوراي دبیران شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی  دقت
مقطع دکتري عمومی چنانچه قبل از امتحان جامع علوم پایه درس پیش نیازي را قبال انتخاب نموده ولی 

  م نیاز بردارند. نمره قبولی کسب ننموده باشند می توانند درس پیش نیاز را براي بار دوم به صورت ه

در مورد دروسی که پیش نیازهاي آن بیش از دو درس است در صورتی که گذراندن دروس پیش نیاز به    
طور متوالی باعث افزایش طول متعارف دوره دانشجو گردد. دانشجو می تواند در طول تحصیلی خود فقط 

رت هم نیاز بگذراند چنانچه دانشجویی یکی از دروس پیش نیاز را با تایید شوراي آموزشی دانشگاه به صو
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دروس پیش نیاز و پس نیاز را هم زمان انتخاب نماید و در درس پیش نیاز مردود شود درس پس نیاز حذف 
 نمی شود و دانشجو فقط ملزم به گذراندن درس پیشنیاز می باشد. 

ره دکتري عمومی پزشکی : آن دسته از دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی که حداقل سه دو 2تبصره 
فارغ التحصیل داشته اند ، در صورت تایید شواري آموزشی دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به 

 . مقتضیات و امکانات ، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره ، به برنامه مصوب اضافه کنند

برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ) در پایان مرحله اول، امتحانات جامع علوم پایه  12ماده 
 . ورود به دوره بعدي می باشد

درسهاي علوم  ): شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول  1تبصره 
از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو ،  12پایه و درسهاي عمومی ) و کسب میانگین کل 

ا یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد ، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت تنه
قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذراند بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه 

  . خواهد شد

ی برنامه ریزي براي دانشجویان ورودي دبیر شوراي عال 09/12/76مورخ  3391: به موجب نامه شماره  دقت
در پایان دوره علوم پایه الزامی نیست ولی براي ورود به مرحله بالینی، معدل  12داشتن معدل  76قبل از 

 باشد.  12کل مرحله اول و  دوم باید 

در : چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است  2تبصره 
زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می 
نماید . در صورتی که بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علیرغم قبولی ، میانگین 

باشد و آزمون مذکور جزو تعداد  نرسیده باشد ، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می 12کل مرحله اول وي به 
دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودي و همچنین کسب 

 . میانگین الزم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي را حتی بصورت مشروط نخواهد داشت

. چنانچه دانشجو در امتحان مذبور  ) شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است 13ماده 
 . نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی محروم می شود

: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می  1تبصره 
 . شود
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در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشکی  ن: دانشجویی که به علت مردود شد 2تبصره 
محروم می شود ، می تواند برابر دستورالعمل تغییررشته دانشجویان دوره هاي دکتري عمومی پزشکی ، 

بیست  همصوب برابر دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند ،
، به رشته دیگري در مقاطع 28/04/82عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  و دومین جلسه شوراي

  . دنکارشناسی پیوسته یا ناپیوسته وکاردانی تغییر رشته ده

از این مرحله، شرط ورود به مرحله  12) قبولی در کلیه درسهاي مرحله دوم و کسب میانگین کل  14ماده 
 . سوم است

درمان سرپایی در درمانگاههاي بیمارستانها و  -مراقبتهاي بهداشتی ) کارآموزي بالینی شامل  15ماده 
 . مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور ، آموزش بر بالین بیماران بستري و درسهاي نظري است

ماه کارآموزي طبق برنامه مصوب براي کلیه دانشجویان  20: در طول دوره کارآموزي، گذراندن  1تبصره
 . الزامی است

آموزي ردوره کا %50: حداکثر مدت کارآموزي بر بالین بیماران بستري در بیمارستانها نباید از  2تبصره 
 . بیشتر باشد

) در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزي برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط  16ماده 
 . ورود به دوره کارورزي است

: شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزي ، قبولی در کلیه درسها و بخشهاي مرحله کارآموزي  1تبصره 
 . نامه می باشد از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان 14بالینی ، کسب میانگین کل 

: چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت  2تبصره 
در زمان معرفی به آزمون جامع پیش کارورزي اعالم نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در کرده است 

دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا  آزمون شرکت می نماید . در صورتی که بعد از اعالم نمره،
می باشد و  نرسیده باشد ، نتیجه آزمون وي کان لم یکن 14علیرغم قبولی میانگین کل مرحله سوم به 

آزمون مدکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا 
بخش مردودي و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي راحتی به صورت 

  . مشروط نخواهد داشت
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س رتبه اي که با توجه به فرمول زیر کسب می : قبول شدگان آزمون جامع پیش کارورزي ، براسا 3تبصره 
 . کنند ، در انتخاب بخش هاي موجود ، براي گذراندن مرحله کارورزي حق تقدم خواهند داشت

کال تقسیم  2 ضربدر( میانگین سه مرحله اول  بعالوه شده آزمون پیش کارورزي براساس میانگین نمره تراز
 3بر 

 200از  180و نمره او در آزمون پیش کارورزي  15له اول دانشجویی براي مثال : چنانچه میانگین سه مرح
می شود ) ، رتبه او بر اساس فرمول باال  18باشد ( نمره تراز شده آزمون پیش کارورزي او براساس میانگین 

 : ، به صورت زیر محاسبه می شود

 3) کال تقسیم بر 15ضربدر  2(  بعالوه 18= 16

 . ) شرکت در امتحان جامع پیش کارورزي تا سه نوبت مجاز است 17ماده 

: دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کارورزي از ادامه تحصیل در رشته  تبصره
به یکی از مقاطع  13ماده  2پزشکی محروم می شوند ، ، می توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 

 . کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهند کارشناسی پیوسته ،

ماه کارورزي طبق برنامه مصوب براي  17ماه می باشد و گذراندن  18) طول دوره کارورزي  18ماده 
  . کارورزان الزامی است . دانشجویان در طول دوره می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نمایند

دبیر  17/01/93/ د مورخ 11/523و  24/12/93/ د مورخ 796/523هاي شماره  بخشنامه) 4پیوست 
  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در رابطه با نحوه انتخاب دروسی که پیشنیاز دارند : 

((با عنایت به سواالت مکرر دانشجویان وکارشناسان آموزشی دانشکده ها در مورد نحوه اقدام در خصوص      
در این مورد   –وزارت 26/12/93/د مورخ 796/523نامه شماره  –وس پیش نیاز به صورت همزمان ارایه در

  دانشگاه عینا در زیر آورده می شود: 24/01/94مصوبه شوراي آموزشی مورخ 

((تاکید شد که بایست اصول پیش نیاز براي همه دانشجویان برابر سرفصل دروس رعایت شود و موارد استثائی 
انتخاب دروس پیش نیاز به صورت هم زمان (مثل عقب افتادن از تحصیل دانشجو درصورت عدم انتخاب براي 

  هم زمان واحدها موردي براي  طرح در شوراي  آموزشی دانشگاه  به حوزه معاونت آموزشی ارجاع گردد.))
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ل پیش نیاز خواهد بود همچنان که مالحظه می فرمایید در ارایه واحد ها به دانشجویان اصل رعایت اصو     
ولی درمواردي که رعایت این امر باعث ایجاد مشکل سنوات یا مشکل دیگري می گردد با تشخیص دانشکده 
مراتب براي طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد و لذا ارایه دروس 

  دانشگاه خواهد بود.پیش نیاز به صورت همزمان منوط به تصویب شوراي آموزشی 

 مفصل سو

 واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

) حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی طبق  19ماده 
 . برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي است

) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دکتري عمومی پزشکی باید حداقل  20ماده 
 . واحد درسی ، انتخاب نماید 20و حداکثر  12

 12: در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم ، دانشجو از رعایت شرط حداقل  1تبصره 
 . واحد معاف است

باشد میتواند با  17یانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل : در صورتی که م 2تبصره 
 . واحد درسی انتخاب کند 24نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده ، در نیمسال بعد حداکثر تا 

واحد باقیمانده براي گذراندن هر یک از مراحل اول و دوم را  24: در مواردي که دانشجو حداکثر  3تبصره 
باشد ، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند کلیه آن واحدها داشته 

  . را در آن نیمسال بگذراند

بخشنامه مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در  ) 5پیوست 
دبیرخانه   19/12/87/آ مورخ 520352/16(  24/01/88/ف مورخ 3/آ/1202المپیاد جهانی با نامه شماره 

  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی ) :

(( نحوه پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در المپیادهاي جهانی در بیست و چهارمین جلسه شوراي 
مطرح و مقرر گردید حضور این دانشجویان  20/11/87معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

گذرانده اند  ( مطابق گواهی صادره از طرف باشگاه دانش پژو  18کالس  دروسی که قبال با نمره  باالي در 
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هان جوان ) الزامی نبوده و می توانند بدون شرکت در کالس درس در امتحانات پایان نیمسال شرکت 
 نمایند. ))

 .د درسی نمی باشدواح 6: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از  4تبصره 

) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در  21ماده 
آزمون ورودي ، در یک یا چند درس به تشخیص شواري آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی 

گاه تعیین می کند به عنوان دروس پیشنیاز کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانش
  . دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند

: تعیین نوع درس ، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی  1تبصره   
 . بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههاي آموزشی است

 : ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها ، در دانشگاهها از جمله ثبت نمرات در 2تبصره 
کارنامه دانشجو ، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس 

 . دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است

: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي، کارنامه پذیرفته شدگان،  3تبصره 
 . ک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می دهدمشتمل بر نمره خام آنها را در هر ی

واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را  8: به حداکثر طول دوره تحصیلی دانشجویانی که حداقل  4تبصره 
 . گذرانده باشند ، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود

سال اول به  5سال است، که  10) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی  22ماده 
 . سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد 5طی مرحله اول و دوم آموزش پزشکی و 

، نمره  سال اول دوره آموزش پزشکی از امتحان جامع علوم پایه 4: دانشجویی که نتواند در مدت  1تبصره 
سال اول ، مراحل اول و دوم آموزش پزشکی را به پایان برساند ، از ادامه  5قبولی کسب کند و یا در مدت 

 10تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود و در صورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانیده حداقل 
شته دیگري در مقاطع کاردانی، به ر 13ماده  2باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 

 . کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد
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سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزي راه  3که نتواند در مدت  : دوره تحصیلی دانشجویی 2تبصره 
موزشی سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند، با تصویب شوراي آ 5یابد و یا در مدت 
مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیلی وي به پایان نرسیده  ،ماه دیگر قابل تمدید است 12دانشگاه حداکثر 

   .باشد

  ماه قابل تمدید است. 6تا  77: براي دانشجویان ورودي قبل از مهر  دقت

 فصل چهارم

 حضور و غیاب

کارآموزي و کارورزي الزامی  ) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس ودوره هاي 23ماده 
 . است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات ، غیبت محسوب می شود

ퟒ) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از  24ماده 
ퟏퟕ  عملی و آزمایشگاهی از ، ퟐ

ퟏퟕ  کارآموزي و ،
نمره دانشجو در آن درس یا مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر اینصورت   ퟏퟏ   کارورزي از

 . بخش صفر محسوب می شود

، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارك مستند و 24: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده  1تبصره 
موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و  ( تشخیص استاد موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو

 . خواهد بودبا تایید دانشکده 

باشد  24: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس یا بخش ، بیش از میزان تعیین شده در ماده  2تبصره 
ولی غیبت با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می گردد. در این 

کور به عنوان یک نیمسال کامل واحد در هر نیمسال الزامی نیست ، ولی نیمسال مذ 12حال رعایت حداقل 
 . جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود

) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و  25ماده 
تشخیص موجه بودن  . غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد

  . امتحان بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه استغیبت در جلسه 

درمورد تفویض اختیار به شوراي آموزشی  31/06/87مورخ  10331/38/5متن نامه شماره  ) 6پیوست 
 دانشکده ها در مورد  تایید گواهی هاي پزشکی  دانشجویان : 
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بودن غیبت دانشجو را  (( اگر معاون آموزشی دانشکده پزشک باشد خود می تواند موجه بودن یا غیر موجه
  تشخیص دهد و اگر معاون آموزشی  پزشک نباشد  شوراي آموزشی دانشکده نظر خواهد داد. )) 

در رابطه با  15/04/89مورخ  5335/38/5مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه نامه شماره  )7پیوست شماره 
  ها :  تعطیلی دسته جمعی کالس

دانشگاه مجددا مصوبه شوراي آموزشی مورخ  31/03/89برابر مذاکرات شوراي آموزشی مورخ -
در خصوص تعطیلی دسته جمعی کالس ها از طرف دانشجویان به شرح زیر جهت استحضار  08/12/79

و صدور دستور رعایت دقیق مقررات از جمله لزوم تشکیل کالس ها برابر تقویم دانشگاهی ارسال می 
 شود:

جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعالم شده از طرف (( در صورتی که دانشجویان به طور دسته 
واحد  6تا  2دانشکده،  اول ترم در کالس ها حضور پیدا نکنند دانشکده به میزان تعطیلی کالس ها بین 

درسی براي  برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی براي دروس باقیمانده از واحد هاي دانشجویان 
د  و ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید از طریق کم خواهد نمو

دانشکده به صورت موردي مراتب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی گزارش 
  شود تا تعیین تکلیف گردد.))  

: در  استحضار می رساند مصوب شدبه  14/04/1389)  برابر تصمیم شوراي آموزشی مورخ  8پیوست شماره
صورتی که دانشجویی به علت فوت خانواده درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) نتواند در امتحان  پایان 
نیمسال شرکت نماید با ارائه مستندات به اداره آموزش دانشکده غیبت وي موجه محسوب شده و اگر برابر 

مقطع یا فارغ التحصیلی باشد براي درس نظري معرفی به استاد داده  مقررات تنها واحد مانده وي براي تغییر
خواهد شد ولی در غیر اینصورت درس مذکور عالوه بر واحدهاي ترم بعد به وي داده خواهد شد و نیازي به 
شرکت مجدد در کالس نبوده و در پایان ترم در امتحان شرکت خواهدکرد و لذا تاکید می شود که به هیچ 

  ع امتحان مجدد مطرح  نمی باشد ،استفاده از این مصوبه تنها براي یک درس خواهد بود.وجه موضو
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 فصل پنجم

 حذف و اضافه

) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال ،  26ماده 
حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید، یا دو درس اخذ شده خود را با دو 

   تجاوز نکند 20ر ماده درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر اینکه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر د

: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست  1تبصره 
) محاسبه و مفاد  24و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 

 . ماده مذکور اجرا خواهد شد

 . ر ترم تابستانی امکان پذیر نیست: حذف و اضافه د 2تبصره 

هفته قبل از پایان  5) در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا  27ماده 
نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهاس نظري خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر 

ퟒاینکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 
ퟏퟕ  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهاي

 . واحد کمتر نشود 12باقیمانده وي از 

ه درس هاي اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن ) حذف کلی 28ماده 
نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه 
تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد 

به یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شوراي آموزشی شد. محاس
 . دانشگاه است

: حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید  تبصره
 . شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

) حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزي بالینی و کارورزي در صورت تایید شوراي  29ماده 
  . آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده مجاز است
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 فصل ششم

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

فعالیت در کالس ، انجام فعالیت ) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و  30ماده 
هاي آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس 

  .ست.مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس ا

دانشگاه در مورد اوراق امتحانی اعالم شده با  01/05/86آموزشی مورخ  مصوبه شوراي)  9 پیوست شماره
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38شماره نامه 

((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات 
دانشجویان به آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند 

((. 

در دوره هاي کارآموزي بالینی و کارورزي، با توجه به موارد ) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو  31ماده 
 .زیر انجام می شود

رعایت اخالق اسالمی و حرفه اي، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران، مراجعین و  -1-31
 کارکنان بخش

برنامه حضور مرتب و تمام وقت در بخش، کالسهاي مربوط و انجام کشیک هاي محوله براساس  -2-31
 تنظیمی بخش

دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل پرونده  -3-31
 بیماران

 افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از دوره هاي کارآموزي بالینی و کارورزي -4-31

 شرکت در امتحان پایانی بخش و کسب نمره الزم -5-31

نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و    امتحان کتبی در پایان هر) برگزاري  32ماده 
 . درسهاي نظري دوره کارآموزي بالینی الزامی است
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 . : امتحان بخشهاي بالینی در دوره هاي کارآموزي و کارورزي در پایان هر بخش انجام می شود تبصره

به صورت نمره  31و  30) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس مفاد مندرج در مواد  33ماده 
تعیین می شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددي بین صفر تا بیست مشخص می شود 

ل هر و حداقل میانگین ک 10) حداقل نمره قبولی در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشکی  34ماده 
بالینی و  می باشد . حداقل نمره قبولی در هر یک از درسهاي نظري مراحله کارآموزي 12یک از مراحل 

 ناست و حداقل میانگین کل هر یک از ای 12بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 
ا کسب ننماید ، در می باشد . دانشجویی که در هر یک از درسها یا بخشها حداقل نمره قبولی ر 14مراحل

اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از 
  . قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود

که یک درس عملی  - : هر یک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند ، اما نمره دروس نظري  تبصره
محسوب می شوند ، معدل دو قسمت نظري و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که 

 10کمتر باشد هر چند معدل به  8نرسد و یا نمره یکی از آنها از  10معدل دو قسمت نظري و عملی به 
 .رسیده باشد ، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود

تید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا بخش ) استاد یا اسا 35ماده 
 . را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات  3: پس از اعالم نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداکثر تا  تبصره
 . تباً به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیردخود را ک

) اداره آموزش دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا دو  36ماده 
هفته پس از برگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات 

 .ی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نمایداحتمال

 . : نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است تبصره

) در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و  37ماده 
از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یک 

  . نیز ، میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در کارنامه وي ثبت می شود
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: براي محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهاي هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش  1تبصره 
جو براي آنها نمره قبولی یا مردودي ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانش

 . دریافت داشته است ، تقسیم می شود

: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود ، نمرات درسهایی که دانشجو در  2تبصره 
 . دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود

کمتر  12رات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی نباید از ) میانگین نم 38ماده 
 . دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود   باشد ، در غیر اینصورت، نام نویسی

واحد باشد آن نیمسال جزو  12: در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از  1تبصره 
تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی سنوات 

محاسبه خواهد شد . درمواردي که به علت مشکالت دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش 
واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در  12پزشکی ، تعداد واحدها کمتر از 

 . صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد

: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتباً به وي و اولیاء او  2تبصره 
اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در اخطار به وي از طرف 

 . اه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر ، مانع از اجراي مقررات نخواهد بوددانشگ

) دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل  39ماده 
 . واحد درسی در آن نیمسال را ندارد 14اول و دوم آموزش پزشکی ، حق انتخاب بیش از 

: در موارد استثنایی ، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی با  تبصره
واحد  14توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو ، تصمیم گیري در خصوص ارائه بیش از 

 20اد بیش از درسی به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعد
  . واحد نباید باشد

 نمی شود.  83شامل دانشجویان ورودي قبل از  39: مفاد تبصره ماده   دقت

نیمسال متناوب  4نیمسال متوالی یا  3) دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی براي  40ماده 
ی که گذرانیده است حداقل مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چناچه میانگین کل واحدهای
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به رشته دیگري در مقاطع کاردانی،  13ماده  2باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  10
 .تغییر رشته دهد هکارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوست

شماره  که بعدا نیز با نامه 31/02/79موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  : به دقت)  10پیوست 
تجدید شد تصمیم گیري در مورد ارایه درس معرفی به استاد درمقطع  30/09/87آ مورخ  377246/16

دکتري عمومی به عهده شوراي آموزشی دانشگاه گذاشته شده است، شرایط درس معرفی به  استاد براساس 
  دانشگاه  به شرح زیر می باشد :  126/12/87مورخ مصوبه شوراي آموزشی 

 شوراي آموزشی که مجددا مورد تصویب قرار گرفته است) در 02/09/83 استاد ( مصوب  جلسه معرفی به -1

صورتی که دانشجو در هر یک از  مقاطع  تحصیلی دکتري پزشکی (چهار مقطع ) / داروسازي و دندانپزشکی 
مقطع در ترم تسویه باشد و فقط یک درس نظري داشته باشد ،به شرط اینکه قبال به طور مرتب در  2

در امتحان آخر کالس هاي درسی شرکت نموده و نمره قبولی کسب نکرده یا با عذر موجه موفق به شرکت 
ترم نشده است می تواند به صورت معرفی به استاد در امتحان آن درس شرکت نماید و در صورت کسب 

  موفقیت وارد مقطع بعدي یا فارغ التخصیل  شود 

 :تماس با استاد

در صورتی که دانشجو در ترم تسویه بوده و حداکثر دو درس نظري باقیمانده داشته باشد و به دلیل عدم  
ایه واحدهاي مورد نظر در ترم مذکور انتخاب واحد نداشته باشد می تواند حداکثر دو درس نظري را به ار

صورت تماس با استاد انتخاب نماید بدین ترتیب که در اول ترم انتخاب واحد نماید و ضمن برخورداري از 
حان درس مذکور شرکت راهنمایی هاي استاد مربوطه در رفع اشکاالت درسی خود، در پایان ترم در امت

 نماید

  : تذکر 

معرفی به استاد زمانی ممکن است که دانشجو فقط یک درس باقی مانده داشته باشد و در  -10
 ترم تسویه باشد.

دانشجو در ترم تسویه می تواند دو درس تماس با استادیا یک درس معرفی به استاد داشته  -11
 12059/38/5نخواهد داشت .(نامه شماره  باشد هم زمانی تماس با استاد و معرفی به استاد معنی

 )83سال 
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  26/12/87مصوبات اضافه شده در جلسه  -12

دانشجو در معرفی به استاد نیز انتخا ب واحد خواهد داشت و نمره ماحوذه عالوه بر نمره مردودي در مقطعی  -
رفی به استاد که واحد درسی از آن مقطع است درج خواهد شد و در بند توضیحات در ریز نمرات داشتن مع

 ذکر خواهد شد

درصورتی که دانشجو در معرفی به استاد نمره قبولی اخذ ننماید می بایست در انتخاب واحد بعدي در  -4 -
کالس هاي درسی شرکت نماید و در صورتی که درس در ترم مورد نظر ارایه نشود دانشجو باید واحد را به 

 صورت تماس با استاد انتخاب نماید. 

فی به استاد، جزو سنوات دانشجو محسوب نمی شود چون گذراندن آن نیاز به ترم کامل ندارد درس معر -5 -
، درس تماس با استاد باشد اگر  یک درس یا 2استثنائاً مشروطی نیز محاسبه نخواهدشد ولی اگر برابر تذکر

حد نصاب  دو درس  باشد مشروطی ان محاسبه خواهدشد در هر حال تماس با استاد درصورت عدم احراز
 الزم جزو ترم هاي مشروطی به حساب خواهدآمد

و میانگین  12) میانگین کل نمره دانشجو در پایان هر یک از مراحل اول و دوم پزشکی نباید از  41ماده 
کمتر باشد ، دانشجویی که  14کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل سوم و چهارم پزشکی نباید از 

مراحل مذکور داراي میانگین کل کمتر از حد تعیین شده باشد ، در صورتی که مدت  در پایان هر یک از
مجاز تحصیل وي در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب 

یا آورده است ، تکرار کند . در غیر اینصورت حق ورود به مرحله بعدي و  14یا  12مورد نمره کمتر از 
فراغت از تحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است که نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه 

  . اسبه میانگین کل او محسوب خواهد شدحدانشجو ثبت و در م

نمرات دروس مرحله سوم  28/04/82مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي عاوم پرشکی مورخ  به موجب : دقت
به بعد وارد مرحله سوم دوره دکتري عمومی پزشکی (بالینی ) می شوند اعم از  82مهر دانشجویان که از 

قبولی ، مردودي و تکراري در میانگین مرحله سوم مطابق آیین نامه آموزشی دوره مربوطه محاسبه خواهد 
اص می وارد مرحله بالینی شده اند کمیسیون موارد خ 82شد و فقط در مورد دانشجویانی که قبل از مهر 

 10/08/78تواند تصمیم گیري نماید که مطابق آیین نامه آموزشی اقدام نماید یا مطابق مصوبه جلسه 
کمیسیون موارد خاص مرکزي ( نمرات مردودي دروس و بخش هایی که دانشجو پس از اخذ مجدد از آن 

محاسبه نگردد و فقط در و باالتر کسب نماید در کارنامه دانشجو ثبت ولی در میانگین مرحله سوم  14نمره 
 زمان فراغت از تحصیل محسوب گردد. ) 
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را جهت جبران کمبود میانگین هر  14: در صورتی که دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات کمتر از  1تبصره 
کسب کرده و  14یک از مراحل سوم و چهارم دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نموده ونمرات باالتر از 

ی تواند لیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد ، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی م
تکرار نماید تا کمبود میانگین مرحله  14مجددا همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره باالتر از 

مربوطه جبران شود . بدیهی است که نمرات درسهاي تکراري اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت 
 . و در میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد

: در صورتی که دانشجویی ، تعدادي از درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از  2تبصره 
آورده ، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نماید و در  14یا  12

و تکراري میانگین درس یا بخش تکراري مردود شود ، ، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی، ردي 
کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش مالك عمل است و 
دانشجو می تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسیده 

قبولی کسب نموده بایستی مجدداً  باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است علیرغم اینکه قبالُ نمره
  .آن درس یا بخش را تکرار نماید

: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماه استفاده کند ، یا علی رغم استفاده از  3تبصره 
آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده است حداقل 

به رشته دیگري در مقطع کاردانی و  13ماده  2باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  10
 . کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییر رشته دهد

) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت  42ماده 
ان تحصیل سپرده است، می تواند براي تحصیل مجدد در آزمون سراسري یه انجام یا لغو تعهداتی که در دور

غیر از رشته قبلی خود شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد . 
دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید 

 و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیردتطبیق داده 
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 فصل هفتم

 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش  ) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می 43ماده 
بالینی و کارورزي نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزي  2پزشکی حداکثر 
  . ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید 6حداکثر تا سقف 

 . : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شوراي آموزشی دانشگاه می باشد 1تبصره 

  حسوب می شود: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله م 2تبصره 

 .: دانشجو در مرحله کارورزي می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید 3تبصره 

) تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر  44ماده 
نیمسال براي هر یک از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر یک از مراحل 

 . سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد

اي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیري به عهده شوراي : چنانچه تقاض 1تبصره 
 . آموزشی دانشگاه است

: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام  2تبصره 
 . نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ کند

  : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو میباشد 3تبصره 

معاونت آموزشی وزارت : ایام شرکت دانشجویان  18/04/87/آمورخ 136728شماره  بخشنامه )11پیوست 
ورزشکار اعزامی به المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور جزو ایام مرخصی آموزشی 

  آنان مصوب می گردد. 

) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال  45ماده 
   .مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت  07/09/91/ د مورخه 2131/500*طبق بخشنامه شماره 
  مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دو نیمسال افزایش یافته است. 

) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی  46ماده 
ده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده دانشگاه رسی

 .نمایند

) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد بایددرخواست انصراف خود را شخصاً به  47ماده 
حداکثر تا یک ماه  اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. در این صورت دانشجو مجاز است فقط براي یک بار

قبل از پایان همان نیمسال ، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از 
  تحصیل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد

یافت نماید موظف است : دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را در تبصره
  . به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید

شنامه در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه بخ ) 12پیوست 
 اعالم شده است :  03/09/93/د مورخ 7021/521شماره 

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان ، به اطالع می 
رساند ، بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد 

  در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود. 

تی درخصوص ضرورت تسویه حساب دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه وزار بخشنامه) 13پیوست 
  اعالم شده است : 27/07/90مورخ  521/ 4900شماره 

(( در صورتی که دانشجویان رشته هاي مرتبط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري انصراف دهند و تصمیم به 
ایست با وزارت مربوطه تسویه حساب نمایند ادامه تحصیل در رشته هاي گروه پزشکی را داشته باشند می ب

و دانشجویان گروه پزشکی نیز در صورت انصراف ملزم به تسویه حساب هزینه هاي مربوطه با وزارت متبوع 
  می باشند. )

نحوه ارسال وضعیت تحصیلی دانشجوي منصرف از تحصیل به وزارت جهت احتساب  بخشنامه )14پیوست
  دریافت شده است : 16/10/93/د مورخ 8363/521مه شماره هزینه  آموزش رایگان که با نا
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((ضمن ارسال مشخصات فردي ، دانشجویی و تعهد محضري دانشجو طبق جدول ذیل نسبت به ارسال 
  موارد درخواستی اقدام نمایید.  

سال 
ورود به 
  دانشگاه

تاریخ دقیق 
  ثبت نام

تاریخ 
شروع به 
  تحصیل

تعداد نیمسال 
  هاي تحصیلی

تاریخ   د انتخابیتعداد واح
انصراف یا 

  اخراج
  عملی  نظري

              

 تعهد محضري دارد یا نه؟ -
  تا تاریخ ......................از کالس هاي درسی استفاده نموده است.  -

 فصل هشتم

 انتقال و جابجایی

) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و  48ماده 
 . همان مقطع تحصیلی است

 : ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است 49ماده 

 . آموزشی و انضباطی بالمانع باشدادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات  -1-49

 . متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد -2-49

 . واحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد -3-49

 . باشد 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-49

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان  -5-49
  سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد

مورخ  /6891/521صالحیه مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره ا)  15پیوست 
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500خدمات که با  نامه شماره مرکز  12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 
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(( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر 
ط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه دانشگاه هاي تیپ دو و سه در بدوقبولی به شر

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/08/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003

که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت  شجویانی: انتقال محل تحصیل دان تبصره
 . و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است 49شرایط ماده 

) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط  50ماده 
 : ) انجام می شود 1( به استثناي شرط  49مذکور در ماده 

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوري که وي به تشخیص مراجع قانونی  1-50
 . ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود

بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي است که به تشخص شوراي پزشکی دانشگاه  -2-50
 . طور مستقل نباشدقادر به ادامه زندگی ب

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید   -3-50
 . مراجع زیربط

 . : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد 1تبصره 

: براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد  2تبصره 
  است گواهی اشتغال و سکونت به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد

: در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نیز در  3تبصره  
ستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او شهر

 . می تواند به تهران منتقل شود

 . : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد 4تبصره 

 . 50ر موارد مذکور در ماده ) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز د 51ماده 
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) انتقال از دانشگاههاي غیردولتی به دانشگاه هاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با  52ماده 
 .موافقت مبداء و مقصد ، با رعایت ضوابط مربوط ، بالمانع است

 . می باشد ) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود 53ماده 

) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش  54ماده 
 .عالی داخل کشور ، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد

قبل از  هفته 6) دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل  55ماده 
 .شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند

) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظرف یک  56ماده 
هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه 

 .است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم دارد کلفد ممقص

: در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو ازدانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط  تبصره
 . دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود

 می و یا باالتر است پذیرفته 12) در صورت انتقال واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  57ماده 
است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر  10و بیشتر از  12شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

ان گذراندن حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امک
 . واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد

: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی دانشجوي  1تبصره 
 . ودانتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محاسبه می ش

مربوط به مرحله اي است که دانشجو به هنگام انتقال در  12: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  2تبصره 
  . آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسري ندارد

نحوه برابر سازي نمرات بین دانشگاه  در مورد  28/11/92مصوبه شوراي آموزشی مورخ  )  16پیوست 
به دانشکده ها  30/11/139مورخ  25212/38/5دانشجویان انتقالی داخل کشور که با نامه شماره  12و 10

 اعالم شده است :
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در مقاطع دکتري عمومی ، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  دروس  –الف       
تهران  –مشهد  –شیراز  –ن دانشجویان انتقالی از دانشگاه هاي اصفها 12و 10گذرانده شده با نمره بین 

  قابل برابر سازي خواهد بود. 10شهید بهشتی و ایران  با  رعایت سایر مقررات با حداقل نمره   -
قابل  12دروس گذرانده دانشجویان انتقالی از غیراز دانشگاه هاي ذکر شده در بند الف با حداقل نمره  -ب      

      پذیرش خواهد بود. 

دروس فوق الذکر در شوراي آموزشی دانشکده مربوطه بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ برابر سازي  -ج    
گردیده واقدام الزم صورت گرفته و  نتیجه اقدام  براي ثبت در صورتجلسه شوراي آموزشی دانشگاه به 

  حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد .

 ین نامه هاي وزارتی رفتار خواهد شددر مورد دانشجویان انتقالی از خارج از کشور برابر آی -د    

) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرك ،  58ماده 
تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذکر 

 . قید می شود میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو

 . ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز است 59ماده 

  جابجایی

جابجایی دانشجویان  15/11/87 : به موجب مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ دقت
مقاطع تحصیلی رشته هاي علوم پزشکی ( کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکتري عمومی پرشکی 

 ، دندانپزشکی و داروسازي ) ممنوع می باشد لذا مفاد مواد مربوطه زیر بی اثر می باشند. 

و مقصد ، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال  ) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء 60ماده 
 : و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است

 . ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد -1-60

شد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضی سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان با -2-60
 . % از واحدهاي خود را گذرانده باشند50جابجایی نباید بیش از 
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نمره آزمون ورودي متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  -3-60
 . همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد

براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، کسب موافقت :  1تبصره 
 . دستگاه اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی است

  : مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد 2تبصره 

) دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل  61ماده 
خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزشی دانشگاه مبداء تسلیم 

 . کند

 . عنوان مقصد انتخاب کند : دانشجوي متقاضی جابجایی منحصراً می تواند یک دانشگاه را به 1تبصره 

 . : تقاضاي جابجایی دانشجویانی که یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهند شد 2تبصره 

) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب  62ماده 
احدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مورد یک نسخه از تقاضاهاي تایید شده را به همراه شرح و

 مقصد ارسال می دارند

جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت. تقاضاهاي جابجایی بایستی حداکثر تا    : تبصره
 . پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد

یده در شوراي آموزشی یا کمیته منتخب ) از ابتداي شهریور ماه هر سال تحصیلی ، تقاضاهاي رس 63ماده 
گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی  آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می

براساس تقویم دانشگاهی ، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به 
 . دانشجویان ذینفع اعالم می گردد

ابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امري است : ج تبصره
  . قطعی و براي طرفین الزم االجرا است
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 فصل نهم

 دانشجوي میهمان

) در مواردي که دانشجو ، بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با توافق  64ماده 
دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان، محل تحصیل خود را بطور موقت براي مدت معین 

 . تغییر دهد

به غیر حضوري، از دانشگاههاي  : میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري تبصره
 . دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است

) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال  65ماده 
  . تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد

/مورخ 6891/521مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  اصالحیه مواد ) 17 پیوست
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500مرکز خدمات که با  نامه شماره  12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 

شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر  ((( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به
دانشگاه هاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه 

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/08/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
 معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003

) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاههاي  66ماده 
واحد کمتر باشد و جمع واحدهاي  10مبداء و مقصد ، به شرط آن که تعداد واحدهاي درسی مذکور از 

واحد بیشتر نشود   20واحد کمتر از  12در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از درسی اخذ شده دانشجو 
 . بالمانع است

: انتخاب واحد دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام  تبصره
 . وقت بایستی با اطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد
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 ) تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تک درس یا تمام وقت ) ، در یک یا چند 67ماده 
  ددرصد کل واحدهاي دوره تجاوز نمای 40دانشگاه می گذراند نباید از 

  وزارت . 27/10/93مورخ  1125/500شماره  اصالحیه با نامه) 18پیوست 

درصد کل واحد هاي دوره دانشجویان در  40با سالم و احترام به اطالع می رساند موضوع میهمانی بیش از 
مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) در پنجاه و 

به شرح ذیل تصویب ، مطرح و  14/10/1393هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  و مراتب جهت اجرا ابالغ می گردد : 

(( تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تمام وقت یا یک درس )، در یک یا چند دانشگاه  -
 درصد واحد هاي دوره تجاوز نماید.  40می گذراند ، نباید از 

درصد کل واحد هاي دوره ) را  30درصد و حداقل  40چنانچه دانشجو دروس دوره میهمانی ( حداکثر  -
درصد  40و باالتر گذرانده باشد ، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد می تواند بیش از  15با میانگین 

 کل واحد هاي دوره میهمان شود. 
در هر نیمسال ، میهمانی دانشجو لغو و دانشجو  15درصورت افت تحصیلی دانشجو ، میانگین کمتر از  -

  به دانشگاه مبدا باز می گردد. 
درصد ) بر عهده دانشگاه مبدا و  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو ( در طول دوره میهمانی بیش از  -

 با هماهنگی دانشگاه مقصد است. 
درصد )  40آزمون هاي علوم پایه و پیش کارورزي ( در طول دوره میهمانی بیش از معرفی دانشجو به  -

 به عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه مبدا است. 
  مدرك فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.)) -

ر کارنامه او در دانشگاه مبداء : واحدهایی که دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عیناً د 1تبصره
 . ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور می گردد

واحدهایی را که دانشجو  . می باشد 12: حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد  2تبصره 
 .مجدداً بگذراندگذرانده است باید  12در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

  . ) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود 68ماده 

بخشنامه وزارتی در مورد کمک هزینه اینترن میهمان در دانشگاه ها که با نامه شماره  متن) 19پیوست 
 اعالم شده است.: 4/11/93/ د مورخ 3140/50
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مکرر دانشجویان اینترن میهمان در دانشگاه هاي علوم پزشکی و استعالم دانشگاه هاي ((نظر به استعالم 
ذیربط براي پرداخت کمک هزینه دانشجویان دوره کارورزي دوره پزشکی از دانشگاه مبدا و مقصد به اطالع 

نشگاه هاي می رساند با توجه به این که دانشجویان خود متقاضی میهمانی در این دوره می باشند ، لذا دا
مبدا تعهدي مبنی بر پرداخت کمک هزینه در طول مدت مهمانی دانشجو نداشته و دانشگاههاي مقصد می 

 توانند بر اساس صالحدید دانشگاه در این خصوص تصمیم گیري و اقدام نمایند. ))

 فصل دهم

 تغییر رشته

ی تواند در صورت داشتن ) دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی در طول دوران تحصیل خود م 69ماده 
 : شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط ، به رشته دیگري تغییر رشته دهد

 .ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد  -1-69

   .کل واحدهاي دوره را گذرانده باشد 3/1و حداکثر  6/1حداقل  -2-69

شوراي عالی برنامه ریزي علوم  05/05/93رابر اصالحیه و مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ب)20پیوست 
   16/07/93مورخ  711/500پزشکی اعالم شده با نامه شماره 

 (( حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک سوم  واحد هاي دوره را گذرانده باشد. ))

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان  -3-69-
 کمتر نباشدسال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد 

با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را  -4-69
 . داشته باشد

: تغییر رشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند ، براساس  1 تبصره
 . صورت می گیرد 13ماده  2دستورالعمل مندرج در تبصره 

: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این  2تبصره 
 .اجرایی ذیربط امکان پذیر است ماده و اعالم موافقت دستگاه 
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: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ،  3تبصره 
: دانشجو در طول تحصیل خود تنها براي یک بار می تواند  4تبصره  . موکول به احراز شرایط مربوط است

 . همین ماده 1ه تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین مندرج در تبصر

) تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع باالتر  70ماده 
 . امکان پذیر است 69به مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 

 ) در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس 71ماده 
از موافقت ، در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید . پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی را 

 . ندارد

 . : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد 1تبصره 

ت معین به منزله انصراف از تغییر رشته : اقدام نکردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جدید در وق 2تبصره 
 .تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود

) در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد ، تغییر  72ماده 
 . رشته توام با انتقال بالمانع است

قال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات و : تغییر رشته توام با انت تبصره
 . فناوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع است

) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل  73ماده 
سازي می شود و فقط درسهایی از وي پذیرفته می شودکه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید 

 . کمتر نباشد 12% اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از 80حداقل 

: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می  1تبصره 
گردد ، ولی نمرات درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند . در 

با تصمیم شوراي آموزشی  باشد 12چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتر از    این صورت
دانشگاه ، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد 

  . شد
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: در صورتی که تعداد واحدهاي درسهاي پذیرفته نشده دانشجو ، در حدي نباشد که امکان  2تبصره 
جاز تحصیل از وي سلب کند ، با تقاضاي تغییر گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت م

 . رشته او موافقت نمی شود

هفته پیش از شروع  6) متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را به همراه مدراك الزم حداقل  74ماده 
 .نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه خود تسلیم کند

) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل ، دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص شوراي  75ماده 
پزشکی دانشگاه وتائیدشوراي آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل دردوره دکتري عمومی پزشکی و یا 

ي عمومی امکان بهره گیري از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد ، اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتر
پزشکی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره آزمون ورودي 

( به استثناي بند  69نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 
 . یک ) معاف خواهد بود

حصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یا بیماري جسمی و نقص : در مواردي که دانشجو ، در طول ت تبصره
عضو موثر گردد به نحوي که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته هاي گروه آزمایشی مربوطه را 
نداشته باشد ، می تواند با نظر شوراي پزشکی دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه به رشته اي در گروه 

  . پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته بدهدآزمایشی دیگر 

گروه پزشکی شوراي عالی برنامه  03/09/76موجب راي صادره در پنجاه و نهمین جلسه مورخ  : به دقت
ریزي پزشکی دانشجویانی که در یکی از سه رشته دکتري عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي 
امتحان علوم پایه را بگذراند و سپس  برابر مقررات به یکی دیگر از سه رشته تغییر رشته دهند از گذراندن 

شند ولی می بایست واحدهاي علوم پایه باقی مانده در رشته امتحان علوم پایه در رشته جدید معاف می با
  جدید را طبق ضوابط گذرانده و در امتحانات مربوطه، نمره قبولی کسب نمایند. 

  : 16/09/92مورخ  19502/38/5نامه شماره  متن)21پیوست 

می  ((دانش آموختگان سابق مقطع کارشناسی که با پرداخت شهریه مشغول تحصیل در مقطع دکتري
دانشگاه، براي برابر سازي واحد هاي عمومی شهریه اي  11/9/92باشند برابر تصویب شوراي آموزشی مورخ 

  از بابت شهریه اعم از ثابت و متغیر دریافت نخواهد شد .)) 
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 فصل یازدهم

 پذیرش واحدهاي درسی

مقاطع تحصیلی گذرانده ) معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاهها یا دیگر  76ماده 
 : است با رعایت شرایط زیر مجاز است

 . دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد -1-76

دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی ان مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت  -2-76
 . اشدعلوم، تحقیقات و فناوري ب

محتواي آموزشی درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط  - 3-76
 . کمتر نباشد 12% اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 80حداقل 

تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت ،  -4-76
 . درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري باشد

  : معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان پذیر است 1تبصره 

  د.سازي وپذیرفتن درسها توسط گروههاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام میشوبرابر: 2ره تبص

 

) نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در  77ماده 
 . محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز  20: به ازاي هر  تبصره
  . تحصیل وي کاسته می شود
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 فصل دوازدهم

 پایان نامه

) پایان نامه بخشی از دوره دکتري عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک  78ماده 
 .زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد

در  ) دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزي تا قبل از شرکت 79ماده 
 . امتحان جامع پیش کارورزي موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

: دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت  تبصره
 . دنرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزي نمی باشن

طه و تصویب بو) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مر 80ماده 
 . شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد

: رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است. در موارد استثنایی با تایید شوراي پژوهشی دانشکده  1تبصره 
 . می توان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

: در موارد خاص و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی  2تبصره 
 . جو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشددانش

) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان  81ماده 
 . برجسته پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود

کتري عمومی پزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد : سقف تعداد پایان نامه هاي دوره د تبصره
راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي 

بدست می آید. در دانشکده هایی که تعداد اعضاي هیات  2هیات علمی دانشکده مربوطه ضرب در عدد 
پایان نامه هر عضو هیات علمی عدد کمی خواهد شد ، هر عضو هیات  علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف

پایان نامه دانشجویان  3علمی براساس مرتبه دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده ، حداکثر 
 . با سال ورودي یکسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید

 . ی با هدایت استاد راهنما باشد) انتخاب موضوع پایان نامه بایست 82ماده 
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) موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی  83ماده 
 . سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد 5محتواي یکسان در 

ی که ممکن است نیاز به تحقیق : در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده ، در موضوعات تبصره
 .مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع است

 . ) هر دانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید 84ماده 

فر ) پس از تایید استاد راهنما ن 3: انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان ( حداکثر  تبصره
 . و تصویب شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد

  اسب داشته باشدتنالف : حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان 

ب : تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونه اي باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش 
 . قلی از پایان نامه را عهده دار شوندمست

 : ) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود 85ماده 

 الف : انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

 . ب : بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

 وه آموزشی مربوطهج : تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گر

د : ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شوراي 
 پژوهشی دانشکده

 ابالغ مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه   ه :

 . : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد تبصره

 : ) هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد 86ماده 

 )الف : چکیده به زبان فارسی و انگلیسی ( اهمیت و زمینه کار ، مواد و روش ، نتایج و نتیجه گیري
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  )و اهداف پژوهش   ، اطالعات کلی در زمینه پژوهش ب : مقدمه ( دالیل اهمیت موضوع پژوهشی

 ج : بررسی متون

  د : روش کار ( نوع پژوهش ، محیط و مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گیري ، روش جمع آوري

 ) اطالعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار 

 ) ون هاي آماري ، جداول ، نمودارها و بیان نتایجز : نتایج ( استفاده از آزم

نیایج با سایر مطالعات ، بررسی علت تفاوت نتایج    و : بحث و نتیجه گیري ( بررسی نیایج حاصله ، مقایسه
پژوهش با سایر مطالعات ،بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش با سایر مطالعات ، بررسی نقایص و 

 )ت گیري نهایی و ارائه پیشنهادا محدودیت هاي پژوهش ، نتیجه

 ه : مراجع

) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان  87ماده 
 . چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد ،انگلیسی

) هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي  88ماده 
 : زیر تشکیل می شود

 استاد راهنما
 )  استاد مشاور ( در صورت وجود

 نماینده شوراي پژوهشی دانشکده
 نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه

 ان، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطهعضو از اعضاي هیات علمی یا متحقق یک

: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیات علمی باید حداقل استادیاري باشد ، در شرایط خاص پس  تبصره
  و متخصصان و محققان از تایید شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد.در خصوص

 . تخصصی الزامی استصاحب نظران داشتن مدرك دکتراي 

) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت می  89ماده 
  دگیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شون
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 20تا  19پایان نامه هاي با نمره                                          عالی

 99/18تا  17پایان نامه هاي با نمره                                 بسیار خوب

 99/16تا  14پایان نامه هاي با نمره                                         خوب

 14پایان نامه هاي با نمره کمتر از                              غیر قابل قبول

نند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجالت : پایان نامه هایی می توا تبصره
علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجالت ارائه 

ین نمره نمایند . بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعی
 . نهایی صورت گیرد

) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانه  90ماده 
دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید ، علی 

 . مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد ، اخراج خواهد شد رغم اینکه کلیه واحدهاي درسی دوره آموزشی

) تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداکثر  91ماده 
 . واحدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است

ي درسی خود را از جمله پایان نامه ) زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی است که تمامی واحدها 92ماده 
 )را گذرانده باشد ( هر کدام که موخر باشد

 . ) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است 93ماده 

) یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع  94ماده 
 . سانی به دیگر مراکز ارسال گرددجهت بهره برداري و اطالنع ر
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 فصل سیزدهم

 فراغت از تحصیل

) دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی و مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی و پایان نامه  95ماده 
را طبق مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دکتري عمومی 

 . پزشکی شناخته می شود

بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه تبصره در  94ماده و  96فصل،  13) این آیین نامه در  96ماده 
براي آن   1383 - 1384به تصویب رسیده و از ابتداي سال تحصیلی  23/03/83ریزي علوم پزشکی مورخ 

دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از تاریخ اجرا کلیه آیین 
  . نامه ها و بخشنامه هاي قبلی مغایر با آن براي این دسته از دانشجویان لغو می شود

ن مقطع کارشناسی در صورت ن نامه وزارتی در مورد امکان تحصیل مجدد دانش آموختگامت )22پیوست 
و تعمیم آن به دانشجویان  90شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولی،که شامل دانشجویان ورودي 

اعالم شده  7/8/1390/ د مورخ  1673/500و قبل از آن جهت اجرا با شماره  92/91ورودي سال تحصیلی 
  است :

و یکمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم : در هفتاد  30/07/90/مورخ  166/523((متن نامه شماره 
مقرر گردید ، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم  10/07/90پزشکی مورخ 
در خصوص امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در مقطع  07/12/89پزشکی مورخ 

شکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) از طریق قبولی در کارشناسی رشته اي دیگر و یا دوره دکتري عمومی ( پز
و قبل از آن نیز  91 - 92آزمون سراسري ، منوط به رعایت شرایط ذیل به دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

  تعمیم یابد : 

 گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح الزامی است.  -10
دارا نبودن هر گونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایی و دارا نبودن تعهدات سهمیه بومی  -11

 و یا سهمیه مناطق محروم ضروري است. 
اگر داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره  -12

 زانه ) ملزم به پرداخت شهریه می باشد. هاي دکتري عمومی یا مجددا در مقطع کارشناسی ( رو
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: پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري عمومی و یا کارشناسی پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي  تبصره
علوم پزشکی حتی اگر در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند ، ملزم به پرداخت شهریه 

  سی می باشند. در مقطع دکتري عمومی و یا مقطع کارشنا

تن نامه وزارتی در مورد نحوه شرکت مجدد در آزمون سراسري دانش آموختگان مشمول م  )23پیوست 
  اعالم شده است : 6/11/92/د مورخ 810/207طرح که با  شماره 

((کلیه فارغ التحصیالن رشته هاي مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، صرفا در صورتی مجاز به شرکت 
دکتري حرفه اي خواهند بود که یا از انجام خدمات موضوع قانون فوق الذکر معاف شناخته شده در آزمون 

سال بعد ( قبل از شروع  31/6باشند یا گواهی انجام خدمات داشته باشند و یا مدت خدمات قانونی ایشان تا 
  کالس هاي دوره دکتري حرفه اي) به اتمام رسیده باشد. ))

مورخ  584/500حرفه اي پزشکی ارسالی از معاونت آموزشی وقت وزارت با نامه شماره متن سوگند نامه دکتري 
 که از تاریخ ارسال قابل اجرا بوده و سایر سوگند نامه ها ملغی اعالم شده است.  12/05/92

  سوگند نامه دکتري حرفه اي پزشکی
  بسم ا... الرحمن الرحیم

ي دکتري پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و شایستگی ها و  دگار، دورهراکنون که به لطف بیکران پرو
مهارت هاي فردي و شغلی الزم را براي ایفاي وظایف حرفه اي در خدمت به مردم کسب نموده ام، در پیشگاه 
خداوند متعال که نامش داروي دردها و یادش شفاي دردمندان است، به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنم 

اره حدود الهی، احکام مقدس دینی و اصول حرفه اي و قانونی را در انجام وظایف انسانی و پزشکی ام : همو
       نسبت به بیماران و خانواده هایشان، فارغ از ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و دینی، جنسیت و موقعیت 

معنوي بیماران خانواده هایشان اجتماعی شان، رعایت نمایم و حفظ و ارتقاي سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و 
و آحاد مردم جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم و آن را بر منافع مادي و نفسانی خویش ترجیح دهم. 
اجراي اصول اخالق پزشکی و رعایت حریم و اسرار فردي بیماران و خانواده هایشان را سرلوحه کارخودم قرار 

ه پزشکی و پیراپزشکی، حرمت همکارانم و دوري از اموري که با دهم و همه تالشم را براي حفظ قداست حرف
اصول حرفه اي و اخالقی منافات دارند به کارگیرم و در این راه قدردان زحمات اساتیدم باشم و همواره با 
راهنمایی ایشان در مسیر ارتقاي دانش نظري و عملی گام بردارم و پیوسته در امر پیشگیري و بهداشت، اعتالي 

ش و فرهنگ سالمت همگانی کوشا باشم و از دخالت در اموري که آگاهی و مهارت الزم را در آن ندارم، دان
 خودداري نمایم. 
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زی  ی داروسا و ری    آ  دوره د

  07/09/1383مصوب بیست و هفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي مورخ 

  قابل اجراست  1384 - 85 براي دانشجویان ورودي 

شده و حسب  پذیرفتهکلیه مقاطع تحصیلی به صورت یکسان آموزشی زیر در آیین نامه هاي  تعاریف  
مقطع مربوط مورد استناد می باشد و جز الینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن 

 مجاز نیست.

عالوه بر وظیفه اصلی خود که اي است آموزشی، پژوهشی و خدماتی که  مؤسسه : دانشگاه علوم پزشکی
تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات 

  نماید.  بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می

  گر تشکیل می شود. هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دی

  مستقلی است که ، پژوهشی و خدماتی مؤسسه آموزشیعلوم پزشکی  : دانشکده دانشکده علوم پزشکی

عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام  
ر به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امو

  نماید. می

دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند  :دانشکده
 دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

آموزش عالی است که از تجمع گروه هاي آموزشی در سطح  مؤسسه :آموزشکده در گروه پزشکی
کاردانی رشته هاي گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي 

 تحصیلی در آن دایر است.

مؤسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که  : مؤسسه
ا مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده ب

 باشد، اطالق می گردد.



 

155 
 

دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک  عهده : گروه آموزشی
  احی. شاخه میباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژي و گروه جر

، داوطلبان را  سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها :سازمان گروه آزمایشی
برحسب رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها، گروه آزمایشی 

  نامیده میشود.

تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در  دوره : دوره
چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از 
مدارك مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره هاي تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در 

  شود: یلی زیر ارائه میمقاطع تحص

  کاردانی (فوق دیپلم) -
  کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته -
  (فوق لیسانس) ناپیوسته کارشناسی ارشد  -
  دکتراي عمومی -
  ) .Ph.Dدکتراي تخصصی(  -
  تخصص بالینی (دستیاري) -
 فوق تخصص -

  
از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور  منظور :اداره آموزش

آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم 
  نتایج را بر عهده دارد.

عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده  هر  : استاد
  میشود

  
 مهندسی، یکی از شعب فرعی گروه هاي علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی رشته : رشته

حداقل به یک  کشاورزي و هنر ) است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و
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درصد کل واحدها (بدون  30کارآیی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از 
  احتساب دروس عمومی) تجاوز کند.

، گرایش نامیده می شود. اختالف دروس  یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد هر : گرایش
درصد کل واحدها (بدون احتساب  30ل واحدها کمتر و از درصد ک 7در دو گرایش از یک رشته نباید از 

  دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس دانشگاهی از لحاظ محتوي، به دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر  : دروس
ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس 
اجباري و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، نظري عملی 

  کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه تقسیم میشود.

که به صورت نظري و عملی نوشته می شوند مستقل از یک دیگر تدریس می شوند و هر  دروسی : تبصره
عملی نوشته میشوند یک درس  - یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند. دروسی که به صورت نظري 

  محسوب شده و کد مشترك و نمره مشترك دارند.

ات عمومی دانشجویان و رشد و دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالع : دروس عمومی
بینش فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می 
شود. این دروس براي کلیه دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، 

  امی است.کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره هاي دکتراي عمومی الز

این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می  :دروس اختصاصی 
  شود: 

الف) دروس پایه، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی 
  وي و درك بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود. 

دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی هاي علمی و عملی یک ب) دروس تخصصی رشته، 
  رشته تدریس می شود.

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر  :دروس جبرانی
نوان واحدهاي درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به ع

  دروس جبرانی بگذراند.
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دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر  : دروس اجباري
  قابل تعویض نمی باشد.

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی می توان آنها را از میان  :دروس اختیاري
  مجموع هاي از دروس انتخاب کرد.

  دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است. :دروس پیوسته (پیش نیاز)

 دروس جبرانی یا اجباري می توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند. 

  نیست. دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهاي دیگري :دروس مستقل

  دروسی است که در کالس درس ارائه میشود.  : دروس نظري 

دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در  : دروس عملی
 دانشکده ارائه میشود.

و  دروسی است که در محیط کار واقعی (بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) : دروس کارآموزي
  یا در محیط شبیه سازي شده (مرکز مهارتهاي بالینی)براي آموزش مهارتهاي عملی ارائه می شود.

 که درمحیط کار واقعی وبراي کسب تسلط برمهارتهاي عملی ارائه میشود. دروسی است :دروس کارورزي 

دمات دروسی است که با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه ارائه خ :دروس کارآموزي در عرصه
  درمانی ارائه می شود. بهداشتی

  1 فصل

  شرایط ورود و نام نویسی
  شرایط ورود به دوره دکتري عمومی داروسازي به شرح زیر است: )1ماده

  پذیرفته شدن در آزمون ورودي - 1-1

  برخورداري از سالمت کامل تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی. - 2-1

بودن به تحصیل از نظر قوانین ومقررات جاري کشور وداشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی مجاز  - 3-1
  برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی.
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از  داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم) ویا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (نظام جدید) - 4-1
ت آموزش وپرورش (باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه)یا برابر آموزش داخل یا خارج از کشورمورد تایید وزار

  هاي حوزوي(مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی).

دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در خصوص  20/03/88مورخ  11484بر اساس نامه شماره  ):1پیوست
عدم ارسال اصل مدارك تحصیلی ( اصل دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی ) براي دانشجویان ذکوري که داراي 
معافیت تحصیلی می باشند، به اطالع می رساند پذیرش تاییدیه تحصیلی محرمانه از ادارات آموزش و پرورش 

یان دوره پیش دانشگاهی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان فوق الذکر به جاي اصل گواهینامه پا
بالمانع است. واین بخشنامه شامل کلیه مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکتري عمومی می باشد. و از تکرار آن 

  در آیین نامه هاي بعد جلو گیري شده است . 

یگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه ومقرراتی که سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط وقانون آموزش را - 5-1
  از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

سراسري سازمان سنجش آموزش کشور  : چنانچه دانشجو باتوجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون1تبصره
وراي پزشکی از سالمت جسمی وروانی الزم براي دوره دکتري عمومی داروسازي برخوردار نباشد،براساس نظر ش

  دانشگاه، اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي را ندارد.

: ارائه تاییدبه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و 2تبصره 
ه دوره پیش حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینام

  دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.

:پرداخت شهریه، دانش آموختگان دوره دکتري عمومی داروسازي را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص 3تبصره
  معاف نمی کند.

آموزش کشور یا پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش  )2ماده 
دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی وانتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند.عدم مراجعه براي نام 

  نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون،انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
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براي ادامه تحصیل  شگاه اعالم می کند،دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصلی در زمانی که دان )3ماده
عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال بدون اطالع و  وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند،

  عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

د باید دالیل آن را حداکثر تا یک ماه موجه می دان ترك تحصیل خود را : در موارد استثنایی که دانشجو1تبصره
قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد،درصورت تایید موجه بودن ترك تحصیل 

آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن  توسط شوراي آموزشی دانشگاه،
  نیمسال صادر می شود.

ی که ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است : دانشجوی2تبصره
  به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ودریک یا چند دانشگاه اعم از  دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته )4ماده
به تشخیص کمیته نظارت برحسن اجراي مقررات  درصورت تخلف، شت.دولتی یا غیر دولتی را نخواهد دا

آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم 
می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي 

  ه دانشگاه ذیربط بپردازد.تعیین شده ب

از شمول این ماده مستثنی وتابع آئین نامه وضوابط مربوط به  (استعدادهاي درخشان) دانشجویان ممتاز :تبصره
  خود می باشند.

) بخشنامه مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در  2پیوست 
دبیرخانه   19/12/87/آ مورخ 520352/16(  24/01/88/ف مورخ 3/آ/1202المپیاد جهانی با نامه شماره 

 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی ) :

(( نحوه پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در المپیادهاي جهانی در بیست و چهارمین جلسه شوراي 
ردید حضور این دانشجویان مطرح و مقرر گ 20/11/87معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

گذرانده اند ( مطابق گواهی صادره از طرف باشگاه دانش پژوهان  18در کالس دروسی که قبال با نمره باالي 
  جوان ) الزامی نبوده و می توانند بدون شرکت در کالس درس در امتحانات پایان نیمسال شرکت نمایند. ))
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در مورد نحوه پذیرش افراد ایرانی داراي  28/06/86خ /آ مور226532/16نامه شماره  متن ) 3پیوست 
 تابعیت مضاعف : 

(( موضوع نحوه پذیرش  افراد ایرانی داراي تابعیت مضاعف، در دانشگاه هاي علوم پزشکی داخل کشور ، در 
مطرح و پس از بحث و  31/05/86اولین جلسه شوراي معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

مقرر گردید ، ادامه تحصیل این افراد در داخل، تابع قوانین داخل کشور بوده و تابعیت ایرانی آن ها بررسی 
  مالك می باشد . ))

  فصل دوم

  نظام آموزشی
ارزش هر درس با  آموزش دوره دکتري عمومی داروسازي مبتنی برنظام واحدي است.در نظام واحدي، ) 5ماده

  قبولی دانشجو در یک درس به  همان درس محدود می شود. و شودتعداد واحدهاي آن درس سنجیده می 

عملی یا  ساعت، 17هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري  )6ماده
ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره  51کارآموزي در عرصه  ساعت کارآموزي و 34آزمایشگاهی 

  برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی تدریس می شود.تابستانی، طبق 

  ) برنامه دوره دکتري عمومی داروسازي شامل مراحلی به شرح زیر است:7ماده

  مرحله اول:دروس عمومی وعلوم پایه

  مرحله دوم: دروس اختصاصی داروسازي،کارآموزي،کارآموزي در عرصه و پایان نامه

از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن امکانات یک دوره تابستانی  لی مرکبی) هرسال تحص8ماده
  . است

هفته آموزشی با رعایت مفاد  6 هفته آموزشی و هر دوره تابستانی برابر 17)هر نیمسال تحصلی عبارت از 9ماده
  است. 6ماده

هفته آموزش  6هفته و  17: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 1تبصره
  محسوب نمی شود.
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 17: در موارد استثنایی و ضروري، شامل وقوع بالیاي طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 2تبصره
    هفته، بیماري استاد و مواردي از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوطه و موافقت شوراي آموزش دانشگاه 

هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا در سها را  17را در مدتی کوتاهتر از می توان درس یا درسهایی 
این آیین  6 مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده اخذ کرده اند تدریس نمود،

  نامه کمتر نشود، شرکت در کلیه  کالسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.

که بعدا  نیز  با  نامه  شماره   31/02/79: به موجب  مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي  مورخ  ) 4پیوست 
تجدید شد تصمیم گیري در مورد ارایه درس معرفی به استاد درمقطع  30/09/87آ مورخ 377246/16

مورخ دکتري عمومی به عهده شوراي آموزشی دانشگاه گذاشته شده است و مصوبه شوراي آموزشی 
 دانشگاه  در این مورد  به شرح زیر می باشد :  126/12/87

((درصورتی که دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی دکتري پزشکی (چهار مقطع ) داروسازي و    
مقطع در ترم تسویه باشد و فقط یک درس نظري داشته باشد ، به شرط اینکه قبال به طور  2دندانپزشکی 

موده و نمره قبولی کسب نکرده یا با عذر موجه موفق به شرکت در مرتب در کالس هاي درسی شرکت ن
امتحان آخر ترم نشده است می تواند به صورت معرفی به استاد در امتحان آن درس شرکت نماید و در صورت 

  صیل شود حکسب موفقیت وارد مقطع بعدي یا فارغ الت

 :تماس با استاد  

در صورتی که دانشجو در ترم تسویه بوده و حداکثر دو درس نظري باقیمانده داشته باشد و به دلیل      
عدم ارایه واحدهاي مورد نظر در ترم مذکور انتخاب واحد نداشته باشد می تواند حداکثر دو درس نظري را 

واحد نماید و ضمن برخورداري از به صورت تماس با استاد انتخاب نماید بدین ترتیب که در اول ترم انتخاب 
راهنمایی هاي استاد مربوطه در رفع اشکاالت درسی خود، در پایان ترم در امتحان درس مذکور شرکت 

 نماید

  : تذکر 

معرفی به استاد زمانی ممکن است که دانشجو فقط یک درس باقی مانده داشته باشد و در  -13
 ترم تسویه باشد.
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دو درس تماس با استادیا یک درس معرفی به استاد داشته دانشجو در ترم تسویه می تواند  -14
 12059/38/5باشد هم زمانی تماس با استاد و معرفی به استاد معنی نخواهد داشت .(نامه شماره 

 )83سال 

  26/12/87مصوبات اضافه شده در جلسه  -15

نمره مردودي در مقطعی دانشجو در معرفی به استاد نیز انتخا ب واحد خواهد داشت و نمره ماحوذه عالوه بر  -
که واحد درسی از آن مقطع است درج خواهد شد و در بند توضیحات در ریز نمرات داشتن معرفی به استاد 

 ذکر خواهد شد

درصورتی که دانشجو در معرفی به استاد نمره قبولی اخذ ننماید می بایست در انتخاب واحد بعدي در  -4 -
ه درس در ترم مورد نظر ارایه نشود دانشجو باید واحد را به کالس هاي درسی شرکت نماید و در صورتی ک

 صورت تماس با استاد انتخاب نماید. 

درس معرفی به استاد ، جزو سنوات دانشجو محسوب نمی شود چون گذراندن آن نیاز به ترم کامل ندارد  -5 -
استاد باشد اگر  یک درس یا ، درس تماس با 2 استثنائاً مشروطی نیز محاسبه نخواهدشد ولی اگر برابر تذکر

دو درس باشد مشروطی آن محاسبه خواهدشد در هر حال تماس با استاد درصورت عدم احراز حد نصاب 
  آمد الزم جزو ترم هاي مشروطی به حساب خواهد

) تمام دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند برنامه درسی وسرفصل مصوب شوراي عالی برنامه 10ماده
  را اجرا نمایندریزي 

: ترتیب دروس با رعایت پیش نیاز ها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و تبصره
جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده هاي علوم 

  پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می شود. پزشکی است. بدیهی است منابع جهت امتحان جامع علوم

: آن دسته از دانشگاههاي علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتري عمومی داروسازي فارغ التحصیل 2تبصره
داشته اند،درصورت تائید شوراي آموزشی دانشکده و دانشگاه می توانند باتوجه به مقتضیات و امکانات، حداکثر 

  اي به برنامه مصوب اضافه کنند.به میزان ده درصد کل واحده

درپایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره  )11ماده
  بعدي می باشد.
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: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول(درسهاي علوم پایه و کلیه 1تبصره
از این مرحله است. با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک  12و کسب میانگین کل  )درسهاي عمومی

درس عمومی باقی داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس 
  واهد شد.باقیمانده را در دوره بعدي بگذراند بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خ

: چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان 2تبصره
معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید.در 

د یا علی رغم قبولی،میانگین کل مرحله اول صورتی که بعد از اعالم نمره، دانشجودر آن درس مردود شده باش
نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در  12وي به 

آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودي وهمچنین کسب میانگین الزم، اجازه 
  به صورت مشروط نخواهد داشت. شرکت در آزمون جامع بعدي را حتی

) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است.چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی 12ماده
  کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي محروم می شود.

  ت شرکت در امتحان محسوب می شود.: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوب1تبصره

: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی 2تبصره
داروسازي محروم می شود، می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی، 

تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه 
به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی  28/04/82جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

  پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

بیمارستان، بخش اورژانس، مرکز بهداشتی و )محل کار آموزي وکارآموزي در عرصه داروسازي، داروخانه، 13ماده
  درمانی روستایی و شهري و صنایع داروسازي می باشد.

دبیر  17/01/93/ د مورخ 11/523و  24/12/93/ د مورخ 796/523خشنامه هاي شماره ب) 5پیوست 
  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در رابطه با نحوه انتخاب دروسی که پیشنیاز دارند : 

  ((با عنایت به سواالت مکرر دانشجویان وکارشناسان آموزشی دانشکده ها در مورد نحوه اقدام در خصوص     
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در این مورد  –وزارت 26/12/93/د مورخ 796/523نامه شماره  –ارایه دروس پیش نیاز به صورت همزمان  
  دانشگاه عینا در زیر آورده می شود:  24/01/94مصوبه شوراي آموزشی مورخ 

((تاکید شد که بایست اصول پیش نیاز براي همه دانشجویان برابر سرفصل دروس رعایت شود و موارد استثائی 
براي انتخاب دروس پیش نیاز به صورت هم زمان (مثل عقب افتادن از تحصیل دانشجو درصورت عدم انتخاب 

  اونت آموزشی ارجاع گردد.))هم زمان واحدها موردي براي  طرح در شوراي  آموزشی دانشگاه  به حوزه مع

همچنان که مالحظه می فرمایید در ارایه واحد ها به دانشجویان اصل رعایت اصول پیش نیاز خواهد بود      
ولی درمواردي که رعایت این امر باعث ایجاد مشکل سنوات یا مشکل دیگري می گردد با تشخیص دانشکده 

حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد و لذا ارایه دروس مراتب براي طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به 
  پیش نیاز به صورت همزمان منوط به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود.

  فصل سوم

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل
حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي، طبق  )14ماده
  ت.آموزشی مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی اس برنامه

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزش دوره دکتري عمومی داروسازي باید حداقل  )15ماده
  واحد درسی، انتخاب نماید. 20و حداکثر تا  12

معاف  واحد 12دانشجو از رعایت شرط حداقل : در آخرین نیمسال تحصیلی هریک از مراحل آموزشی، 1تبصره
  است.

باشد می تواند با نظر  17: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 2تبصره
  واحد درسی را انتخاب کند. 24استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 

واحد باقیمانده براي گذراندن هریک از مراحل آموزشی را داشته  24: در مواردي که دانشجو حداکثر 3تبصره
باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را در آن 

  نیمسال بگذراند.

  واحد درسی نمی باشد. 6: در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از  4تبصره
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خشنامه مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در ب ) 6پیوست 
دبیرخانه   19/12/87/آ مورخ 520352/16( 24/01/88/ف مورخ 3/آ/1202المپیاد جهانی با نامه شماره 

 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی ) :

المپیادهاي جهانی در بیست و چهارمین جلسه شوراي (( نحوه پذیرش دروس دانشجویان داراي مدال در 
مطرح و مقرر گردید حضور این دانشجویان  20/11/87معین شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

گذرانده اند  ( مطابق گواهی صادره از طرف باشگاه دانش پژو  18در کالس  دروسی که قبال با نمره  باالي 
و می توانند بدون شرکت در کالس درس در امتحانات پایان نیمسال شرکت  هان جوان ) الزامی نبوده

  نمایند. ))

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره دکتري عمومی داروسازي که  )16ادهم
اه پذیرنده نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودي، دریک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگ

از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان 
دروس پیش نیاز دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی 

  بگذرانند.

ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده : تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه 1تبصره
  شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروههاي آموزشی است.

: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر 2تبصره
  هد. د تیار دانشگاههاي ذیربط قرار مینمره خام آنها را در هریک از مواد امتحانی در اخ

: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات 3تبصره
در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس 

  آموزش عالی است.دانشگاهی و تابع مقررات 

واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده  8: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 4تبصره
  باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

  سال است. 5/9) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي 17ماده
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) حداکثر دوره دکتري 20/09/78ن نامه دکتري عمومی داروسازي قبلی  (آیی 67: بر اساس ماده  دقت
  سال می باشد.  9حداکثر  84داروسازي براي ورودي هاي قبل از سال 

سال اول دوره آموزش داروسازي در امتحان جامع علوم پایه نمره  4: دانشجویی که نتواند در مدت 1تبصره
اروسازي محروم می شود و چنانچه میانگین نمرات درسهایی که قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته د

به رشته دیگري در مقاطع  12ماده 2می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  باشد،10گذرانده است حداقل 
  کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

سال از شروع مرحله دوم، این مرحله را به پایان برساند  5مدت  : دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در2تبصره
ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل  12با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر

  وي به پایان نرسیده باشد.

مرکز خدمات آموزشی وزارت در مورد  12/12/87/آ مورخ 76812/10شماره  بخشنامه ) 7پیوست شماره
  گذراندن یک سال طرح نیروي انسانی در نقاط محروم با توجه به مصوبه مجلس : 

به استحضار می رساند با توجه به قانون مصوب  18/02/87/ف مورخ 3/ ف/4903(( در پاسخ به نامه شماره 
داروساز در مناطق محروم دانشجویانی که بر اساس دوره آموزشی آن زمان با  مجلس شوراي اسالمی براي تامین

واحد درسی شامل دروس کارآموزي داروخانه ، واجد شرایط اداره داروخانه در مناطق  140گذراندن حدودا 
اي محروم بودند که با معرفی دانشکده محل تحصیل صرفا به معاونت غذا و دارو وزارت متبوع می توانستند بر

مدت یک سال به عنوان نیروي انسانی مشغول به کار شوند لذا با توجه به قانون مصوب مجلس و تغییرات واحد 
) داروخانه را گذرانده اند و آمادگی کار در 2هاي آموزشی دوره داروسازي صرفا دانشجویانی که واحد کارآموزي (

به معاونت غذا و دارو وزارت متبوع معرفی گردند،  داروخانه را دارند براي گذراندن یک سال طرح نیروي انسانی
بدیهی است طی این یک سال نمی توانند واحد درسی داشته باشند و پس از اتمام یک سال طرح می بایست 

  دوره خود را ادامه دهند. ))  

  فصل چهارم

  حضور و غیاب
کاراموزي و کار آموزي در عرصه حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و واحدهاي  )18ماده

  الزامی است و عدم حضور دانشجو در هریک از جلسات، غیبت محسوب می شود.
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ퟒساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از  )19ماده
ퟏퟕ  عملی و آزمایشگاهی از ،ퟐ

ퟏퟕ  کار آموزي و کار آموزي ،
ퟏدر عرصه از 

ퟏퟎ غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر  مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در
  محسوب می شود.

، درصورتی مجاز خواهد بود که با ارائه 19 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده1تبصره
برعهده  (موجه یا غیر موجه) نحوه برخورد با غیبت دانشجو مدارك مستند و تشخیص استاد موجه شناخته شود.

  دانشکده خواهد بود.و با تایید  استاد

باشد ولی غیبت اوبا  19: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 2تبصره
حال رعایت حداقل  تشخیص شوراي اموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود،آن درس حذف می شود.در این

عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی واحد در هر نیمسال الزامی نیست.ولی نیمسال مذکور به  12
  دانشجو محسوب می گردد.

غیبت موجه درامتحان  غیبت غیر موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در ان درس و )20ماده
هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان برعهده شوراي 

  اموزشی دانشگاه است.

درمورد تفویض اختیار به شوراي آموزشی  31/06/87مورخ  10331/38/5نامه شماره  متن ) 8پیوست 
 دانشکده ها در مورد  تایید گواهی هاي پزشکی  دانشجویان : 

(( اگر معاون آموزشی دانشکده پزشک باشد خود می تواند موجه بودن یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو  را 
  تشخیص دهد و اگر معاون آموزشی  پزشک نباشد  شوراي آموزشی دانشکده نظر خواهد داد. )) 

ابطه با در ر 15/04/89مورخ  5335/38/5شوراي آموزشی دانشگاه نامه شماره  مصوبه)9پیوست شماره 
  تعطیلی دسته جمعی کالس ها : 

دانشگاه مجددا مصوبه شوراي آموزشی مورخ  31/03/89برابر مذاکرت شوراي آموزشی مورخ -
در خصوص تعطیلی دسته جمعی کالس ها از طرف دانشجویان به شرح زیر جهت استحضار  08/12/79

رابر تقویم دانشگاهی ارسال می و صدور دستور رعایت دقیق مقررات از جمله لزوم تشکیل کالس ها ب
 شود:
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(( در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه آموزشی اعالم شده از طرف 
واحد  6تا  2دانشکده،  اول ترم در کالس ها حضور پیدا نکنند دانشکده به میزان تعطیلی کالس ها بین 

اشتن دروس جبرانی براي دروس باقیمانده از واحد هاي دانشجویان درسی براي  برنامه نویسی مجدد و گذ
کم خواهد نمود  و ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید از طریق 
دانشکده به صورت موردي مراتب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی گزارش 

  گردد.))  شود تا تعیین تکلیف 

به استحضار می رساند مصوب شد:  14/04/1389برابر تصمیم شوراي آموزشی مورخ   ) 10پیوست شماره  
در صورتی که دانشجویی به علت فوت خانواده درجه یک (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) نتواند در امتحان  پایان 

غیبت وي موجه محسوب شده و اگر برابر  نیمسال شرکت نماید با ارائه مستندات به اداره آموزش دانشکده
مقررات تنها واحد مانده وي براي تغییر مقطع یا فارغ التحصیلی باشد براي درس نظري معرفی به استاد داده 
خواهد شد ولی در غیر اینصورت درس مذکور عالوه بر واحدهاي ترم بعد به وي داده خواهد شد و نیازي به 

پایان ترم در امتحان شرکت خواهدکرد و لذا تاکید می شود که به هیچ  شرکت مجدد در کالس نبوده و در
  وجه موضوع امتحان مجدد مطرح نمی باشد ،استفاده از این مصوبه تنها براي یک درس خواهد بود.

  فصل پنجم

  حذف و اضافه
حداکثر دو درس  دوهفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، تا دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، )21ماده

اخذ شده خودرا حذف یا دو درس دیگر اخذ نماید ویا دو درس اخذ شده را با دو درس دیگر جابجا نماید، 
  تجاوز نکند. 15مشروط براینکه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در ماده 

دیگر مجاز نیست و در : غیبت در جلسات دوهفته اول هر درس به دلیل حذف واضافه ویا به هر دلیل 1تبصره
)محاسبه و مفاد ماده مذکور 19صورت پیش آمد، جزو و حداکثر غیبت مجاز دانشجو(میزان تعیین شده در ماده 

  اجرا خواهدشد.

  : حذف واضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.2تبصره
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یلی فقط یکی از دروس هفته قبل از پایان نیمسال تحص 5) در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 22ماده
نظري خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط براینکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از 

  واحد کمتر نشود. 12نباشد و ثانیا تعداد واحدهاي باقیمانده وي از  19میزان تعیین شده در ماده 

ثر تاقبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها ) حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال، حداک23ماده
در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال 
نباشد.در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد محاسبه یا عدم محاسبه 

  تحصیل دانشجو به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است.این مرخصی در سنوات مجاز 

: حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تاقبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شوراي تبصره
  آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

اعالم شده با  دانشگاه در مورد اوراق امتحانی 01/05/86مصوبه شوراي آموزشی مورخ  ) 11پیوست شماره 
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38نامه شماره 

((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات 
دانشجویان به آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند 

((.  

  فصل ششم

  پیشرفت تحصیلی دانشجوارزشیابی 
) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام فعالیتهاي 24ماده

سال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع یمآموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان ن
  ارزیابی دانشجو در آن درس است.

دانشگاه در مورد اوراق امتحانی اعالم شده با  01/05/86شوراي آموزشی مورخ  همصوب) 12پیوست شماره 
  :  15/05/86مورخ  5/ 7645/38نامه شماره 
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((کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه موظف هستند اوراق امتحانی را پس از رسیدگی به اعتراضات 
نسبت به تحلیل آزمون اقدام نمایند  دانشجویان به آموزش دانشکده مربوطه تحویل داده و دانشکده ها نیز

((.  

) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه، باتوجه به موارد زیر 25ماده
  انجام می شود:

رعایت اخالق اسالمی و حرفه اي، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران، مراجعین و کارکنان  -25-1
  بخش

  ضور مرتب و تمام وقت در واحدها وکالسهاي مربوطهح -25-2

  طهدقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربو -25-3

  افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از واحدهاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه -25-4

  شرکت در امتحانات پایانی واحدها وکسب نمره الزم -25-5

برگزاري امتحان کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی دوره دکتري عمومی داروسازي الزامی است ) 26ماده
  وامتحان واحدهاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه در پایان هر درس انجام می شود.

به صورت نمره تعیین  25و 24) معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 27ماده
  مشخص می شود. 20شود و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددي بین صفر تامی 

وحداقل میانگین در  10دروس عمومی و علوم پایه )  ( ) حداقل نمره قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول28ماده
وم دروس مرحله د می باشد.حداقل نمره قبولی در کلیه 12هر نیمسال مرحله اول و میانگین کل این مرحله 

وحداقل میانگین در هر نیمسال 12 )3و2و1(اختصاصی، واحدهاي کارآموزي، کارآموزي در عرصه و پایان نامه 
می باشد.دانشجویی که در هر یک از در سها حداقل نمره قبولی را  14مرحله دوم و میانگین کل این مرحله 

با این حال نمرات کلیه دروس  . دمی باش کسب ننماید در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد ان درس
  یا ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین محسوب می شود. اعم از قبولی و
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عملی که یک درس محسوب  -هریک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند،اما نمره دروس نظري:  تبصره
دو قسمت  ام است.در صورتی که معدلمی شوند، معدل دو قسمت نظري و عملی و باتوجه به ضرایب هرکد

رسیده باشد هر دو قسمت باید  10کمتر باشد، هرچند معدل به  8نرسد و یا یکی از آنها از  10نظري و عملی به 
  مجددا تکرار شود.

روز پس  10درس را حداکثر ظرف  آناستاد یا اساتید هر درس موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در  )29ماده
  امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.از برگزاري 

خودرا  روز پس از اعالم نتایج اعتراضات 3تواند حداکثر تا  : پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو میتبصره
  کتبا به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد.

ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا دو هفته موزش دانشکده یا واحد آ) اداره 30ماده
پس از برگزاري اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، 

  به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد.

  : نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.تبصره

سال و میانگین کل نمرات او تا پایان یممیانگین نمرات دانشجو در ان ن ) در پایان هر نیمسال تحصیلی 31ماده
ن هریک از مراحل نیز میانگین کل نمرات دانشجو در ان مرحله محاسبه و در اآن نیمسال محاسبه و در پای

  کارنامه وي ثبت می گردد

داد واحدهاي درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع : براي محاسبه میانگین نمرات ، تع1تبصره
حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نمره قبولی یا مردودي  دریافت داشته است، تقسیم 

  . می شود

مسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره ی: دوره تابستانی، به عنوان ن2تبصره
  می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود. تابستانی

 14و در مرحله دوم از  12سال تحصیلی در مرحله اول نباید از یم) میانگین نمرات دانشجو در هیچ ن32ماده
  کمتر باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعدي بصورت مشروط خواهد بود.
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  اصالح شده است.  12مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي میانگین کل مرحله اول و دوم به  : براساس دقت

واحد باشد، آن نیمسال جزو  12: در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 1تبصره
 طیسال مشرویمسنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان ن

داروسازي  محاسبه خواهد شد. در مواردي که بعلت مشکالت دانشجو یا نیمسال آخر در هریک از مراحل آموزش
واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب ودر صورت کسر  12تعداد واحدها کمتر از 

  میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

ظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هربار کتبا به وي و اولیاء او اطالع : دانشگاه مو2تبصره
یا  دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند. با این وصف عدم اخطار به وي از طرف دانشگاه و

  اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر ، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

خر در هریک از مراحل آموزش آ) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال 33ماده
  واحد درسی در آن نیمسال را ندارد. 14داروسازي، حق انتخاب بیش از 

: در موارد استثنایی( محدودیت در سقف سنوات تحصیلی) در آخرین نیمسال هریک از مراحل آموزش تبصره
واحد درسی به 14به تعدا واحد باقی مانده وسوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از  داروسازي با توجه

واحد نباید  20به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است.در هر صورت این تعدا بیش از  33دانشجوي مشمول ماده 
  باشد.

  نمی شود.  84تبصره شامل دانشجویان ورودي قبل از سال  : این دقت

چهار نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم  ا)دانشجویی که براي سه نیمسال متوالی ی34ماده
باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج 10می شود وچنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 

رشناسی ناپیوسته تغییر رشته و کا به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته 12ماده  2در تبصره 
  بدهد.

کمتر باشد.  14و در پایان مرحله دوم از  12) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان مرحله اول نباید از 35ماده
دانشجویی که در پایان هریک از مراحل داراي میانگین کل کمتر از حد تعیین شده باشد،در صورتی که مدت 

پایان نرسیده باشد می تواند درسهایی را که در انها حسب مورد نمره کمتر از  مجاز تحصیل وي در آن مرحله به
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  فراغت از تحصیل را نخواهد داشت آورده است تکرار کند، در غیراینصورت حق ورود به مرحله بعدي ویا14یا  12
به میانگین کل بدیهی است که نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاس .

  مرحله مربوطه محسوب خواهدشد.

: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند تبصره
باشد، می تواند برابر 10کل خود را جبران نماید چنانچه حداقل میانگین کل واحدهاي او کمبود میانگین

به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته وکارشناسی  12ماده 2در تبصره  دستورالعمل مندرج
  ناپیوسته تغییر دهد.

دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا  )36ماده
د به غیر از رشته قبلی خود، در لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند براي تحصیل مجد

آزمون سراسري شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد، دانشگاه پذیرنده 
تطبیق داده و مطابق  می تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید

  .بپذیردمقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را 

  فصل هفتم

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، می تواند در طول مراحل آموزش داروسازي حداکثر 37ماده 

  دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید

  با شوراي اموزشی دانشگاه می باشد.: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول 1تبصره

  : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.2تبصره

) تقاضاي مرخصی تحصیل باید به صورت کتبی، حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال 38ماده
  توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.

: چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیل خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیري بعهده شوراي آموزشی 1بصرهت
  دانشگاه است.
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: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط تاقبل ازاتمام مهلت نام نویسی، 2تبصره
  ابالغ نماید.موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي 

  : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی برعهده دانشجو می باشد.3تبصره

معاونت آموزشی وزارت : ایام شرکت دانشجویان  18/04/87/آمورخ 136728شماره  بخشنامه )13پیوست
ورزشکار اعزامی به المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور جزو ایام مرخصی آموزشی 

  آنان مصوب می گردد. 
) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال 39ماده

  ایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیل استفاده نمایند.مرخصی ز

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدت  07/09/91/ د مورخه 2131/500*طبق بخشنامه شماره 
  مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دو نیمسال افزایش یافته است. 

به تائید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی دانشگاه  دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها )40ماده
  رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خودرا شخصا به اداره 41ماده
د.این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان آموزش دانشگاه تسلیم نمای

نیمسال تقاضاي انصراف خودرا پس بگیرد. پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر می شود 
  و پس از آن حق ادامه تحصیل در ان رشته را ندارد.

د مدارك تحصیلی خودرا دریافت نماید موظف است به کلیه : دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهتبصره
  تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه  بخشنامه) 14پیوست 
 اعالم شده است :  03/09/93/د مورخ 7021/521شماره 

((  درمورد درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان پس از تسویه حساب آموزش رایگان ، به اطالع می 
رساند ، بازگشت به تحصیل براي این دسته از دانشجویان امکان پذیر نمی باشد و لذا طرح این گونه موارد 

  در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بی فایده خواهدبود. 
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تی درخصوص ضرورت تسویه حساب دانشجویان منصرف از تحصیل که با نامه وزار بخشنامه) 15پیوست 
  اعالم شده است : 27/07/90مورخ  521/ 4900شماره 

(( در صورتی که دانشجویان رشته هاي مرتبط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري انصراف دهند و تصمیم به 
ایست با وزارت مربوطه تسویه حساب نمایند ادامه تحصیل در رشته هاي گروه پزشکی را داشته باشند می ب

و دانشجویان گروه پزشکی نیز در صورت انصراف ملزم به تسویه حساب هزینه هاي مربوطه با وزارت متبوع 
  می باشند. )

بخشنامه نحوه ارسال وضعیت تحصیلی دانشجوي منصرف از تحصیل به وزارت جهت احتساب  )16پیوست 
  دریافت شده است : 16/10/93/د مورخ 8363/521امه شماره هزینه  آموزش رایگان که با ن

((ضمن ارسال مشخصات فردي ، دانشجویی و تعهد محضري دانشجو طبق جدول ذیل نسبت به ارسال 
  موارد درخواستی اقدام نمایید.  

سال 
ورود به 
  دانشگاه

تاریخ دقیق 
  ثبت نام

تاریخ 
شروع به 
  تحصیل

تعداد نیمسال 
  هاي تحصیلی

تاریخ   حد انتخابیتعداد وا
انصراف یا 

  اخراج
  عملی  نظري

              

 تعهد محضري دارد یا نه؟ -
  تا تاریخ ......................از کالس هاي درسی استفاده نموده است. -

  فصل هشتم

  انتقال و جابجایی
و همان  همان رشته) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در 42ماده

  مقطع تحصیلی است.

  ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:43ماده 

  ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزش وانضباطی بالمانع باشد. -1-43

  در دانشگاه مبدا گدرانده باشد.متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خودرا  -2-43
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  واحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد. -3-43

  باشد. 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-43

ه همان سال نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل، از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شد -5-43
  در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده تبصره
  ت.و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر اس 43

/مورخ 6891/521مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره ه مواد مربوط به انتقال و اصالحی )17پیوست 
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500مرکز خدمات که با  نامه شماره  12/10/90

  اعالم شده  عینا در ذیل آورده می شود. 

دانشگاه هاي تیپ یک به سایر (( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از 
دانشگاه هاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه 

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/08/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  م ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .))معاون اول محتر 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003

در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط مذکور  )44ماده
  انجام می شود: )1(به استثناي شرط 43در ماده 

یص مراجع قانونی به شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري که وي به تشخ -1-44
  عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

ادامه  بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخیص شوراي پزشکی قادر به -2-44
  زندگی بطور مستقل نباشد. 

ط در شهر ازدواج رسمی و دائمی دانشجوي دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیرب -3-44
  دیگري باشد.

  : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.1تبصره
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: براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد 2تبصره
  نی یا نیروي انتظامی رسیده باشد.گواهی اشتغال و سکونت او باید به تائید مراجع قانو

: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان 3تبصره
دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر او می تواند به 

  تهران منتقل شود.

  ز موارد مذکور به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.صحت هریک ا :4تبصره

  .44از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موراد مذکور در ماده  یکیانتقال دانشجو به  )45ماده

انتقال از دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت  )46ماده
  .د ، با رعایت ضوابط مربوط بالمانع استدانشگاههاي مبدا و مقص

  انتقال فرزندان اعضاء هیات عملی تابع ضوابط وآیین نامه مربوط به خود می باشد. )47ماده

) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 48ماده
  می باشد.داخل کشور، تابع ضوابط وآیین نامه به خود 

هفته قبل از شروع  6دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خودرا کتبا با ذکر مورد، حداقل  )49ماده
  اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید. نیمسال تحصیلی به

، ) دانشگاه مبداء در صورت موافقت یا انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته50ماده
موافقت خود را همراه با درخواست و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد مکلف 

  گاه مبدا اعالم نماید.نشاست حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دا

ه مقصد ارسال و ارتباط : در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق تحصیلی از دانشگاه مبدا به دانشگاتبصره
  جو با دانشگاه مبدا قطع می شود.نشدا

و یا باالتر است پذیرفته میشود  12نمرات آنها  ) در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو که51ماده 
 است، برعهده دانشگاه مقصد می باشد در هرحال 10و بیشتر از  12وپذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 
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ت که وي امکان گذراندن واحدهاي سي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز اام پذیرش واحدهعد
  باقیمانده خودرا در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

و 10نحوه برابر سازي نمرات بین دانشگاه  در مورد  28/11/92شوراي آموزشی مورخ  )مصوبه 18پیوست
به دانشکده ها  30/11/139مورخ  25212/38/5با نامه شماره دانشجویان انتقالی داخل کشور که  12

 اعالم شده است :

در مقاطع دکتري عمومی ، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  دروس  –الف       
 –مشهد  –شیراز  –دانشجویان انتقالی از دانشگاه هاي اصفهان  12و 10گذرانده شده  با نمره بین 

  قابل برابر سازي خواهد بود. 10ید بهشتی و ایران  با  رعایت سایر مقررات با حداقل نمره شه  - تهران 
قابل  12دروس گذرانده دانشجویان انتقالی از غیراز دانشگاه هاي ذکر شده در بند الف با حداقل نمره  -ب      

      پذیرش خواهد بود. 

برابر سازي دروس فوق الذکر در شوراي آموزشی دانشکده مربوطه بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ  -ج    
گردیده واقدام الزم صورت گرفته و  نتیجه اقدام  براي ثبت در صورتجلسه شوراي آموزشی دانشگاه به 

  حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شد .

  ج از کشور برابر آیین نامه هاي وزارتی رفتار خواهد شددر مورد دانشجویان انتقالی از خار -د    

: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی دانشجوي انتقالی 1تبصره
  جو ثبت و در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.نشاز لحاظ مشروطی، عینا در کارنامه دا

ربوط به مرحله اي است که دانشجو به هنگام انتقال در آن م 12عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  :2تبصره
  مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسري ندارد.

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود ودر آن مدرك تعداد  )52ماده
شجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبدا و مقصد با ذکر میانگین واحدهاي گذرانده شده دان

  نمرات و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

  انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یکبار مجاز است. )53ماده
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  جابجایی

  جابجایی در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع شده است .  87: برابر مصوبه سال  دقت

)جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در 54هماد
  صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یکبار بالمانع است.

  ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدا از نظر مقررات اموزشی و انضباطی بالمانع باشد. -1-54

ل ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضی جابجایی سا -2-54
  % از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.50نباید بیش از 

نمره آزمون ورودي متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان  -3-54
  طه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.سال در رشته و سهمیه مربو

: براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه 1تبصره
  اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامی است.

  شد.: مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد 2تبصره

) دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود 55ماده
  دریافت و تکمیل نموده ودر فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند.

  به عنوان مقصد انتخاب کند.: دانشجویی متقاضی جابجایی منحصرا می تواند یک دانشگاه را 1تبصره

  : تقاضاي جابجایی دانشجویانی که قبال یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.2تبصره

) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب مورد 56ماده
حدهایی که متقاضیان گذرانده به دانشگاه مقصد ارسال می یک نسخه از تقاضاهاي تائید شده را به همراه شرح وا

  دارند.

: جابجایی منحصرا یک بار در سال صورت خواهد گرفت، تقاضاهاي جابجایی بایستی حداکثر تا پایان تبصره
  مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.
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آموزشی یا کمیته منتخب آن  ) از ابتداي شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهاي رسیده در شوراي57ماده
شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس 
تقویم دانشگاهی،توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعالم 

  گردد.ی م

متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی ویا کمیته منتخب آن شورا امري است  : جابجایی دانشجویانتبصره
  قطعی و براي طرفین الزم االجرا است.

  فصل نهم

  دانشجوي میهمان
) در مواردي که دانشجو، بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق 58ماده

میهمان، محل تحصیل خودرا به طور موقت براي مدت معین  دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي
  تغییر دهد.

: میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري به غیر حضوري، از دانشگاههاي دولتی 1تبصره
  به غیردولتی وبر عکس ممنوع است.

نیمسال تحصیلی خود را دردانشگاه : میهمان شدن دانشجو، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو 2تبصره
  مبدا گذرانده باشد.

/مورخ 6891/521مواد مربوط به انتقال و مهمانی دانشجویان برابر بخشنامه شماره  اصالحیه) 19پیوست
معاون آموزشی وزارت براي اجرا  27/09/1390/د مورخ 2212/500مرکز خدمات که با  نامه شماره  12/10/90

  ل آورده می شود:اعالم شده  عینا در ذی

(( انتقال و میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تیپ یک به سایر  
دانشگاه هاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد در  چهل و ششمین جلسه 

مطرح و با توجه به بند اول بخشنامه شماره  14/08/90شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت قرار گرفت .)) 22/02/1389ن مورخ  44639/ت39003
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میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء  :3تبصره
واحد باشد و جمع واحدهاي 10واحدهاي درسی مذکور کمتر از و دانشگاه مقصد، به شرط آنکه تعداد 

واحد بیشتر 20واحد کمتر و از  12درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از
  نشود، بالمانع است.

) تعداد واحدهایی که دانشجوي میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک 60ماده 
  درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند. 25دانشگاه گذرانده است، نباید از  یا چند

: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاههاي مبدا و 3تبصره
واحد کمتر باشد و جمع واحدهاي درسی اخذ شده  10مقصد، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور از 

  واحد بیشتر نشود، بالمانع است. 20واحد کمتر واز  12جو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نیمسال از دانش

) تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان (تمام وقت یا تک درس)، در یک یا چند دانشگاه 59ماده
   درصد کل واحدهاي دوره تجاوز نماید. 40گذرانده است، نباید از 

  وزارت . 27/10/93مورخ  1125/500با نامه شماره  اصالحیه ) 20پیوست 

درصد کل واحد هاي دوره دانشجویان در  40با سالم و احترام به اطالع می رساند موضوع میهمانی بیش از 
مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) در پنجاه و 

، مطرح و به شرح ذیل تصویب  14/10/1393عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ هشتمین جلسه شوراي 
  و مراتب جهت اجرا ابالغ می گردد : 

(( تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تمام وقت یا یک درس )، در یک یا چند دانشگاه  -
 درصد واحد هاي دوره تجاوز نماید.  40می گذراند ، نباید از 

درصد کل واحد هاي دوره ) را  30درصد و حداقل  40دانشجو دروس دوره میهمانی ( حداکثر چنانچه  -
درصد  40و باالتر گذرانده باشد ، با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد می تواند بیش از  15با میانگین 

 کل واحد هاي دوره میهمان شود. 
نیمسال ، میهمانی دانشجو لغو و دانشجو به  در هر 15درصورت افت تحصیلی دانشجو، میانگین کمتر از  -

  دانشگاه مبدا باز می گردد. 
درصد ) بر عهده دانشگاه مبدا و  40رسیدگی به امور آموزشی دانشجو ( در طول دوره میهمانی بیش از  -

 با هماهنگی دانشگاه مقصد است. 
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درصد )  40مانی بیش از معرفی دانشجو به آزمون هاي علوم پایه و پیش کارورزي ( در طول دوره میه -
 به عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه مبدا است. 

  مدرك فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد.)) -

: انتخاب واحد دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس وچه به صورت تمام وقت 1تبصره
  ط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.باید با اطالع گروه اموزشی مربو

: واحدهایی که دانشجوي میهمان  در دانشگاه مقصد می گذراند، عینا در کارنامه اودر دانشگاه مبدا ثبت 2تبصره
  نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد. می شود و

می باشد و واحدهایی را که دانشجو در  12دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد : حداقل نمره قبولی 3تبصره
  گذرانده است باید مجددا بگذراند. 12دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

  مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد )60ماده

  فصل دهم

  تغییر رشته
مومی داروسازي در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن ) دانشجوي دوره دکتري ع61ماده

  شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط، به رشته دیگري تغییر رشته دهد:

  مه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.ااد -1-61

  گذرانده باشد.حداقل یک ششم وحداکثر یک سوم کل واحدهاي دوره را  -2-61

شوراي عالی برنامه ریزي علوم  05/05/93ابر اصالحیه و مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ بر)21پیوست 
   16/07/93مورخ  711/500پزشکی اعالم شده با نامه شماره 

  (( حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک سوم  واحد هاي دوره را گذرانده باشد. ))

ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال نمره آزمون  -3-61
  در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
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با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را  -4-61
  داشته باشد.

دانشجویانی که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي محروم می شوند،  : تغییر رشته1تبصره
  انجام می شود. 12ماده  2براساس دستورالعمل مندرج در تبصره

: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و 2تبصره
  ذیربط امکان پذیر است. اعالم موافقت دستگاه اجرایی

: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است، موکول به 3تبصره
  احراز شرایط مربوط است.

: دانشجو در طول تحصیل خود تنها براي یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین 4تبصره
  ه.همین ماد 1مندرج در تبصره 

) تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع باالتر به 62ماده
  امکان پذیر است. 61مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 

) درصورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته،دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از 63ماده
جدید ثبت نام وانتخاب واحد نماید.درصورت ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را  موافقت ، در رشته

  ندارد.

  قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد. : دانشجو تا1تبصره

یر رشته تلقی به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغی و: اقدام نکردن دانشج2تبصره
  می شود وحق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود.

) در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد ، تغییر رشته 64ماده 
  توام با انتقال بالمانع است.

زش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و : تغیییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموتبصره
  فناوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال، بالمانع است.
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) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، در گروه اموزشی رشته جدید درسی و معادل سازي 65ماده 
% 80وزشی با دروس رشته جدید حداقل می شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آم

  کمتر نباشد. 12اشتراك محتواي داشته باشد و نمره هریک از آن دروس نیز از 

: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات انها در محاسبه میانگین کل منظور می گردد، 1تبصره
ارنامه دانشجو باقی می ماند.در این صورت ولی نمرات درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در ک

باشد با تصمیم شوراي آموزشی دانشگاه، جمعا  12چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتر از 
  بعنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

ه نشده دانشجو درحدي باشد که امکان گذرندان : در صورتی که تعداد واحدهاي درسهاي پذیرفت2تبصره
واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب کند، با تقاضاي تغییر رشته او 

  موافقت نمی شود.

هفته پیش از شروع  6) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به همراه مدارك الزم حداقل 66ماده
  ه آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید.نیمسال تحصیلی ب

) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص شوراي پزشکی 67ماده
یا امکان بهره  دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي و

اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي را ندارد و  از آن را از دست بدهد،گیري از کارایی حاصل 
می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد تغییر 

  خواهد بود. معاف (به استثناي بند یک) 61رشته دهد.در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 

: در مواردي که دانشجو در طول تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یا بیماري جسمی و نقص عضو تبصره
موثر گردد به نحوي که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته هاي گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد،می 

اي در گروه آزمایشی دیگر پس از  آموزشی دانشگاه به رشتهتواند بانظر شوراي پزشکی دانشگاه و تائید شوراي 
  موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.
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  فصل یازدهم

  پذیرش واحدهاي درسی
) معادل و پذیرش دروسی که دانشجو در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت 68ماده

  شرایط زیر مجاز است:

  سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد. دانشجو باتوجه به -1-68

دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی یا وزارت -2-68
  علوم،تحقیقات وفناوري باشد.

درمان  ، ت بهداشتتحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزار-3-68
  فناوري باشد. تحقیقات و یا وزارت علوم، وآموزش پزشکی و

محتواي آموزشی دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل  -4-68
  کمتر نباشد. 12% اشتراك محتواي داشته ونمره هریک از دروس از 80

  مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان پذیر است.: معادل سازي دروس تخصصی در 1تبصره

  : معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروههاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.2تبصره

)نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه 69ماده
  دانشجو محسوب خواهد شد. میانگین کل

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو،یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل 20تبصره: به ازاي هر 
  وي کاسته می شود.

  : 16/09/92مورخ  19502/38/5تن نامه شماره م )22پیوست 

((دانش آموختگان سابق مقطع کارشناسی که با پرداخت شهریه مشغول تحصیل در مقطع دکتري می 
دانشگاه ، براي برابر سازي واحد هاي عمومی شهریه  11/9/92باشند برابر تصویب شوراي آموزشی مورخ 

  اي از بابت شهریه اعم از ثابت و متغیر دریافت نخواهد شد .)) 
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  فصل دوازدهم

  پایان نامه
ن نامه بخشی از دوره ي دکتري عمومی داروسازي است که طی آن دانشجو موظف است در یک ا) پای70ماده

  زمینه ي مربوط به رشته ي تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

واحد درسی دوره دکتري  140) دانشجویان دوره دکتري عمومی داروسازي می بایست پس ازگذراندن 71ماده
  سال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.یک عمومی داروسازي تا 

:دانشجویی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند،تا زمان ثبت موضوع پایان تبصره
  نامه،مجاز به اخذ واحد درسی جدید نخواهد بود.

موافقت استاد راهنما وتائید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شوراي  ) استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو،72ماده
  پژوهشی دانشکده ي مربوطه تعیین میگردد.

شوراي پژوهشی دانشکده :رتبه ي استاد راهنما حداقل استادیاري است.در موارد استثنائی با تایید 1تبصره
  میتوان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

:در موارد خاص و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو 2تبصره
  میتواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.

هاد استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان ) در صورت لزوم به پیشن73ماده
  برجسته پس از تائید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.

:سقف تعداد پایان نامه هاي دوره ي دکتري عمومی داروسازي که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما تبصره
ل تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي هیات علمی هدایت می شوند از فرمو

در دانشکدهایی که تعداد اعضاي هیات علمی زیاد است و با  بدست می آید.2دانشکده ي مربوطه ضرب در عدد 
ي  هر عضو هیات علمی بر اساس مرتبه فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عدد کمی خواهد شد،

پایان نامه دانشجویان با سال ورودي  یکسان را  3دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده ،حداکثر 
  به طور همزمان میتواند راهنمایی نماید.
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  انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد. )74ماده

معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتواي موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این  )75ماده
  سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد. 5یکسان در 

: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در تبصره
  وان ومحتواي مشابه بالمانع است.کمتر از فاصله ي زمانی فوق باشد،اخذ پایان نامه با عن

  )هر دانشجو بایدیک موضوع را با عنوان پایان نامه انتخاب نماید.76ماده

تصویب  و نفر)پس از تائید استاد راهنما 3از دانشجویان(حداکثر  :انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهیتبصره
  شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد.

  الف:حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.

ب:تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونه اي باشد که هریک از دانشجویان ذیربط بتواند انجام بخش مستقلی از 
  پایان نامه را عهده دار شوند.

  )جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود.77ماده

  وضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما.الف:انتخاب م

  ب: بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده.

  ج:تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه.

د:ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شوراي پژوهشی 
  دانشکده .

  ه:ابالغ مصوبه ي شوراي پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه.

  : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یک سال باشد.تبصره

  د)هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باش78ماده
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  مینه ي کار،مواد و روش،نتایج و نتیجه گیري)چکیده به زبان فارسی و انگلیسی(اهمیت و ز الف:
  مقدمه (دالیل اهمیت موضوع پژهش، اطالعات کلی در زمینه ي پژوهش و اهداف پژوهش) ب:

  ج: بررسی متون
د: روش کار(نوع پژوهش،محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیري،روش جمع آوري اطالعات،روش 

  آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار)تجزیه و تحلیل داده ها و انواع 
  نتایج(استفاده از آزمون هاي آماري،جداول ،نمودارها و بیان نتایج)  ز:
بحث و نتیجه گیري(بررسی نتایج حاصله ،مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با   و:

  گیري نهایی و ارائه پیشنهادات)سایر مطالعات،بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش،نتیجه 
  مراجع  ه:
  

نگارش پاین نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه برچکیده به زبان  )79ماده
  انگلیسی،چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.

دارند از اعضاي زیر هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را برعهده  )80ماده
  تشکیل میشود.

  .استاد راهنما1
  .استاد مشاور(در صورت وجود)2
  .نماینده ي شوراي پژوهشی دانشکده3
  .نماینده ي گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه4
  .یک عضو از اعضاي هیات علمی یا محققان ،متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه.5
  

  لمی استاد راهنما و اعضاي هیات علمی باید حداقل استاد یاري باشد،در شرایط خاص پس از : مرتبه عتبصره

تائید شوراي پزوهشی دانشکده ،میتواند مربی باشد.در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن 
  مدرك دکتراي تخصصی الزامی است.

د و یرس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت میگارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیا )81ماده
  درجه به شرح ذیل متمایز می شوند. 4باتوجه به نمرات مربوط به 

  20تا  19پایان نامه هاي بانمره                       عالی    
  99/18تا  17پایان نامه هاي با نمره             بسیار خوب 
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  99/16تا  14هاي با نمره پایان نامه               خوب         
   14پایان نامه هاي با نمره کمتراز      غیر قابل قبول  

  
:پایان نامه هایی می توانند درجه ي عالی راکسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجالتی علمی تبصره

 مجالت ارائه نمایند. معتبر داخل یا خارج از کشوربه صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این
تعیین نمره نهایی صورت  یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و بدیهی است که ارائه مقاله و

  گیرد.

) کلیه ي دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه 82ماده
علی رغم  نمره قبولی کسب نماید، ز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع ودانشجو در چهارچوب سنوات مجا

  اخراج خواهد شد. اینکه کلیه واحدهاي درسی دوره اموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد،

دانشجویان دوره ي دکتري عمومی داروسازي در نیمسالی  2و  1)تعداد واحدها و نمره پایان نامه هاي 83ماده
در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت خواهد شد و دانشجو از رعایت حداکثر  3واحد اخذ شده است و پایان نامه  که

  واحدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است.

) زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهاي درسی خود را از جمله پایان نامه را 84ماده 
  دام که موخر باشد)گذرانده باشد. (هر ک

  ) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است.85ماده 

) یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه ي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع 86ماده 
  جهت بهره برداري و اطالع رسانی به دیگر مراکز، ارسال گردد.

 فصل سیزدهم

  فراغت از تحصیل

و پایان  داروسازي ) دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی و مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی 87ماده 
نامه را طبق مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دکتري 

 . شناخته می شود داروسازي عمومی 
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مین جلسه شوراي عالی برنامه هفتتبصره در بیست و  86ماده و  88فصل،  13) این آیین نامه در 88ماده 
براي آن دسته  1384 - 1385به تصویب رسیده و از ابتداي سال تحصیلی  07/09/83ریزي علوم پزشکی مورخ 

ا و از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از تاریخ اجرا کلیه آیین نامه ه
 . بخشنامه هاي قبلی مغایر با آن براي این دسته از دانشجویان لغو می شود

ه وزارتی در مورد امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در صورت متن نام)23پیوست 
و تعمیم آن به دانشجویان  90شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولی،که شامل دانشجویان ورودي 

اعالم  07/08/1390/ د مورخ  1673/500و قبل از آن جهت اجرا با شماره  91 - 92تحصیلی ورودي سال 
  شده است :

: در هفتاد و یکمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم  30/07/90/مورخ  166/523((متن نامه شماره 
ه ریزي علوم مقرر گردید ، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شوراي عالی برنام 10/07/90پزشکی مورخ 
در خصوص امکان تحصیل مجدد دانش آموختگان مقطع کارشناسی در مقطع  07/12/89پزشکی مورخ 

کارشناسی رشته اي دیگر و یا دوره دکتري عمومی ( پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي ) از طریق قبولی در 
و قبل از آن نیز  91 - 92آزمون سراسري، منوط به رعایت شرایط ذیل به دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

  تعمیم یابد : 

 گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح الزامی است.  -13
دارا نبودن هر گونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه هاي اجرایی و دارا نبودن تعهدات سهمیه بومی  -14

 و یا سهمیه مناطق محروم ضروري است. 
اگر داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است ، در صورت قبولی در دوره  -15

 هاي دکتري عمومی یا مجددا در مقطع کارشناسی ( روزانه ) ملزم به پرداخت شهریه می باشد. 

ي : پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري عمومی و یا کارشناسی پردیس هاي خودگردان دانشگاه ها تبصره
علوم پزشکی حتی اگر در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند ، ملزم به پرداخت شهریه 

  در مقطع دکتري عمومی و یا مقطع کارشناسی می باشند. 

نامه وزارتی در مورد نحوه شرکت مجدد در آزمون سراسري دانش آموختگان مشمول  متن )24پیوست 
  اعالم شده است : 06/11/92د مورخ /810/207طرح که با  شماره 

((کلیه فارغ التحصیالن رشته هاي مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، صرفا در صورتی مجاز به شرکت 
در آزمون دکتري حرفه اي خواهند بود که یا از انجام خدمات موضوع قانون فوق الذکر معاف شناخته شده 
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سال بعد ( قبل از شروع  31/6یا مدت خدمات قانونی ایشان تا  باشند یا گواهی انجام خدمات داشته باشند و
  کالس هاي دوره دکتري حرفه اي) به اتمام رسیده باشد. ))

 

 

 

 


