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 تعاريف

ه و حسب مقطع تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شد

مجاز  مربوط مورد استناد مي باشد و جزء الينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن

 نيست. 

 دانشگاه علوم پزشكي:

موسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه عالوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در 

 وبه انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته رده هاي مختلف گروه پزشكي است، 

 در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي نمايد. 

 دوره دكتري عمومي پزشكيآئين نامه آموزشي 
 

 23/3/83مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

تبصره در  94ماده و  96فصل،  13آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي در 

به  23/3/83بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

 تصويب رسيد.

براي آن دسته از دانشجوياني كه  1383-84اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 

از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و از اين تاريخ كليه آيين 

نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه، لغو مي 

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

 

 دانشكده علوم پزشكي:

دانشكده علوم پزشكي موسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه عالوه بر وظيفه اصلي خود 

كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات 

ك ي از يدانشكده واحد بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي نمايد

ي دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشك

 و دانشكده بهداشت. 

 آموزشكده در گروه پزشكي:

موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي 

 كانات و تجهيزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي درآن داير است. تشكيل ميگردد و ام

 موسسه:

موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز 

رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده باشد، 

 اطالق مي گردد. 

 گروه آموزشي:

ثل معهده دار آموزش و پژوهش  و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي باشد. 

 گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.

 گروه آزمايشي:

ه هاي تحسب رشسازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر 

 انتخابي به گروه هاي خاص تقسيم مي كند كه هريك از اين گروهها، گروه آزمايشي ناميده مي شود. 

 دوره:

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

خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم 

تحصيلي زير  دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع

 ارائه مي شوند. 

 )كارداني )فوق ديپلم 

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

 دكتري عمومي 

  دكتري تخصصي(PHD) 

 )تخصصي باليني )دستياري 

  فوق تخصص 

 

 اداره آموزش:

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

 ر عهدهدانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعالم نتايج را ب

 دارد. 

 استاد:

 هر عضو هيات علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را برعهده دارد استاد ناميده ميشود. 

 رشته:

( رشته يكي از شعب گروههاي علمي )علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر

است كه از لحاظ موضوع كامالً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص 

 حتساب دروس عمومي(درصد كل واحدها )بدون ا 30مي انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 

 تجاوز كند. 

 گرايش:

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختالف دروس در دو 

درصد كل واحدها )بدون احتساب دروس  30درصد كل واحدها كمتر و از  7گرايش از يك رشته نبايد از 

 عمومي( بيشتر باشد. 

 دروس: 

حاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي )پايه و تخصصي رشته( و از نظر دروس دانشگاهي از ل

س ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته )پيش نياز( و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به درو

عملي،  -اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري

 ي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي شود. كارآموز

 تبصره:
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دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند و مستقل از يكديگر تدريس مي شوند. هر يك كد 

ي شوند يك درس محسوب شده عملي نوشته م-جداگانه و نمره جداگانه دارند. دروسي كه به صورت نظري

 و كد مشترك و نمره مشترك دارند. 

 دروس عمومي:

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

براساس فرهنگ و معارف و عقايد اسالمي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود. اين دروس براي 

كارشناسي پيوسته و  كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني،

 2/12/86مورخ  9999/86/40ناپيوسته و دوره هاي دكتري عمومي الزامي است. طبق بخشنامه شماره 

وان تواند بيش از يك عنمعاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ، دانشجو نمي

يا تابستاني اخذ نمايد، اعم ازاينكه واحد( از دروس معارف اسالمي را در هر ترم تحصيلي و  2درس )

 دردانشگاه خود باشد ويابه عنوان ميهمان در دانشگاه ديگر.

 دروس اختصاصي :

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

نيه و بينش علمي روس پايه، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقويت بد -الف

 وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود. 

شته، دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارآيي هاي علمي و عملي يك ردروس تخصصي  -ب

 رشته تدريس مي شود.

 دروس جبراني:

دهاي درسي مقرر، در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واح

به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروسي جبراني 

 بگذرانند. 

 

 دروس اجباري:

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

 نمي باشد. 

 دروس اختياري:

 دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي ميتوان آنها را از ميان مجموعه اي از دروس

 انتخاب كرد. 

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

 نند پيش نياز باشند. دروس جبراني يا اجباري ميتوانند پيش نياز باشند. دروس اختياري نمي توا

 دروس مستقل:

 دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگر نيست. 

 دروس نظري:

 دروسي است كه در كالس درس ارائه مي شود.

 

 دروس عملي:

     دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخش هاي مربوط در دانشكده ارائه 

 مي شود. 

 دروس كارآموزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي )بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني( و يا در محيط شبيه 

 هارت هاي عملي ارائه ميشود. سازي شده )مركز مهارت هاي باليني( براي آموزش م

 دروس كارورزي:

 واقعي و براي كسب تسلط بر مهارت هاي عملي ارائه ميشود.  دروسي است كه در محيط كار

 دروس كارآموزي در عرصه:

 دروسي است كه با هدف آموزش مهارت هاي عملي ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي شود. 
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 فصل اول

 شرايط ورود و نام نويسي 

  شرايط ورود به دوره دكتري عمومي پزشكي به شرح زير است:1ماده ) 

 ذيرفته شدن درآزمون وروديپ -1-1

نامه پايان دوره متوسطه )نظام قديم(و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي )نظام جديد( داشتن گواهي -2-1

ا توجه به نظام جديد آموزش متوسطه( و يا برابر ازداخل كشور مورد تاييد وزات  آموزش وپرورش )ب

 آموزشهاي حوزوي )مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(.

ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عموممي ورود به  مجازبودن به -3-1

 آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 ان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.از سالمت كامل تن و روبرخورداري -4-1

دمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و خسپردن تعهد  -5-1

 مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادرمي شود.

دفترچه سراسري سازمان سنجش آموزش ر و با توجه به ضوابط اعالم شده د: چنانچه دانشج1تبصره

كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي دوره دكتري عمومي پزشكي برخوردار نباشد بر اساس نظر 

 اجازه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد. شوراي پزشكي دانشگاه ،

م و ي نظام جديد در زمان ثبت نا: ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاه2تبصره

وره دحداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه 

 پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعدا ز ثبت نام اوليه الزامي است.

ي انجام ديگر تعهدات قانون : پرداخت شهريه ، فارغ التحصيالن دوره دكتري عمومي پزشكي را از3تبصره 

 خاص معاف نمي كند.

  پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش 2ماده )

كشور يا دانشگاه اعالم مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه كنند. 
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تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون ، انصراف از عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال 

 تحصيل تلقي خواهد شد.

  مه ( دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند براي ادا3ماده

 تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك

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

تا يك  : در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد داليل آن را حداكثر1تبصره 

رك تماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن 

ل توسط شوراي آموزشي دانشگاه آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصي

 تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.

: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف 2تبصره

 است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

  حق نام نويسي و ادامه تحصيل در  ( دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در يك زمان4ماده

رت بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت. در صو

تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در 

و دانشجو دراين حال  هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي شود يكي از رشته

موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به 

 دانشگاه ذيربط بپردازد.  

 نامه و ضوابطتبصره: دانشجويان ممتاز )استعدادهاي درخشان( از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين 

 مربوط به خود مي باشند.
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 فصل دوم

 نظام آموزشي

  موزش دوره دكتري عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است.آ (5ماده 

  در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا 6ماده )

 همان درس محدود است.عدم قبولي دانشجو در يك درس به 

  ساعت 17صورت نظري به مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب  ( هر واحد درس،7ماده ،

ساعت در طول يك نيمسال  68ساعت و كارورزي  51كارآموزي  ساعت، 34 عملي )يا آزمايشگاهي(

 دريس مي شود.تحصيلي يا دروره تابستاني و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ت

  ه دوره دكتري عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است:م( برنا8ماده 

 مرحله اول: دروس عمومي و علوم پايه 

 مرحله دوم: نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي 

 مرحله سوم: كارآموزي باليني

 مرحله چهارم: كارورزي

  لي مركب از دو نيمسال و يصسال تح( در مراحل اول و دوم دوره دكتري عمومي پزشكي هر 9ماده

در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي 

 است. 7هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده  6هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر  17عبارت از 

موزش هفته آ 6هفته و  17ني جزو مدت : طول مدت امتحانات پايان نيمسال و يا پايان دوره تابستا 1تبصره 

 محسوب نمي شود.
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شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           120 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

: در موارد استثنايي و ضروري شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در 2تبصره 

و موافقت شوراي  هربوطمهفته ، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل ، به پيشنهاد دانشكده  17طول 

ن آهفته جهت كليه دانشجوياني كه  17آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 

ساعات هر واحد درسي از ميزان مشروط بر اينك مجموع  خاذ كرده اند تدريس نمود،تدرس يا درسها را ا

مي الس ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزااين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه ك 7در ماده ر مقر

 است.

  ( در دوره باليني )مراحل سوم و چهارم( هر سال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش 10ماده

باليني و دروس تئوري مربوطه است تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر سال تحصيلي با 

 آموزشي دانشگاه، تعيين مي شود. توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش ،توسط شوراي

  برنامه درسي و سر فصل مصوب  موظفند كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، (11ماده

 شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش 1تبصره

ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و تدريس و جابجاكرده 

دانشكده هاي علوم پزشكي است. بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پيش كارورزي 

 از طرف  وزارت متبوع تعيين مي شود.

داقل سه دوره دكتري عمومي پزشكي : آن دسته از دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه ح2تبصره 

در صورت تاييد شوراي اموزشي دانشكده و دانشگاه مي توانند با توجه به  فارغ التحصيل داشته اند،

 به برنامه مصوب اضافه كنند. مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره ،

  مع ايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان جا( در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پ12ماده

 شرط ورود به دوره بعدي مي باشد.

 : شرط شركت  امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول)درسهاي علوم پايه و1تبصره 

رس د يكبا اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها  از اين مرحله است. 12درسهاي عمومي( و كسب ميانگين كل 

 مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و د ر صورت قبولي درس عمومي باقيمانده داشته باشد،

 شد. باقيمانده درا در دوره بعدي بگذراند بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد

نات آنها شركت كرده است در شجو گذرانده و در امتحان: چنانچه نمرات تعدادي ازدروسي كه دا2تبصره 

    در آزمون شركت  مشروطزمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت 

 نمايد. در صورتي كه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ، مي

زو جنرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور  12ميانگين كل مرحله اول وي به 

س مردودي و همچنين تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در در

 حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.، كسب ميانگين الزم،  اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را 

  تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان ( شركت در امتحان جامع علوم پايه ،13ماده 

 محروم مي شود. مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 
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شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           121 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

        : غيبت غيرموجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب  1تبصره 

 مي شود.

: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي 2تبصره

ته دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، محروم مي شود مي تواند برابر دستور العمل تغيير رش

دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند، مصوب بيست و 

به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي  28/4/82دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

 ته دهد.پيوسته يا نا پيوسته و كارداني تغيير رش

 از اين مرحله شرط ورود به  12( قبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب ميانيگين كل 14ماده

 مرحله سوم است.

  ي در درمانگاههاي درماني سرپاي-( كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبتهاي بهداشتي15ماده

بيماران بستري بيمارستاها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور،آموزش بر بالين 

 ودرسهاي نظري است.

ن ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كليه دانشجويا 20گذراندن  : در طول دوره كار آموزي ،1تبصره 

 الزامي است.

درصد دوره  50: حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بستري در بيمارستانها نبايد از 2تبصره 

 كارآموزي بيشتر باشد.

 برگزارمي شود و قبولي در اين آزمون  ر پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي( د16ماده

 شرط ورود به دوره كارورزي است.

ورزي، قبولي دركليه درسها و بخشهاي مرحله كارآموزي زمون جامع پيش كارآ: شرط شركت در 1تبصره 

 مي باشد.از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه  14كسب ميانگين كل  باليني ،

ده : چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كر2تبصره 

است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعالم نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در 

يا  رس يا بخش مردود شده باشدآزمون شركت مي نمايد. در صورتي كه بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن د

نرسيده باشد نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و   14علي رغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به 

 آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا

ركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين الزم ، اجازه ش

 مشروط نخواهد داشت.

راز : قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، بر اساس رتبه اي كه با توجه به فرمول زير: نمره ت3تبصره 

 رتبه اي كه با توجه به فرمول زير:  بر اساس يزشده آزمون پيش كارو

 
 (2×)ميانگين سه مرحله اول ميانگين+نمره ترازشده آزمون پيش كارورزي براساس 

--------------------------------------- 
3 
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 حق تقدم خواهند داشت. كسب مي كنند، در انتخاب بخشهاي موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي ،

 200از  180و نمره او در آزمون پيش كارورزي  15چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي  براي مثال:

ال بمي شود(، رتبه او بر اساس فرمول  18باشد )نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي او بر اساس ميانگين 

 به صورت زير محاسبه مي شود:
18(+2×15    ) 

3 

  شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است.17ماده ) 

جامع پیيش كیارورزي از ادامیه تحصیيل در رشیته تبصره : دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان 

بیه يكیي از مقیاطع  13ماده  2پزشكي محروم مي شوند مي توانند بر اساس دستور العمل مندرج  در تبصره 

 كارشناسي پيوسته،كارشناسي نا پيوسته و كارداني  تغيير رشته دهند.

  رزي طبق برنامه مصوب براي ماه كارو 17ماه مي باشد و گذراندن  18(طول دوره كارورزي 18ماده

كارورزان الزامي است. دانشجو در طول دوره كارورزي مي بايسیت از يیك میاه مرخصیي اسیتفاده 

 نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 

 واحد هاي درسي و طول مدت تحصيل

  حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشیكي 19ماده )

 طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه ريزي است. 

  در هر نيمسال تحصيلي از مراحیل اول و دوم دوره دكتیري عمیومي پزشیكي بايید  دانشجو(20ماده

 ، انتخاب نمايد. واحد درسي 20و حداكثر تا  12حداقل 

 12: در آخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم، دانشیجو از رعايیت شیرط حیداقل 1تبصره 

 واحد معاف است. 

16= 
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شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           123 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

باشد ميتواند با نظر  17: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل  2تبصره 

 واحد درسي انتخاب كند.  24ل بعد حداكثر تا استاد راهنما و موافقت دانشكده در نيمسا

شته واحد باقيمانده براي گذراند هر يك از مراحل اول و دوم را دا 24: در مواردي كه دانشجو حداكثر 3تبصره 

 باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده ميتواند كليه آن واحیدها را در آن

 نيمسال بگذراند. 

 واحد درسي نمي باشد. 6: در دوره تابستاني ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از  4تبصره 

  آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحیاني 21ماده )

آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشیي دانشیگاه پذيرنیده از حید 

يني كمتر باشد موظفند حسب نياز رشته دروسي را كیه آن دانشیگاه تعيیين میي كنید بیه نصاب مع

عنوان دروس پيشنياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامیه مصیوب در اولیين يیا دومیين 

 نيمسال تحصيلي بگذرانند.

پيش نياز دانشگاهي بر ريز مواد نحوه ارائه  و زمان تدريس دروس  : تعيين نوع درس، تعداد واحد،1تبصره 

 عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.

س پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هیر لحیاظ از جملیه ثبیت درو: ارائه 2تبصره 

نگين كل نمرات دانشجو مانند نمرات در كارنامه دانشجو احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميا

 دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

: سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ورودي كارنامه پذيرفته شدگان مشیتمل 3تبصره 

 آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاهها ي ذيربط قرار مي دهد. خامبر نمره 

واحید از دروس پيشینياز دانشیگاهي را  8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كیه حیداقل : 4تبصره 

 گذرانده باشند حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

  سال اول بیه  5سال است كه  10( حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 22ماده

باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن اختصیاص سال  5طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 

 دارد.

سال اول دوره آموزش پزشكي از امتحان جیامع علیوم پايیه نمیره  4: دانشجويي كه نتواند درمدت 1تبصره 

سال اول مراحیل اول و دوم آمیوزش پزشیكي را بیه پايیان برسیاند از ادامیه  5قبولي كسب كند و يا در مدت 

 10وم مي شود و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حیداقل تحصيل در رشته پزشكي محر

بیه رشیته ديگیري در مقیاطع كیارداني،  13میاده  2باشد مي تواند برابر دسیتور العمیل منیدرج در تبصیره 

 كارشناسي پيوسته و نا پيوسته تغيير رشته بدهد.

شروع دوره باليني بیه دوره كیارورزي راه سال از  3: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 2تبصره

سال مراحل سوم و چهارم آمیوزش پزشیكي را بیه پايیان برسیاند بیا تصیويب شیوراي  5يابد و يا در مدت 

ماه ديگر قابل تمديد است مشروط بر آن كه مدت مجیاز تحصیيل وي بیه پايیان  12آموزشي دانشگاه حداكثر 

 نرسيده باشد.
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 مصوبه پنجیاه و يكیيمن جلسیه میورخ طبق لوم پايه و پيش كارورزي ن جامع عشرايط شركت در آزمو

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مبني بر بازنگري شرايط شركت در آزمون هاي جیامع  25/3/92

علوم پايه پزشكي ، داروسازي و پيش كارورزي ) مصوب چهل و هشتمين جلسه شیوراي عیالي برنامیه 

ضمن رعايت ساير شرايط و مقررات مندرج در آئیين نامیه هیاي  ( 19/4/1391ريزي علوم پزشكي مورخ 

 : آموزشي 

 

و به بعد شرط شركت در آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي ،  1392از آزمون اسفند ماه » 

هاي هاي علوم پايه و درسهاي مرحله اول ) درسدندانپزشكي و داروسازي قبولي در كليه درس

باشد. با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك از اين مرحله مي 12 عمومي( و كسب ميانگين كل

تواند در آزمون جامع علوم پايه شركت كند و در صورت باقيمانده داشته باشد، مي يدرس عموم

له قبولي ، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند ، بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرح

 دوم محاسبه خواهد شد.

ه كارآموزي هاي مرحلها و بخششرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي ، قبولي در كليه درس

 باشد.از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه مي 14باليني ، كسب ميانگين كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 

 حضور و غياب

  هاي كارآموزي و كیارورزي  وره( حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و د23ماده

 الزامي است و عدم حضور دانشجو درهر يك از جلسات، غيبت محسوب مي شود.
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  كار آمیوزي  17/2عملي و آزمايشگاهي از  17/4( ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 24ماده

و در مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشیج 10/1و كارورزي از 

 آن درس يا بخش صفر محسوب مي شود.

جاز خواهد بود كه با ارائه میدارك مسیتند و مدر صورتي  24: غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 1تبصره 

تشخيص استاد موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو)موجه يا غير موجه( بر عهده استاد و با 

 تاييد دانشكده خواهد بود.

باشید  24ر صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش ، بيش از ميزان تعيين شیده در میاده : د2تبصره 

ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود آن درس حیذف میي گیردد در 

 میليك نيمسیال كا نواحد در هر نيمسال الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوا 12اين حال رعايت حداقل 

 جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. 

  غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش  به منزله گرفتن نمیره صیفر در آن درس يیا 25ماده )

تشیخيص  بخش و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گیردد.

 دانشگاه است.موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 

 حذف و اضافه 



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           126 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

  دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم تا دو هفتیه پیس از شیروع 26ماده )

نيمسال حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخذ نمايد يیا دو درس اخیذ شیده 

 مشروط بر اين كه تعداد واحد هاي  اخذ شده وي از حد مقرر درخود را با دو درس ديگر جابجا نمايد 

 تجاوز نكند . 20ماده 

: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجیاز نيسیت و 1تبصره 

میاده  ( محاسیبه و مفیاد24در صورت پيش آمد جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو)ميزان تعيين شده در میاده 

 مذكور اجرا خواهد شد.

 : حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست.2تبصره 

  هفتیه قبیل  5( در صورت اضطرار دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا 27ماده

از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربیوط حیذف 

مجموع ساعات آن درس نباشد و  17/4مشروط بر اينكه اوال غيبت دانشجو در آن درس بيش از كند، 

 واحد كمتر نشود. 12ثانيا تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 

  حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، حداكثر تا قبل از شیروع امتحانیات پايیان آن 28ماده )

ه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قیادر بیه نيمسال تنها در صورتي مجاز است ك

ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين صورت آن نيمسیال بیراي دانشیجو مرخصیي تحصیيلي 

محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده 

 شوراي آموزشي دانشگاه است.

س اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانیات آن دوره بیا تاييید حذف كليه درو تبصره:

 شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

  حذف و تعويض بخش در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در صیورت تاييید  (29ماده

 نشكده مجاز است.شوراي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دا

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

  ارزيابي پيشرفت دانشجو درهر درس بر اساس ميزان حضیور و فعاليیت در كیالس انجیام 30ماده )

فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صیورت میي گيیرد و اسیتاد يیا 

 دانشجو در آن درس است.اساتيد هر درس مرجع ارزيابي 
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  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي با توجه به 31ماده )

 موارد زير انجام مي شود:

اسالمي و حرفه اي حفی  شیئون دانشیجويي و حسین رابطیه بیا بيمیاران میراجعين و  رعايت اخالق -1-31

 كاركنان بخش .

نجیام كشیيكهاي محولیه بیر اسیاس برنامیه وقت در بخش، كالسهاي مربوط و ارتب و تمام محضور  -2-31

 تنظيمي بخش.

مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جملیه تهيیه و تكميیل پرونیده  دقت و احساس -3-31

 بيماران.

 فزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي.ا-4-31

 كت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره الزم.شر -5-31

  برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم آموزش پزشیكي 32ماده )

 و درسهاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي است.

 ميشود.تبصره: امتحان بخشهاي باليني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر بخش انجام 

  بیه  31و  30( نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشیجو بیر اسیاس مفیاد منیدرج در میواد 33ماده

صورت نمره تعيين مي شود و نمره دانشجو در هر درس يا هر بخش بصورت عددي بين صیفر تیا 

 بيست مشخص مي شود.

 اقل ميیانگين كیل و حید 10( حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي 34ماده

آموزي رمي باشد. حداقل نمره قبولي در هر يك از درسهاي نظري مرحلیه كیا 12هر يك از اين مراحل 

است و حداقل ميانگين كل هیر  12باليني و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي 

اقل نمیره قبیولي را مي باشد . دانشجويي كه در هر يك از درسها يا بخشیها حید 14يك از اين مراحل 

كسب ننمايد، در اولين  فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخیش اسیت. بیا ايین حیال 

     نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامیه دانشیجو ثبیت و در محاسیبه ميیانگين منظیور 

 مي شود.

عملیي كیه يیك درس  -امیا نمیره دروس نظیري  تبصره: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند،

است. در صورتي كه معیدل  ممحسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدا

، رسيده باشد 10كمتر باشد هر چند معدل به  8نرسد و يا نمره يكي از آنها از  10دو قسمت نظري و عملي به 

 هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

  ن درس يیا آ( استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشیجو در 35ماده

 بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده تسليم نمايند.

ت عتراضیاروز پس از اعالم نتايج ا 3تبصره: پس از اعالم نمره توسط آموزش دانشجو مي تواند حداكثر تا 

 اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد.خود را كتبا به آموزش دانشكده 
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  اداره اموزش دانشكده و يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حداكثر 36ماده )

تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و 

 اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.رفع 

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

  در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم ميانگين نمرات دانشجو در ان نيمسال و 37ماده )

پايان هر يك از مراحل دوره دكتري عمیومي ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال  محاسبه و در 

 پزشكي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخیش ضیرب 1تبصره 

كه دانشیجو بیراي آنهیا نمیره قبیولي يیا میردودي مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي 

 دريافت داشته است، تقسيم مي شود.

: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نميشیود، نمیرات درسیهايي كیه دانشیجو در 2تبصره 

 دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب ميشود.

  12ات دانشجو در هيچ نيمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشیكي نبايید از ( ميانگين نمر38ماده 

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

واحد باشید آن نيمسیال جیزو  12: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 1تبصره

دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشیروطي   سنوات تحصيلي

محاسبه خواهد شد. در موارد كه به علت مشكالت دانشجو يیا نيمسیال آخیر در هیر يیك از مراحیل آمیوزش 

واحد باشد، آن نيمسیال جیزو سینوات تحصیيلي دانشیجو محسیوب و در  12پزشكي ، تعداد واحدها كمتر از 

 سر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.صورت ك

: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار كتبا بیه وي و اوليیا او 2تبصره

اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طیرف 

 ر بي اطالعي دانشجو از اين امر مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.دانشگاه و يا اظها

  دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخیر در هیر يیك از 39ماده )

 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.  14مراحل اول و دوم آموزش پزشكي حق انتخاب بيش از 

مسال آخر تحصيلي در هر يك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي با توجیه تبصره: درموارد استثنايي در ني

واحید  14به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو تصیميم گيیري در خصیوص ارائیه بیيش از 

 20درسي به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است در هر صورت ايین تعیداد بیيش از 

 واحد نبايد باشد.

 نيمسیال  4نيمسال متیوالي يیا  3( دانشجويي كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي براي 40ده ما

متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محیروم میي شیود و چنانچیه ميیانگين كیل واحیدهايي كیه 

بیه رشیته  13میاده  2ندرج در تبصره مباشد مي تواند برابر دستورالعمل  10گذرانيده است حداقل 

 مقاطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.ديگري در 
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  و  12( ميانگين كل نمرات دانشجو در پايیان هیر يیك از مراحیل اول و دوم پزشیكي نبايید از 41ماده

كمتیر باشید.  14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از 

در  در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيیين شیده باشیددانشجويي كه 

از تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد مي تواند درسها يا بخشهايي جصورتي كه مدت م

كند در غير اين صورت حق ورود  ارركآورده است ت 14يا  12را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 

چنانچه دانشجو درس ها يا بخش هیايي را  .داشتحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد به مر

كسب نموده است را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك  14يا  12كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 

  14و  ) در مراحیل اول و دوم ( 12از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و نمره باالتر از 

 ) در مراحل سوم و چهارم ( اخذ نمايد، نمره قبلي او در ميانگين مرحله مربوطه محاسبه نخواهد شید،

ليكن در ميانگين كل  محاسبه خواهد شد. الزم به ذكیر اسیت، ايین مصیوبه شیامل نمیرات میردودي      

 و به بعد مي باشد. 1394نمي باشد. تاريخ اجراي اين مصوبه از مهرماه 

جبران كمبود ميیانگين هیر  هتجرا  14: در صورتي كه دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات كمتر از 1تبصره 

كسیب كیرده و  14يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمیوده و نمیرات بیاالتر از 

توانید مجیددا  ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي میي

 تكرار نمايید تیا كمبیود ميیانگين مرحلیه مربوطیه  14همان درسها  و بخشها را عليرغم داشتن نمره باالتر از 

جبران شود بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بیر نمیرات قبلیي در كارنامیه دانشیجو ثبیت و در 

 ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

ي كه دانشجويي تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتیر از : در صورت2تبصره 

آورده جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس  14يا  12

مرحلیه  يا بخش تكراري مردود شودچنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي ردي و تكیراري ميیانگين كیل

مربوطه به حد نصاب رسيده باشد قبولي قبلي او در آن درس يا بخش مالك عمل است و دانشجو میي توانید 

وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشیجو در 

ددا آن درس يا بخیش يستي مجبخش مردود است و عليرغم اينكه قبال نمره قبولي كسب نموده بايا آن درس 

 د .را تكرار نماي

ز : دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغیم اسیتفاده ا3تبصره 

 10آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده اسیت حیداقل 

بیه رشیته ديگیري در مقیاطع كیارداني و  13میاده  2ر دستور العمل منیدرج در تبصیره باشد مي تواند براب

 كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته دهد.

  دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامیه تحصیيل محیروم میي شیود در 42ماده )

تواند بیراي تحصیيل مجیدد در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دواران تحصيل سپرده است مي 

آزمون سراسري به غير از رشته قبلي خود شركت كند و در صورت قبیولي در رشیته میورد عالقیه 
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خود ادامه تحصيل دهد دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلیي گذرانیده 

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

 

 

 

 فصل هفتم

 
  

 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

  دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل اول و دوم آمیوزش 43ماده )

نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هیر يیك از مراحیل كیارآموزي بیاليني و  2پزشكي حداكثر 

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

 موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد. : 1تبصره 

 : مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود.2تبصره

 در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد. : دانشجو3تبصره 

  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسیي 44ماده )

هر نيمسال براي هر يك از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر يك از 

 شجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.مراحل سوم و چهارم توسط دان

: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود تصميم گيري به عهیده شیوراي 1تبصره 

 آموزشي دانشگاه است.

: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيیربط قبیل از اتمیام مهلیت نیام 2تبصره 

 دم موافقت با درخواست دانشجو راكتبا به وي ابالغ كند.نويسي موافقت يا ع

 : عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.3تبصره 

  شوراي عالي برنامه ريیزي علیوم پزشیكي در  1/8/91مصوبه چهل و نهمين جلسه مورخه ( 45ماده

سیته و ناپيوسیته ، خصوص مرخصي زايمان شاغل به تحصيل در مقطع كارداني ، كارشناسیي پيو

كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دكتراي عمیومي ، از يیك نيمسیال بیه دو نيمسیال تحصیيلي افیزايش        

به بعد مي باشد و دانشجوياني كه در زمان ابیالغ  1391مي يابد . تاريخ اجراي مصوبه از ن=مهرماه 

 مصوبه در مرخصي زايمان مي باشند نيز مشمول مصوبه مي گردند . 

 دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجیه آنهیا بیه تاييید شیوراي پزشیكي و شیوراي 46ه ماد )

آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بیدون احتسیاب 

 در سنوات استفاده نمايند.

  راف خیود را ( دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصی47ماده

وزش دانشگاه تسليم نمايد در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يیك بیار مشخصا به اداره آ
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حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين 

صیيل در آن مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجوپس از آن حق و ادامه تح

 رشته را ندارد.

تبصره: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به 

 كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 

 

 صل هشتمف

 

 انتقال 

  درهمان رشته  ( انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر48ماده

 و همان مقطع تحصيلي است.

  انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:49ماده ) 

 دامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع  باشد.ا -1-49

 خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.ل دو نيمسال از دوره آموزشي متقاضي حداق -2-49

 براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد. احدهاي باقيمانده دانشجوو -3-49

 باشد. 12گين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل ميان -4-49

فته شده همیان مره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرن -5-49

 سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط تبصره : 

 و اعالم موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است. 49ماده 

خدمات بهداشتي درماني مجري بازنگري واصالحات برنامه آموزش ودر دانشگاههاي علوم پزشكي -1تبصره

 پزشكي عمومي ،در صورت تطبيیق واحیدهاي درسیي در دانشیگاه مبداومقصید ،انتقیال دانشیجودر يكیي از

نيمسال هاي تحصيلي با حف   مقررات آموزشي وانضباطي مربوط وموافقت دانشگاههاي مبدا ومقصد امكان 

 پذير مي باشد. 

در دانشگاه هاي علوم پزشكي وخیدمات بهداشیتي درمیاني مجیري بیازنگري واصیالحات برنامیه -2تبصره 

آموزش پزشكي عمومي ،در صورتيكه برنامه آموزشي دانشگاههاي مبدا ومقصد كامال مطابقت نداشته باشند 

حفی   بیا49-3،انتقال دانشجو صرفا پس از پايان هريك از مراحل آموزش پزشكي عمومي بارعايت مفاد بنید 

 مقررات آموزشي وانضباطي مربوط وموافقت دانشگاههاي مبدا ومقصد امكانپذ ير مي باشد 
 

  در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سیكونت دائیم خیانواده خیارج از  50ماده :

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

 به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

لعالج يا معلوليت موثر دانشجو به نحوي كه به تشخيص شیوراي پزشیكي دانشیگاه ابيماري صعب  -2-50

 قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد.

دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهیران باشید بیه تاييید و دائمي  دانشجوي  ازدواج رسمي -3-50

 مراجع ذيربط .

 ذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دردانشگاه صورت گرفته باشد.م: هر يك از موارد 1تبصره

:اشتغال كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي يا پيماني دولتي باشد ومشاغل آزاد يیا 2تبصره 

 در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت با نظر شوراي انتقال قرار خواهند گرفت. خصوصي 

 

: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضیروري اسیت و اگیر شیغل همسیر آزاد 2تبصره 

 است گواهي اشتغال و سكونت او بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

در موارد استثنائي چنانچه محل تحصیيل دانشیجوي دختیر در تهیران باشید و همسیر او نيیز در  :3تبصره 

شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد همسیر او 

 مي تواند به تهران منتقل شود.

 نيز برسد. : صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد4تبصره 

  50( انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 51ماده 

  انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال بیه عكیس 52ماده )

 آن با موافقت مبدا و مقصد با رعايت ضوابط مربوط بالمانع است.

  انتقال فرزندان هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.53ماده ) 

  انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور بیه دانشیگاهها و موسسیات 54ماده )

 آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.

  ل هفته قب 6بايد درخواست انتقال خود را كتبا با ذكر مورد حداقل ( دانشجوي متقاضي انتقال 55ماده

 از شروع  نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم كند. 

  دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط موظف است حداكثر ظیرف 56ماده )

رات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و يك هفته موافقت خود را به همراه درخواست و ريز نم

دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خیود را بیه دانشیگاه مبیدا 

 اعالم دارد.

 تبصره: در صورت موافقت با انتقال كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط

 ا  قطع ميشود.دانشجو با دانشگاه مبد

  و يیا بیاالتر اسیت  12( در صورت انتقال واحد هاي گذرانده شده دانشیجو كیه نمیرات آنهیا 57ماده

است برعهده دانشگاه  10و بيشتر از  12پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 
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مجاز است كه وي  مقصد است در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي

 امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشیي دانشیجوي 1تبصره 

 و محاسبه مي شود.ن كل ايگانتقالي از لحاظ مشروطي عينا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميان

مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگیام انتقیال در  12كمتر از  نمره: عدم پذيرش دروس با 2تبصره 

 آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد.

  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر میي شیود و در آن 58ماده )

تعداد واحدهاي گذانده شده دانشجو و مجمیوع واحیدهاي اخیذ شیده در دانشیگاههاي مبیدا و مدرك 

 مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيل دانشجو قيد مي شود.

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

 

 
 

  ضمائم 

  معاون آموزشي وزارت بدينوسيله مصوبه چهل 90 /27/9د مورخ /2112/500با توجه به نامه شماره

 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زيیر جهیت اجیراء14/8/90ششمين جلسه مورخ  و

 ابالغ مي گردد :

 "به ساير ي تيپ يك  هران به شهرستانهاواز دانشگاههاانتقال ومهماني دانشجويان جديد الورود از ت

دانشگاههاي تيپ دو وسیه در بیدو قبیولي بیه شیرط موافقیت دانشیگاههاي مبداءومقصید در چهیل 

مطرح وبا توجه به بند اول 14/8/90وششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

معاون اول محترم رياست جمهوري مورد موافقیت 22/2/89ن مورخ 44639ت/39003بخشنامه شماره 

 رفت .قرار گ

 شیهيد -شیاهرود-تهیران–بان عالقمند رشته پزشكي دانشگاههاي علیوم پزشیكي اصیفهان به داوطل

اپور اهیواز شبابل و جندي -كرمان-همدان-قزوين-شيراز-سبزوار-يزد-مازندران–لرستان -بهشتي

يادآور مي گردد كه با توجه به اجراي برنامه آموزشي جديد رشته پزشكي طبیق مصیوبات شیوراي 

نامه ريزي علوم پزشكي در دانشگاههاي مذكور ، امكان جابجايي و انتقال پذيرفتیه شیدگان ، عالي بر

 صرفا بين همين دانشگاهها با رعايت شرايط مقدور مي باشد .
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 فصل نهم

 

 دانشجوي ميهمان

  باشیید ( در مییوارد ي كییه دانشییجو بطییور موقییت نییاگزير بییه تغييییر محییل تحصییيل خییود 64مییاده

ميتواند با توافیق دانشیگاههاي مبیدا و مقصید بیه عنیوان دانشیجوي ميهمیان محیل تحصیيل خیود 

 را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

ميهمییاني از دروه هییاي روزانییه بییه شییبانه از دانشییگاههاي حضییوري بییه غيییر حضییوري از  تبصییره:

 ه دولتي به غير دولتي و بر عكس ممنوع است.ادانشگ

  ان شیدن دانشیجو در يیك دانشیگاه مشیروط بیه ايین اسیت كیه دانشیجو حیداقل دو میميه( 65ماده

 نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

  ميهمییان شییدن دانشییجو در يییك دانشییگاه بییراي گذرانییدن يییك يییا چنیید درس بییا موافقییت 66مییاده )

واحیید كمتییر  10مییذكور از دانشییگاههاي مبییدا و مقصیید بییه شییرط آن كییه تعییداد واحییدهاي درسییي 

باشیید وجمییع واحییدهاي درسییي اخییذ شییده دانشییجو در دانشییگاه مبییدا و مقصیید در آن نيمسییال از 

 واحد بيشتر نشود بالمانع است. 20واحد كمتر از  12
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تبصییره: انتخییاب واحیید دانشییجوي ميهمییان در دانشییگاه مقصیید چییه بییه صییورت تییك درس و چییه بییه 

صییورت تمییام وقییت بايسییتي بییا اطییالع گییروه آموزشییي مربییوط در دانشییگاه مبییداء و طبییق شییرايط 

 دانشگاه مقصد باشد. 

  ( تعداد واحدهايي كیه دانشیجو بیه صیورت ميهمیان )تیك درس يیا تمیام وقیت( در يیك يیا 67ماده

 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.  40دانشگاه مي گذراند نبايد از چند 

ًً در كارنامییه او در : واحییدهايي كییه دانشییجوي ميهمییان در دانشییگاه مقصیید مییي گذرانیید عينییا1تبصییره

 دانشییگاه مبییداء ثبییت مییي شییود و نمییرات آنهییا در محاسییبه ميییانگين نيمسییال و ميییانگين كییل او منظییور 

 مي گردد. 

مییي باشیید. واحییدهايي را كییه  12قل نمییره قبییولي دانشییجوي ميهمییان در دانشییگاه مقصیید تبصییره: حییدا

 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.  12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

  داء ( مییدرك فراغییت از تحصییيل دانشییجوي ميهمییان در هییر صییورت توسییط دانشییگاه مبیی68مییاده

 د .صادر ميشو

 

 

 

 

 فصل دهم

 رشتهتغيير 
  دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در طول دوران تحصيل خود ميتواند در صورت 69ماده )

 داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغيير رشته دهد:

 دامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد. ا -1-69

 ل واحدهاي دوره را گذرانده باشد. ك 3/1و حداكثر يك نيمسال تحصيلي حداقل  -2-69

رودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان ونمره آزمون  -3-69

 سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد. 

هاي درسي مورد نياز در رشته جديد را ا توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدب -4-69

 داشته باشد. 



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   
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كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند براساس  : تغيير رشته دانشجوياني1تبصره

 صورت مي گيرد.  13ماده  2دستورالعمل مندرج در تبصره

ن يت كليه شرايط اي: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعا2تبصره

 ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. 

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

 به احراز شرايط مربوط است. 

 شته دهد به استثناي مشمولين: دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير ر4تبصره

 همين ماده.  1مندرج در تبصره 

  تغييییر رشییته بايیید در مقییاطع تحصییيلي هییم سییطح صییورت گيییرد در غيراينصییورت 70مییاده )

 امكان پذير است.  69فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 

  جو موظف است در اولين نيمسال ( در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانش71ماده

تحصيلي پس از موافقت، در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد. پس از ثبت نام ، اجازه 

 بازگشت به رشته قبلي را ندارد. 

 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد. 1تبصره

شته ت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير ر: اقدام نكردن دانشجو براي ثب2تبصره

 تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود. 

  در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد72ماده ) ،

 تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است.

 غيير رشته توام با انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات وتبصره: ت

 فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال بالمانع است. 

  دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و 73ماده )

فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با  معادل سازي مي شود و

ز درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز ا 80دروس رشته جديد حداقل 

 كمتر نباشد.  12

          ين كل منظور : دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگ1تبصره

د. در ، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي مانمي گردد

باشد با تصميم شوراي آموزشي  12اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 

 .ر رشته جديد منظور خواهد شددانشگاه، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو د
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: در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن 2تبصره

واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او 

 موافقت نميشود. 

  ز هفته پيش ا 6( متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك الزم حداقل 74ماده

 شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند. 

  چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص 75ماده )

 تاييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل ادامه تحصيل درشوراي پزشكي و دانشگاه و 

ه دوره دكتري عمومي پزشكي و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را از دست بدهد، اجاز

 صيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد و مي توان با رعايت ساير مقررات به رشتهحادامه ت

آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد. در اين حال  ديگري كه از لحاظ نمره

 )به استثناي بند يك( معاف خواهد بود.  69دانشجو از رعايت مقررات ماده 

 تبصره: در مواردي كه دانشجو، در طول تحصيلي دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص

ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي 

 نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در

 گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

 ضمائم  

رئيس محترم مركز خدمات آموزشي وزارت در خصوص  14/4/91د مورخ /2283/521با توجه به نامه شماره 

 :شرايط تغيير رشته وانتقال دانشجوبايستي هردوشرايط ذيل را دارا باشند 

 انشجو كد قبولي رشته اي كه در خواست تغيير رشته وانتقال رادارد را مي با يست دارا باشد د-1

 واست جهت تغيير رشته را دارا باشد سب نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد در خك -2

 

  

 

 فصل يازدهم

 

 پذيرش واحدهاي درسي

  معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبالً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي 76ماده )

 گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است:
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 ورودي رشته جديد باشد. انشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزموند -1-76

ي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت دانشگاه قبل -2-76

 علوم، تحقيقات و فناوري باشد. 

شي درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي ذيربط محتواي آموز -3-76

 كمتر نباشد. 12داشته و نمره هر يك از دروس از  درصد اشتراك محتوايي 80حداقل 

و در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، تحصيل دانشج -4-76

 درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد. 

 . االتر به پايين تر امكان پذير است: معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع ب1تبصره

       : معادل سازي و پذيرفتن درسها توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام 2تبصره

 مي شود. 

  نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود. 77ماده )

 خواهد شد.  ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب

واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز  20تبصره: به ازاي هر 

 تحصيل وي كاسته مي شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم

 

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

 به تحقيق بپردازد.  راهنما به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد يك زمينه مربوط

  دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از 79ماده )

 شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند. 

مي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت تبصره: دانشجويان دوره دكتري عمو

 نرسانند تا زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشد. 

  طه و ( استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تائيد گروه آموزشي مربو80ماده

 دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.تصويب شوراي پژوهشي 

شي : رتبه استاد راهنما حداقل استاد ياري است. در موارد استثنايي با تاييد وزارت شوراي پژوه1تبصره

 دانشكده مي توان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. 

ه و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي : در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكد2تبصره

 دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد. 

  در صورت لزوم به پيشنهاد  استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و81ماده ) 

 . محققان  برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد راهنما تعيين مي شود

ا تبصره: سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنم

 هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيات علمي

ا با هيات علمي زياد است و بدست مي آيد. در دانشكده هايي كه تعداد اعض 2دانشكده مربوطه ضرب در عدد

فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد هر عضو هيات علمي براساس مرتبه 

پايان نامه دانشجويان با سال ورودي  3دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده حداكثر 

 يكسان را به طور همزمان مي تواند راهنمايي نمايد . 

 انتخاب پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد. 82 ماده ) 

  ا متفاوتي( موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه 83ماده 

 سال اخير در دانشگاه گرفته نشده باشد.  5ولي محتواي يكسان در 

دانشكده در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي 

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

 هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد. 84ماده ) 

نما و نفر( پس از تاييد استاد راه 3جويان )حداكثر تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانش

 تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد. 
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 الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد. 

د انجام بخش ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانن

 مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند. 

  جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:85ماده ) 

 الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

 ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده. 

 ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه. 

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي 

 پژوهشي دانشكده. 

 هی : ابالغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.

 ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد. تبصره: فاصله زمان 

  هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:86ماده ) 

 الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي )اهميت و زمينه كار مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري( 

 پژوهش و اهداف پژوهش(ب: مقدمه )داليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه 

 ج: بررسي متون

د: روش كار )نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري 

 اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار( 

 ن نتايج(ز: نتايج )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيا

 و: بحث و نتيجه گيري )بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج

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

 ه: مراجع 

  به  باشد ولي الزم است عالوه بر چكيده( نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي 87ماده

 زبان انگليسي چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد. 

عضاي ا( هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از 88ماده 

 زير تشكيل مي شود: 

 استاد راهنما 
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 )استاد مشاور)در صورت وجود 

 ژوهشي دانشكدهنماينده شوراي پ 

  نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه 

  يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي

 مربوطه. 

ز اتبصره: مرتبه علمي استاد راهنماو اعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس 

تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد. در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران 

 داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است. 

  ت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست ( ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيا89ماده

 صورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.

 20تا  19                         عالي پايان نامه هاي با نمره

 99/18تا  17            بسيار خوب پايان نامه هاي با نمره

 99/16تا  14                       هاي با نمرهخوب پايان نامه 

 14كمتر از             غيرقابل قبول پايان نامه هاي با نمره

الت تبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از مج

 مايند.پذيرش چاپ را در اين مجالت ارائه ن معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ

يي ره نهابديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نم

 صورت گيرد. 

  د و ( كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشن90ماده

 در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبوليچنانچه دانشجو 

كسب نمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده 

 باشد، اخراج خواهد شد. 

  رعايت  ( تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از91ماده

 حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است. 

  يان ( زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پا92ماده

 نامه را گذرانده است )هر كدام كه موخر باشد(.

  كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.93ماده ) 
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شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           142 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

 يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت  تحقيقات و فناوري 94اده م )

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

 

 

 فصل سيزدهم

 

 فراغت از تحصيل

  دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي 95ماده )

 شناخته مي شود و پايان نامه را طبق مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده

 باشد فارغ التحصيل دوره دكتري عمومي پزشكي شناخته مي شود.

  تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي 94ماده و  96فصل ،  13( اين آيين نامه در 96ماده 

 1383-1384به تصويب رسيد و از ابتداي سال تحصيلي  23/3/83برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

و از  براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تايخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است

ن لغو تاريخ اجرا كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويا

 مي شود.

 خصوص مرحله سوم )كارآموزي باليني( وچهارم ) كارورزي باليني(: توضيحاتي در

 مرحله سوم 

 )كارآموزي باليني(

ر دهدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي الزم 

با بيمار و طراحي بكار بردن انديشه و استقالل و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح 

ن ماه است كه طي آ 20عمليات پيشگيري و درماني مي باشد. زمان گذراندن كارآموزي باليني بطور مطلوب 

 ،ولوژي دوره هاي داخلي ، جراحي ، كودكان ، زنان و زايمان ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، روانپزشكي ، رادي

 آموزي ها ، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.پوست و واحدهاي باقيمانده بوده و محل گذراندن كار

 

كارآموزي باليني شامل دو بخش است : آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه 

بخش قابل توجهي از كارآموزي مي بايست به آموزش در درمانگاه ها اختصاص يابد و نحوه بررسي و 

 ئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.درمان بيماران سرپايي با حضور اعضاي هي

در  ساعت مي باشد( 51ماه است ) هر واحد كارآموزي  27حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 

ماه موفق به گذراندن دوره  27صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 

 به ادامه تحصيل نيست. كارآموزي نباشد ، مجاز



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           143 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

بسم الله الرحمن الرحيم
 

اكنون كه با عنايات و الطاف بيكران الهي دورة دكتري )پزشكي/دندانپزشكي/ 

داروسازي( را با موفقيت به پايان رسانده ام و مسئوليت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام 

ل كه داناي آشكار و نهان است و نامش آرامش ، در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعا

دلهاي خردمندان و يادش شفاي آالم دردمندان ، سوگند ياد مي كنم كه: همواره حدود 

الهي و احكام مقدس ديني را محترم شمارم ، از تضييع حقوق بيماران بپرهيزم و سالمت و 

در معاينه و معالجه حريم بهبود آنان را بر منافع مادي و اميال نفساني خود مقدم دارم ، 

عفاف را رعايت كنم و اسرار بيماران خود را ، جز به صورت شرعي و قانوني ، فاش نسازم ، 

خود را نسبت به حفظ قداست حرفة پزشكي و حرمت همكاران متعهد بدانم و از آلودگي به 

واره اموري كه با پرهيزكاري و شرافت و اخالق پزشكي منافات دارد اجتناب ورزم ، هم

براي ارتقاء دانش پزشكي خويش تالش كنم و از دخالت در اموري كه آگاهي و مهارت الزم 

را در آن ندارم خودداري نمايم ، در امر بهداشت ، اعتال ، فرهنگ و آگاهيهاي عمومي 

 .تالش نمايم و تامين ، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه را مسئوليت اساسي خويش بدانم

 

 ا كتاب آسماني خود سوگند ياد مي كنند*اقليت هاي مذهبي ب

 

در صورتي كه مجموعه غيبت هاي موجه دانشجويي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت 

 كارآموزي در آن بخش تجاور كند آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش مي باشد.

شنبه تا چهارشنبه بوده و بعدازظهر  2صبح الي  30/7برنامه سال چهارم و پنجم به شرح ذيل از ساعت 

 دروس نظري باليني بعدازظهرها تدريس خواهد شد.

 

 مرحله چهارم 

 )كارورزي باليني(

و  ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي ، جراحي ، كودكان ، زنان 18زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي 

ي كارورزان و يك دوره ازدوره هازايمان ، بهداشت ، گوش و حلق و بيني ، چشم و روانپزشكي توسط كليه 

 مي باشد. اعصاب ، عفوني ، قلب و پوست بر اساس جدول تعيين شده

در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد ، دانشجو 

 موظف به تكرار كارورزي در آن بخش مي باشد.

با  ي بايست به بررسي و درمان بيماران سرپايي در درمانگاههابخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش م

مي باشد. شرط قبول شدن  20حضور و راهنمايي هيئت علمي باشد. كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 

 مي باشد. 20از  12در كارورزي هر بخش حداقل نمره 

 ساعت مي باشد. 68سال و هر واحد كارورزي  2حداكثر زمان مجاز براي گذراندن كارورزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوگند نامة پزشكي
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 دستورالعمل اجرايي ساماندهي فعاليت پرديس هاي خودگردان دانشگاههاي علوم پزشكي

 )ظرفيت مازاد( 
 

متمم  دستور العمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس های خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان       

به شرح زیر 20/3/93مصوبه دویست وسی وپنجمین جلسه شورای گستر ش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 

 غ می گرددابال

ودگردان خقانون برنامه پنجم توسعه عنوان شعب بین الملل به پردیس های 20ماده "ی "به استناد مفاد بند  -1

 .تغییر نام یافت 

پر 20/3/93از زمان تصویب این دستورالعملل در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ  - 2

 شند .اد تشکیالت مستقل نمی بادیس های خودگردان مجاز به ایج

از  دانشگاه ها می توانن فعالیت پردیس های خودگردان را در شهر محا استقرار دانشگاه با استفاده -3

                                                               ویا هر محل دیگری تداوم دهند. توانمندیهای دانشگاه مادر در بخش منابع انسانی ،تجهیزات وامکانان

ه بگاه مادر دانشگاه ها مکلفن طی حداکثر یک سال نسبت به انتقال منابع وتجهیزات پردیس خودگردان به دانش -4

د .اجرای این قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نماین20ماده "ح "منظور ایجاد ظرفیت های مازاد مصرح در مفاد بند 

نمی  ی پردیس ها مجاز به ایجاد تشکیالت جدیدبند مشمول تصویب هیئت امناءمی باشد ،ضمنا در دوره انتقال

 باشند .                                          

شگاه کلیه در آمد های حاصل از مل فعالیت پردیس های خود گردان در چار چوب مصوبات هیئت امنای دان -5

ردان هزینه های پردیس خود گ،می بایست در جهت اتقای کیفیت آموزشی ویا ایجاد ظرفیت مازاد پس از تامین 

 در دانشگاه مادر هزینه شود .

رفیت ظتبصره :دانشگاه ها موظفند همه ساله گزارش تفریغ بودجه سالیانه خودرا از محل در آمدهای حاصل از 

نتخب م(پس از تائید حسابرس رسمی 20ماده "ح "های مازاد)اعم از پردیس های خود گردان ویا ظرفیت های بند 

                                                                          اءبه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی ارسال نمایند.                   هیئی امن

)پنجاه در صد (ظرفیت اضافه بر ظرفیت دانشگاه %50ظرفیت پذیرش در پردیس های خودگردان حداکثر تا -6

قانون 34ماده "ج "رشته مقاطع دارای مجوز می باشد،بدیهی است نظارت براعمال این بند براساس بند  مادر در
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برنامه پنجم ومشابه سایر ظرفیت ها برعهده معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می 

 .باشد 

خود گردان می باشند در دانشگاههای علوم پزشکی که فاقد پردیس 1393-1394از سال تحصیلی  تبصره : 

)ده در صد ( )در سال اول اجرای این %10صورت موافقت وتصویب هیئت امنای مربوطه مجازند حداکثر تا 

م دستورالعملل(اضافه بر ظرفیت دانشگاه مادر در رشته /مقطع دارای مجوز شورای گسترش دانشگاههای علو

یان زمون سراسری داشته باشند .بدیهی است دانشجوپزشکی ،پذیرش دانشجو در قالب ظرفیت مازاد واز طریق آ

راساس مشمول کلیه مقررات این دستور العمل می باشند .)ظرفیت سال های بعد براساس امکانات  دانشگاهها وب

                                    قانون مربوطه تعیین واعالم خواهد شد (                                        34ماده "ج "بند 

خت کلیه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس های خودگردان یا در قالب ظرفیت مازاد موظف به پردا -7

 هزینه های تحصیلی وخدمات رفاهی دانشجویی می باشند .بدیهی است این دانشجویان در هیچ یک از مقاطع

                                                                                                                تحصیلی مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی نخواهند بود .    

 تبصره :جدول میزان شهریه ظرفیت های مازاد،هرساله توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش

                                      .      وتوسط دانشگاه های محل تحصیل اخذ می گرددپزشکی پیشنهاد شده ودرهیات امنای دانشگاه مربوطه مصوب 

                   

                            شیوه پذیرش دانشجو                                                                          

الت مقدماتی در پردیس های خود گردان وظرفیت مازاد صرفا به اطع تحصیشیوه پذیرش دانشجو در مق-8 

صورت متمرکز واز طریق آزمون سراسری می باشد .پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی از طریق 

آزمون های کارشناسی ارشد وپی اچ دی )   (که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می گردد ،صورت 

         می گیرد            

ی در خصوص شرایط وضوابط پذیرش دانشجو در پردیس ها8تبصره :بندهای ذیل به عنوان بندهای ماده       

                                         ردد وقابل چاپ در دفترچه کنکور سراسری می باشد                تعیین می گ93-94خودگردان از نیمسال   تحصیلی 

راسری توسط سازمان سیرش بصورت متمرکز ،برابر ظرفیت پذیرش اعالم شده واز طریق آزمون شیوه پذ1-8

 سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد .

 الف (شرایط عمومی :

                                93(راهنمای آزمون سراسری سال   1رایط عمومی واختصاصی مند رج در دفتر چه شماره )شدارا بودن 8 -2  

المت جسمانی وروانی برای تحصیل در رشته مورد عالقه برمبنای جدول نقص عضو غیر موثر سدارا بودن  3-8

اسری راهنمای انتخاب  رشته های تحصیلی آزمون سر2مطلوب حرفه ای مندرج در دفتر چه شماره  تهایدر فعالی

                     .93سال 

 شرايط اختصاصي  ب ( 

   93مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره های روزانه آزمون سراسری سال  -4-8

 به پرداخت شهریه باشند . قادر  داوطلبان باید -5-8

بوطه با ضریب پذیرفته شدگان موظف به پرداخت شهریه خدمات آموزشی مصوب هیات امنای دانشگاه مر -6-8

 افزایش سنواتی می باشند .
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ه پرداخت هزینه های تسهیالتی ورفاهی مصوب هیات امنای دانشگاه مربوطه بطور ذیرفته شدگان موظف بپ-7-8

 .جداگانه می باشند 

رساله توسط وزارت بهداشت تعیین وطبق مصوبه هیات امنای دانشگاه محل تحصیل اخذ همیزان شهریه -8-8

 خواهد شد .  

ی هرسال می باشد ودر صورت عدم نتایج آزمون سراسر زمان اعالم نتایج به صورت همزمان با اعالم-9-8

شت ت بهداتکمیل ظرفیت صرفا برای یک نوبت حداکثر تا نیمه اول مهر ماه بنا به پیشنهاد دانشگاه وتائید وزار

  .درمان آموزش پزشکی توسط سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد 

 شد .ی برعهده دانشگاه می باتعیین محل تشکیل کالس ها وزمان شروع ترم تحصیل -10-8 

قررات وآیین نامه های دانشجویان پذیرفته شده در پردیس های خود گردان وظرفیت مازاد مشمول کلیه م -11-8

ی آموزشی دانشگاه مادر می باشد وکلیه امتحانات جامع نیز مطابق مقررات آموزشی آزمون های جامع کشور

 می باشد .

میهمان شدن دانشجویان پردیس های خودگردان وظرفیت مازاد مستلزم وجود پردیس های ونقل وانتقال -12-8

 خودگردان وظرفیت مازاد در دانشگاه مقصد ومراعات قوانین مقررات نقل وانتقال دانشجویان می باشد 

خدمت پزشکان ی خود گردان وظرفیت مازاد مشمول قانون کلیه پذیرفته شدگان در پردیس ها-13-8

معاف  وپیراپزشکان بوده ومکلف به انجام خدمات موضوع این قانون می باشند واز سایر تعهدات آموزش رایگان

 می باشند .

دانش آموختگان پردیس های خودگردان وظرفیت مازاد مطابق پذیرفته شدگان آموزش  مدارک تحصیلی-14-8

 ارت ویا اسمی به آن اضافه نخواهد شد .رایگان از دانشگاه مادر صادر می شود وهیچگونه عب

 تبصره :

مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیس های خودگردان وظرفیت مازاد پس از تعیین تکلیف موضوع قانون 

 خدمت پزشکان وپیراپزشکان قابل دریافت می باشد .

ین الملل را دارا بوده در پردیس هایی که نام ب92-93کلیه دانشجویان پذیرفته شده قبلی تا سال تحصیلی  -9

 مشمول این دستور العمل خواهند بود 

ایی که نام بین الملل را در پردیس ه92-93شهریه تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده تا سال تحصیلی  تبصره :

بلی قدارا می باشند مطابق جدول شهریه اعالم شده قبلی مصوب هیات امنای دانشگاه ها بوده وکلیه مصوبات 

 ها که مرتبط با شهریه  هست به قوت خود باقی می باشد دانشگاه 

لوم پزشکی کشور در صورت تمایل به پذیرش دانشجوی خارجی در رشته مقاطع دارای دانشگاههای ع-10

م مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می توانند پس از موافقت وتصویب هیئت امنای مربوطه اقدا

خود برای پذیرش دانشجوی خارجی نمایند. بدیهی است تصویب هیئت  به اختصاص در صدی از ظرفیت

وانین عایت قامناءمنوط به اخذ نظریه معاونت آموزشی وزارت بهداشت وانعقاد تفاهم نامه  ویژه با این معاونت ور

 .ومقررات می باشد 

رانی بوده ودارای گذر غیر ای منظور از دانشجوی خارجی ،دانشجویی می باشد که دارای تابعییت :10-1تبصره 

 .نامه معتبر غیر ایرانی باشد 



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           147 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

شور بعنوان دانشجوی خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور ویا شاغل به تحصیل در خارج از ک :10-2تبصره 

 تلقی نمی شوند وپذیرش آنان ویا هرگونه نقل وانتقال تابع مقررات مرکز خدمات آموزشی می باشد .

جغرافیایی آموزش عالی سالمت مصوب دویست  اساس سند راهبردی گسترشدانشگاه می توانند بر-11

ودر صورت داشتن شاخص های 11/8/91وبیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 

دن اقدام شلمللی ذکر شده در بند مرتبط با دانشگاه های با عملکرد بین المللی نسبت به تنظیم برنامه عملیاتی بین ا

 وزارت یند .بدیهی است دانشگاه های برتر در عملکرد بین الملل بر اساس قانون برنامه مورد حمایت ویژهنما

 بهداشت ،درمان آموزش پزشکی قرار خواهند گرفت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكيآيين

   شرايط ورود و نام نويسي

 به شرح زير است : عمومي دندانپزشكي  شرايط ورود به دوره دكتري  (1ماده  

 پذيرفته شدن در آزمون ورودي  -1-1

 پزشكيبرنامه ريزي علوم برخورداري از سالمت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي  -2-1

 و داشتن شرايط عمومي ورود بهمجاز بودن به ادامه تحصيل ازنظر قوانين و مقررات جاري كشور   -3-1

 آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 پزشكيدنداندوره دكتري عمومي آئين نامه آموزشي 
 

 19/4/1391جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  چهل هشتمينمصوب 
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 و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي )نظام )نظام قديم( داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه  -4-1

 از داخل يا خارج كشور مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش )باتوجه به نظام جديد آموزش جديد( 

 . (مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي )متوسطه ( يا برابر آموزشهاي حوزوي 

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان و يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و   -5-1

 مراجع ذيربط صادر مي شود. مقرراتي كه ازطريق

: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش 1تبصره 

كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي برخوردار نباشد، بر اساس 

 ي دندانپزشكي را ندارد.نظر شوراي پزشكي دانشگاه ، اجازه تحصيل در دوره دكتري عموم

ا داكثر ت: ارائه تاًييديه دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و ح2تبصره 

پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش 

 ليه الزامي است.دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام او

دندانپزشكي را از انجام ديگر تعهدات  دوره دكتري عموميپرداخت شهريه ، فارغ التحصيالن  : 3تبصره

 قانوني خاص معاف نمي كند.

پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمهلت هايي كه توسط دانشگاه اعالم مي شود ، براي  (2ماده  

درنخستين براي نام نويسي  گاه ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعهنويسي و انتخاب واحد به دانشنام

 شد.خواهد تلقي به منزله انصراف از تحصيل  پس از اعالم نتايج آزمون ،نيمسال تحصيلي 

خاب ه دانشگاه اعالم مي كند براي ادامه تحصيل و انتك تحصيلي  دانشجو موظف است درهر نيمسال (3 ماده 

 بدون اطالع و نويسي در يك نيمسال واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام

 دانشجو اخراج خواهد شد.تحصيل است وترك عذرموجه به منزله 

ر تا يك استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد داليل آن را حداكثدر موارد   :1تبصره 

ترك  ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تاًييد موجه بودن

ي تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي برا

 آن نيمسال صادر مي شود.

: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف 2تبصره 

 است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

از يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل دربيش  ( دانشجوي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي در4ماده 

به تشخيص  را نخواهند داشت . درصورت تخلف اعم از دولتي يا غير دولتي دريك يا چند دانشگاه ،يك رشته
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هاي انتخابي از ادامه تحصيل در يكي از رشته كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع،

است كليه هزينه هاي  شود و دانشجو دراين حالت موظفوسوابق تحصيلي وي باطل اعالم ميمحروم 

 هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه

 و تابع آيين نامه و ضوابط از شمول اين ماده مستثني)استعدادهاي درخشان( دانشجويان ممتاز تبصره :

 مربوط به خود مي باشند.

 

 

 

 

 

 

  

  نظام آموزشي  

 مبتني بر نظام واحدي است . عمومي دندانپزشكي  ( آموزش دوره دكتري 5ماده  

 عدم قبوليهردرس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ارزش ،درنظام واحدي (6ماده 

 دانشجو دريك درس به همان درس محدود مي شود.

هي كارگا ،ساعت  17نظري  رتيب به صورت، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به تهرواحد درس (7ماده 

 در طول يك نيمسال ساعت  51ساعت، كارآموزي  34ساعت، عملي يا )آزمايشگاهي(  68، كارورزي ساعت  51

 تحصيلي و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.

 است: : برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شامل مراحلي به شرح زير 8ماده 

 واحد از دروس اختصاصي دندانپزشكي 10مرحله اول: دروس عمومي و علوم پايه و 

 مرحله دوم : دروس اختصاصي دندانپزشكي
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يك دوره  و داشتن شرايط و امكانات  هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال و درصورت ضرورت (9ماده 

 هفته آموزشي 6و دوره تابستاني برابر هفته آموزشي  17هر نيمسال تحصيلي عبارت از  تابستاني است .

 است. 7با رعايت مفاد 

ب آموزش محسوهفته  6هفته و  17طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو :1تبصره 

 .محسوب نمي شود.

 17، شامل وقوع بالياي طبيعي ، عدم امكان حضور استاد در طول : درموارد استثنايي و ضروري2تبصره 

          به پيشنهاد دانشكده و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه بيماري استاد و مواردي از اين قبيل،  هفته ،

رده كجهت كليه دانشجوياني كه آن درسها را اخذ  هفته 17مي توان درس يا درسهايي را درمدتي كوتاهتر از 

ه اين آيين نام 7ز ميزان مقرر در ماده ، مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي انمودتدريس  اند

 د و شركت در كليه كالس ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.كمتر نشو

 در دوره باليني ، هر نيمسال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني است. تعداد بخشهاي(  10ماده 

الزم براي آموزش هر بخش ، توسط  دوره باليني در طول هر نيمسال تحصيلي ، با توجه به مدت زمان

 شوراي آموزشي دانشكده ، تعيين مي شود.

( كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، موظفند برنامه درسي و سرفصل مصوب شوراي 11ماده 

 عالي برنامه ريزي علوم پزشكي را اجرا نمايند.

ي دانشجويان بر اساس روش هاي بايش: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها ، روش تدريس، ارز1تبصره 

ك ينوين آموزشي، با توجه به شرايط و منابع دانشكده ها و جابجا كردن سرفصل ها و طرح مطالب جديد در 

 درس و انتخاب منابع جديد بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است. بديهي است منابع جهت

 عيين مي شود.امتحان جامع علوم پايه از وزارت متبوع ت

: آن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري عمومي 2تبصره 

ا دندانپزشكي فارغ التحصيل داشته اند، در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مي توانند ب

 ند.، به برنامه مصوب اضافه كنتوجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره

ي هيأت مميزه و فاقد هيأت مميزه و دارا: كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي اعم از 3تبصره 

سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي 

در هر برنامه آموزشي كه داراي مجوز مي باشند، اقدام و اين دروس را به  (non core)دروس اختياري 

. سقف ارايه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند

(non core)  كل واحدهاي دوره هر برنامه آموزشي مي باشد و در  %20در دانشگاههاي داراي هيأت مميزه
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كل واحدهاي  %10اي فاقد هيأت مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه، دانشگاهه

 دوره هر برنامه آموزشي مي باشد.

شرط   جامع در پايان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در اين امتحان (12ماده 

 ورود به دوره بعدي مي باشد.

پزشكي ،  و به بعد شرط شركت در آزمون هاي جامع علوم پايه 1392آزمون اسفند ماه از » :  1 تبصره

هاي عمومي( و هاي علوم پايه و درسهاي مرحله اول ) درسدندانپزشكي و داروسازي قبولي در كليه درس

 يباشد. با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عموماز اين مرحله مي 12كسب ميانگين كل 

تواند در آزمون جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي ، درس باقيمانده باقيمانده داشته باشد، مي

 را در دوره بعدي بگذراند ، بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

ه كارآموزي باليني ، هاي مرحلها و بخششرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي ، قبولي در كليه درس

 باشد.از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه مي 14كسب ميانگين كل 

 : چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در2تبصره 

رس ها واجد زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعالم نشده باشد و دانشجو در صورت قبولي در آن د

شرايط شركت در آزمون خواهد بود، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد. در صورتي كه 

( 1بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد و شرايط شركت در آزمون )مطابق مفاد تبصره

ون جزو تعداد دفعات شركت در آزم ، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكوررا نداشته باشد

او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درسهاي مردودي و همچنين كسب شرايط شركت در 

 آزمون، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

مره شجو در امتحان مزبور نشركت درامتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دان ( 13ماده 

 محروم مي شود. عمومي دندانپزشكي  قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري 

 شود.غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت درامتحان محسوب مي :1تبصره 

ه از ادامه تحصيل در رشته دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پاي :2تبصره 

، مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتري دندانپزشكي محروم مي شود

عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند، 

، به رشته ديگري در  28/4/82مورخ  مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

 ه يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد.مقاطع كارشناسي پيوست

( واحدهاي درمان جامع دندانپزشكي در يك سال پاياني و واحدهاي عملي سالمت دهان و 14ماده 

 دندانپزشكي اجتماعي در طول دوره آموزش دكتري عمومي دندانپزشكي ارايه مي شود.
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ا و رس، مهد كودك هدرماني، مدا -تبصره: محل ارائه اين واحدها در دانشكده ها، درمانگاه ها، مراكز بهداشتي

يا ساير عرصه هاي مرتبط، با حف  كميت و كيفيت  آموزش و بر اساس برنامه ريزي دانشكده مي باشد. 

ش اين دروس، در شوراي الزم است متناسب بودن امكانات و شرايط عرصه هاي انتخاب شده براي آموز

 آموزشي دانشگاه تاييد گردد.

  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل  

عمومي دندانپزشكي  حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري( 15ماده  

 است . علوم پزشكي  مصوب آن دوره درشوراي عالي برنامه ريزي طبق برنامه 

 بايد حداقل دكتري عمومي دندانپزشكي  از مراحل آموزشي دوره دانشجو درهر نيمسال تحصيلي (16ماده  

       واحد درسي انتخاب نمايد. 20 و حداكثر تا 12

حداقل انتخاب : درآخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل آموزشي دانشجو از رعايت شرط  1تبصره 

 واحد معاف است . 12

ا بمي تواند  ،داشته باشد  17دانشجو در يك نيمسال ، حداقل  ي كه ميانگين كل نمراتدر صورت :2تبصره 

 واحد درسي انتخاب كند. 24تا  حداكثر نيمسال بعد نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده ، در

را  آموزشي واحد باقيمانده براي گذراندن هريك از مراحل 24: در مواردي كه دانشجو حداكثر  3تبصره 

را  واحدها كليه آنييد دانشكده مي تواند أاشته باشد، درصورتي كه درنيمسال قبل مشروط نشده باشد با تد

 بگذراند. دريك نيمسال 

 واحد درسي نمي باشد. 6: در دوره تابستاني ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 4تبصره 

در  آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحاني آنها (17ماده

آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر 

س پيش نياز باشد، موظفند حسب نياز رشته ، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان درو

 دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذراند.

: تعيين نوع درس، سر فصل ها ، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده 1تبصره 

 شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس  پيشنهاد گروههاي آموزشي است.

: سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان 2بصره ت

 مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.
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ت ظ از جمله ثب: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هرلحا3تبصره 

نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو 

 مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را  8: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 4تبصره

 د حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.گذرانده باشن

ه سال اول ب 5/3كه سال است .  9حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي  (18ماده  

 سال باقيمانده به طي مرحله دوم اختصاص دارد. 5/5طي مرحله اول و 

ي كسب تحان جامع علوم پايه ، نمره قبولسال اول، از ام 5/3: چنانچه دانشجوياني نتوانند در مدت 1تبصره 

ره ج در تبصركند از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شود و مي تواند برابر دستور العمل مند

 به يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي تغيير رشته بدهد. 12ماده  2

ايان پسال از شروع مرحله دوم ، اين مرحله را به  5/5مدت : دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در 2تبصره 

 ماه ديگر قابل تمديد است. مشروط بر آن كه مدت 12برساند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 

    مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.

  حضور و غياب

ي است و عدم حضور دانشجو در هر حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزام( 19ماده  

 يك از جلسات , غيبت محسوب مي شود.

آموزي  كار 17/2و آزمايشگاهي از  ، عملي 17/4   ( ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از20ماده 

ر دتجاوز كند , در غير اين صورت نمره دانشجو نبايد مجموع ساعات آن درس  10/1كارورزي و كارگاهي از 

 محسوب  مي شود و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس مي باشد.آن درس صفر 

، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و 20تبصره : غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 

 د با غيبت دانشجو ) موجه يا غير موجه( بر عهدهتشخيص استاد مربوطه موجه شناخته  شود. نحوه برخور

 استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود. 

بوده و موجه  20، بيش از ميزان تعيين شده در ماده ( در صورتي كه غيبت دانشجودر هر درس21ماده 

 ي نيست،الزامدر هر نيمسال واحد  12 حداقلدر اين حال رعايت  تشخيص داده شود، آن درس حذف مي گردد.

 شود.به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي  ولي نيمسال مذكور
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آن درس و غيبت موجه  امتحان نمره صفر درگرفتن ( غيبت غيرموجه درامتحان هردرس به منزله 22ماده  

س مي باشد. مي گردد و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن دردرامتحان هردرس باعث حذف آن درس 

 تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. 

   حذف و اضافه 

فقط در دانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي ازكليه مراحل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي  (23ماده 

اخذ  خود را حذف و يا دو درس ديگراخذ شده و هفته پس از شروع نيمسال ، حداكثر دو درس مهلتي كمتر از د

 ده شاخذ خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي  اخذ شدهيا دو درس  نمايد

 تجاوز نكند. 16وي از حدود مقرر درماده 

 ت ودوهفته اول هردرس به دليل حذف و اضافه ويا به هردليل ديگر مجاز نيس جلسات  : غيبت در 1تبصره 

ه محاسبه و مفاد ماد (20)ميزان تعيين شده در ماده غيبت مجاز دانشجو حداكثرجزو  در صورت پيش آمد، 

  مذكور اجرا خواهد شد.

 حذف و اضافه در ترم تابستاني امكانپذير نيست. تبصره :: 2تبصره 

ايان هفته به پ 5تا  دانشجو در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي مي تواند در صورت اضطرار،  (24ماده 

 مربوط و تأييد معاونآموزشي به پيشنهاد گروه فقط يكي از دروس نظري خود را  مانده، نيمسال تحصيلي

ر اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ميزان تعيين شده ددانشكده حذف كند ، مشروط براينكه آموزشي 

 .حد كمتر نشود او 12از واحدهاي باقيمانده وي  تعدادنباشد و ثانياً  20ماده 

 مسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن ني حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، (25ماده  

 تنها درصورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل درآن

شجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد .محاسبه يا براي دان نيمسال آن  نيمسال نباشد. دراين صورت

  عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

يد يأتبصره : حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با ت

 .پذير است شوراي آموزشي دانشگاه امكان
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 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت دركالس ، انجام  (26ماده  

 هر داساتييا استاد نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و  بين موزشي و نتايج امتحانات درفعاليتهاي آ

 درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

 تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري و كارگاهي الزامي است.

 : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي باليني با توجه به موارد زير انجام مي شود (27ماده  

 خش اركنان بك، مراجعين وو حسن رابطه با بيماران  دانشجوييرعايت اخالق اسالمي، حف  شئون  – 27  -1

 ضور مرتب و تمام وقت در بخش، كالسهاي مربوطه ح -27  -2

تهيه و تكميل پرونده  از جمله دقت واحساس مسئوليت درانجام امورمحوله طبق ضوابط بخش  – 27  -3

 بيماران

  فزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي باليني ا -27 -4

  امتحان واحدهاي عملي و كسب نمره الزم شركت در   -27  -5

ه به صورت نمر 27و 26نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفاد مندرج در موارد  (28ماده  

         در هر درس يا هر بخش بصورت عددي بين صفر تا بيست مشخص  تعيين مي شود و نمره دانشجو

  مي شود.

آموزش اختصاصي  درس هاي و 10ر درسهاي عمومي، علوم پايه( حداقل نمره قبولي د29ماده  

 مي باشد. 12دندانپزشكي

دانشجويي كه در هر يك از درسها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين  : 1 تبصره

نشجو داموظف به انتخاب مجدد آن درس است. با اين حال نمرات كليه درسها اعم از قبولي و ردي در كارنامه 

 ثبت و در ميانگين محاسبه مي شود.

: هر يك از درس هاي نظري، عملي، كارگاهي، كارآموزي و كارورزي نمره مستقل دارند، اما نمره 2تبصره 

عملي( و  –كارگاهي يا نظري  –درس هايي كه تركيبي از دو وضعيت آموزشي مي باشند ) مانند درس نظري 

باشد و نمره درس، معدل هر دو قسمت با توجه  10هر قسمت بايد  يك درس محسوب مي شوند، حداقل نمره
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در هر  10و حداقل نمره  29به ضرايب هر كدام مي باشد. عدم كسب حد نصاب نمره نهايي مطابق مفاد ماده 

 قسمت منجر به تكرار هر دو قسمت درس مي شود. 

كثر ه نهايي دانشجو درآن درس را حداهر درس و يا هر بخش موظفند گزارش نمر اساتيديا  داستا (30ماده  

 از طريق گروه به آموزش دانشكده تسليم نمايند.  درس، آن روز پس از برگزاري امتحان10 ظرف

اضات روز پس از اعالم نتايج اعتر 3تا : پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر  تبصره

 به آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد. اًخود را كتب

رين هفته پس از برگزاري آخ دورا حداكثر تا  دانشجويان آموزش دانشكده موظف است نمرات اداره (31ماده 

امتحان هرنيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل 

 يد.تسليم نمادانشگاه 

 نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غيرقابل تغييراست . تبصره :

و تا پايان هرنيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات ا در (32ماده  

ات نمرميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي ، پايان آن نيمسال محاسبه و درپايان 

 دانشجو محاسبه مي گردد و دركارنامه وي ثبت مي شود.

، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب نمرات : براي محاسبه ميانگين 1تبصره 

فت مردودي دريا يا قبولي برتعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره مي شود و مجموع حاصل ضربها

 داشته است، تقسيم مي شود.

دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود، نمرات درسهايي كه دانشجو در  : 2تبصره 

 در ميانگين كل دوره محاسبه مي شود.دوره تابستاني مي گذراند 

م آموزش دوره دكتري دو از مراحل اول و ميانگين نمرات دانشجو در هر هيچ نيمسال آموزش (33ماده  

به  ،نويسي دانشجو درنيمسال بعدكمترباشد ، در غير اين صورت نام 12دندانپزشكي نبايد از  عمومي 

 صورت مشروط خواهد بود.

و واحد باشد آن نيمسال جز 12: درمواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتراز  1تبصره 

هد شد وليكن درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نخوا

يا نيمسال آخر در هر يك از مراحل آموزش  محاسبه خواهد شد درمواردي كه به علت مشكالت دانشجو

 محسوب وواحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو  12تعداد واحدها كمتراز  كي ،شدندانپز

 ن نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد.درصورت كسر ميانگين به عنوا
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 وا به وي و اولياء اًدانشجو را هربار كتب نويسي : دانشكده موظف است موضوع مشروط بودن نام 2تبصره 

ف اطالع دهد و يك نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط كند . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طر

 دانشگاه و يا اظهاربي اطالعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

مراحل  نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخر در هر يك از مشروطبه صورت دانشجويي كه  (34ماده  

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

تبصره: در موارد استثنايي )محدوديت در سقف سنوات تحصيلي(، در نيمسال آخر تحصيلي در هر يك از 

ش بي مراحل آموزش دندانپزشكي با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد

به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت اين تعداد  34دانشجوي مشمول ماده از حد مقرر به 

  واحد نبايد باشد. 20بيش از 

ط نيمسال متناوب مشرو 4نيمسال متوالي يا  3( دانشجويي كه در مراحل آموزش دندانپزشكي براي 35ماده 

    باشد،  10ه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانده است حداقل شود. از ادامه تحصيل محروم ميشود و چنانچ

ي به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناس 13ماده  2مي تواند برابر دستور العمل مندرج در تبصره 

 پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

 14م از مرحله دو پايان  و در 12نبايد از ( ميانگين نمرات دانشجو در پايان مرحله اول دندانپزشكي 36ماده 

مدت  كمترباشد. دانشجويي كه داراي ميانگين كمتر از حد تعيين شده در هر يك از مراحل باشد، درصورتي كه

 مجاز تحصيل وي درآن مرحله به پايان نرسيده باشد ، مي تواند درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب

ا ورده است ، تكرار كند. در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي و يآ 14يا  12مورد نمره كمتر از 

 فراغت از تحصيل را نخواهد داشت . بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه برنمرات قبلي دركارنامه

 دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد.

 14يا  12يا بخشهايي را كه حسب مورد نمره كمتر از : در صورتي كه دانشجويي تعدادي از درسها 1تبصره 

يا  پزشكي تكرار نمايد و در درسنآورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي دندا

بخش تكراري مردود شود. چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل مرحله 

 باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا بخش مالك عمل است و دانشجو مي تواند مربوطه به حد نصاب رسيده

وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس 

 كرارتيا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبالً نمره قبولي كسب ننموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را 

 نمايد.
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اده از دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور دراين ماده استفاده كند، يا عليرغم استف : 2تبصره 

ي تواند م 13ماده  2 برابر دستور العمل مندرج در تبصره  آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد،

 دهد. كارشناسي ناپيوسته تغيير رشتهديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و  رشتهبه 

: شرط اخذ واحدهاي درمان جامع، رعايت ضوابط پيش نيازي دروس برنامه دوره دكتري عمومي 3تبصره 

 مي باشد.  12دندانپزشكي و همچنين كسب ميانگين كل) بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول( حداقل 

( دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت  37ماده 

 انجام يا لغو تعهداتي كه دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي

 خود در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد،

د دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جدي

 تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد. 

 

  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

اول و دوم آموزش  مرحله مي تواند در طول پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي دانشجو (38ماده  

نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي  2، حداكثر دندانپزشكي 

 استفاده نمايد.

، به عهده شوراي آموزشي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي موافقت با مرخصي تحصيلي 1تبصره 

 دانشگاه مي باشد.

 : مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود. 2تبصره 

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر  (39ماده  

 نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. 

صي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي چنانچه تقاضاي مرخ :1تبصره 

 آموزش دانشگاه است. 

: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام 2تبصره 

 نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ كند. 

 عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو است. : 3تبصره 
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شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در خصوص  1/8/91مصوبه چهل و نهمين جلسه مورخه  (40ماده  

مرخصي زايمان شاغل به تحصيل در مقطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، كارشناسي ارشد 

به از نيمسال به دو نيمسال تحصيلي افزايش مي يابد . تاريخ اجراي مصو ناپيوسته ، دكتراي عمومي ، از يك

يز به بعد مي باشد و دانشجوياني كه در زمان ابالغ مصوبه در مرخصي زايمان مي باشند ن 1391ن=مهرماه 

 .مشمول مصوبه مي گردند 

شوراي آموزشي  ( دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و41ماده 

دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده 

 نمايند.

ه ( دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصاً ب42ماده 

اه و مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. در اين صورت دانشج

ز اقبل از پايان همان نيمسال ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از تقاضاي اين مهلت حكم انصراف 

 تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.  

: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است تبصره  

 به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد. 

 :و جابجايي انتقال   

همان  وانتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته  ( 43ماده 

 مقطع تحصيلي است .

 انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است : (44ماده 

 آموزشي و انضباطي بالمانع باشد.ا از نظر مقررات ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبد -1-44

 اقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.متقاضي حد -2-44

 حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.، قصد واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه م -3-44

 باشد. 12متقاضي حداقل  ميانگين نمرات دروس گذرانده شده -4-44

آخرين پذيرفته شده همان سال  از نمره آزمون در سال ورود به تحصيل نمره آزمون ورودي متقاضي -5-44

 در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
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انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، با رعايت  : 1تبصره

 ت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.و اعالم موافق 44شرايط ماده 

 : انتقال دانشجويان جديد الورود از تهران به شهرستانها و از د انشگاههاي تيپ يك به ساير2تبصره 

 دانشگاههاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد امكان پذير است.

يط خارج از شرا، به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانوادهدر موارد زير انتقال دانشجو  (45ماده  

 ( انجام مي شود :1)به استثناي شرط  44مذكور در ماده 

هادت , فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع ش -1-45

 قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

دانشگاه  به نحوي كه به تشخيص شوراي پزشكي ،ثر دانشجوؤمعلوليت م بيماري صعب العالج يا  -2-45

 نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد. بطور مستقل  قادر به ادامه زندگي

ذيربط، در شهر  كه محل تحصيل يا اشتغال با تأييد مراجعدانشجوي دختر  دائميو  ازدواج رسمي -3-45

 ديگري باشد. 

 . باشدصورت گرفته : هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجودردانشگاه  1بصره ت

زاد آاشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي يا پيماني دولت باشد و مشاغل  : 2تبصره 

 . رار خواهند گرفتيا خصوصي در اولويت بعدي ، در صورت وجود ظرفيت با نظر شوراي انتقال ق

 براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت , ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد :3تبصره 

 د .باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باش

دختر در تهران باشد و همسر او نيز در  محل تحصيل دانشجويچنانچه در موارد استثنايي  :4تبصره 

شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان )محل تحصيل همسر ( موجود نباشد همسر 

 او مي تواند به تهران منتقل شود .

 : صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد برسد.5تبصره 

 .45به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده  دانشجو انتقال (46ماده  

با  انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن (47ماده  

 موافقت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوط بالمانع است. 
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  لمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.هيأت ع( انتقال فرزندان اعضاء 48ماده 

( انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش 49ماده 

 عالي داخل كشور، تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد. 

از  هفته قبل 6با ذكر مورد، حداقلد را كتباً ( دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خو50ماده 

 شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند. 

ته ( دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هف51ماده 

د مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقص موافقت خود را به همراه درخواست و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه

 مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم دارد. 

و  ارسالبه دانشگاه مقصد  أكليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبد ،در صورت موافقت با انتقال تبصره :

 قطع مي شود. أارتباط دانشجو با دانشگاه مبد

        است پذيرفتهباالتر ياو 12آنها نمرات  كه شجوي گذرانده شده دانواحدهادر صورت انتقال ،  (52ماده  

ر داست برعهده دانشگاه مقصد است 10و بيشتر از  12ها كمتر از واحدهايي كه نمره آنمي شود و پذيرفتن 

وي امكان گذراندن واحدهاي  واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كهحال عدم پذيرش 

 باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

 قبولي يا ردي و سوابق آموزشياعم از أنمرات دروسي كه دانشجو در دانشگاه مبد تمام : 1تبصره 

 .در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل او محاسبه مي شود دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عيناً

در  مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال 12عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از  : 2تبصره 

 آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مرحله قبلي تسري ندارد.

مدرك، مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن  (53ماده  

 و مقصد با ذكر أدر دانشگاه هاي مبدي اخذ شده واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها  تعداد

 ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي گردد.

 در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است. انتقال دانشجو  (54ماده 

  همانيدانشجوي م 
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ق بطور موقت به تغييرمحل تحصيل خود ناگزير باشد , مي تواند با توافدر مواردي كه دانشجو ( 55ماده 

 همان , محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معينيو مقصد به عنوان دانشجوي م أدانشگاههاي مبد

 تغيير دهد .

از دوره هاي روزانه به شبانه ، از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري، از  ي همانيم :1تبصره 

 شگاههاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.دان

، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال همان شدن دانشجو در يك دانشگاه يم :2تبصره 

 انها وتحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد. ميهماني دانشجويان جديد الورود از تهران به شهرست

بدأ از دانشگاههاي تيپ يك به ساير دانشگاههاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاههاي م

 است. و مقصد امكان پذير 

 وبراي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ همان شدن دانشجو در يك دانشگاه يم :3تبصره 

 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي 10دانشگاه مقصد ، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 

 واحد بيشتر نشود، 20ر و از واحد كمت 12اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن نيمسال از 

 بالمانع است. 

 ،رت تمام وقت و چه به صورت تك درسچه به صوهمان يم به صورت تعداد واحدهايي كه دانشجو (56ماده  

 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند. 25نبايد از    گذرانده است، دانشگاهيك  يا چند در 

: انتخاب واحد دانشجو به صورت ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تمام وقت و چه به   1تبصره

 صورت تك درس بايد با اطالع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد. 

 بت مه دانشجو ث: واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند عيناً در كارنا2تبصره 

 مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور مي گردد. 

ر دمي باشد. واحدهايي را كه دانشجو  12: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 3تبصره 

 گذرانده است بايد مجددًا بگذراند.  12دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

 صادر خواهد شد. أهمان توسط دانشگاه مبديمدرك فراغت ازتحصيل دانشجوي م( 57ه ماد 

  تغيير رشته    

     ذيربطزير و موافقت دانشگاه  تحصيل خود ، درصورت داشتن شرايط ( دانشجو در طول دوران58ماده  

 مي تواند به رشته ديگري درهمان گروه آموزشي تغيير رشته دهد:
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 تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد.ادامه  -58  -1

 و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد. نيمسال تحصيلي حداقل يك -58  -2

فرد پذيرفته شده  آخرين ون از نمره آزم در سال ورود به تحصيل  نمره آزمون ورودي متقاضي -58 -3

 كمترنباشد.دانشگاه مقصد  مورد تقاضا دردرسهميه و رشته همان سال 

اتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را ب -58 -4

 داشته باشد.

بر اساس : تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شوند،  1تبصره 

 صورت مي گيرد.  13ماده  2تبصره  دستور العمل مندرج در

ين ادانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط تغيير رشته  : 2تبصره 

 ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. 

ي شده است، موكول : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بين3تبصره

 به احراز شرايط مربوط است. 

ين تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمول در طو تحصيل خود  دانشجو : 4تبصره 

 .همين ماده 1مندرج در تبصره 

از مقطع  در غير اين صورت فقط و صورت گيرد در مقاطع تحصيلي هم سطح بايد  تغيير رشته ( 59ماده  

 امكان پذير است. 58با رعايت مقررات ماده باالتر به پايين تر

 درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است دراولين نيمسال تحصيلي پس از ( 60ماده  

ي را بازگشت به رشته قبلاجازه ثبت نام ،  پس از  . و انتخاب واحد نمايدت در رشته جديد ثبت نام فقامو

 دارد.ن

رشته  در وقت معين به منزله انصراف از تغيير و در رشته جديدبراي ثبت نام دانشجو  اقدام نكردن: تبصره 

  تا پايان دوره از وي سلب مي شود. تغيير رشتهحق شود و تلقي مي

 مي باشد. رشته قبلي  آموزشي  مقررات تابع ( دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد 61ماده  

ير در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغي( 62ماده  

 رشته توأم با انتقال بالمانع است. 
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ات و تبصره: تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيق

 يط تغيير رشته و انتقال بالمانع است. فنآوري و بر عكس در صورت داشتن شرا

( دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل 63ماده 

آموزشي با دروس رشته جديد ه ي پذيرفته مي شود كه با تشخيص گروسازي مي شود و فقط درسهايي از و

 كمتر نباشد.  12ره هر يك از آن درسها نيز از اشتراك محتوايي داشته باشد و نم %80حداقل 

گردد، دروس پذيرفته شده دركارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي :1تبصره 

ت صور دركارنامه دانشجو باقي مي ماند. دراين ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب درميانگين

 عاً جم با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه  باشد، 12كمتر از  اوهاي پذيرفته نشده واحد كل چنانچه ميانگين

 بعنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.

 پذيرفته نشده دانشجو ، درحدي باشد كه امكان گذراندن هايدرصورتي كه تعداد واحدهاي دروس :2تبصره 

تغيير رشته با تقاضاي ياز رشته جديد را درطول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند، واحدهاي مورد ن

 او موافقت نمي شود.

 هفته پيش از شروع 6مدارك الزم حداقل همراه متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به  (64ماده 

 نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

راي پزشكي به تشخيص شو اي گردد كهچنانچه دانشجو دردوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه ( 65ماده  

ا يدوره دكتري عمومي دندانپزشكي و  توانايي ادامه تحصيل در دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه 

ري عمومي ادامه تحصيل در دوره دكتاجازه  امكان بهره گيري ازكارآيي حاصل از آن را ازدست بدهد،

رودي كه از لحاظ نمره آزمون وبه رشته ديگري  با رعايت ساير مقررات مي تواند  دندانپزشكي را ندارد و 

 ( بند يك )به استثناي 58نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . دراين حال دانشجو ازرعايت مقررات ماده 

 معاف خواهد بود. 

 ول تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقصتبصره : در مواردي كه دانشجو، در ط

عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آموزشي مربوط را 

 نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در

گاه كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانش گروه آزمايشي ديگر

 مقصد تغيير رشته دهد. 
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   پذيرفته شدگان آزمون سراسري  پذيرش واحدهاي درسي  

ده و پذيرش  دروسي كه دانشجو قبالً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانمعادل سازي  (66ماده  

 رعايت موارد زير مجاز است:است با 

 نشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود، مجاز به شركت درآزمون ورودي رشته جديد باشد.دا -66    -1

رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا ييد وزاأدانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد ت -66 -2

 باشد. تحقيقات و فناوريو  علوموزارت 

ت و وزار دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تحصيل دانشجو در -66 -3

 باشد.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري 

 يربط ذ رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي سهايمحتواي آموزشي دروس گذرانده شده با در - 66 -4

 كمتر نباشد. 12از  سهااز در محتوايي داشته و نمره هريكاشتراك  %80حداقل 

 : معادل سازي درس هاي تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين تر امكان پذير1تبصره 

 است. 

     توسط گروههاي آموزشي ذيربط دردانشگاه پذيرنده انجام س ها معادل سازي و پذيرش در : 2تبصره

 مي شود.

ده در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ( نمرات درس هاي پذيرفته ش 67ماده

 ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد. 

از واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو ، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مج 20به ازاي هر (  68ماده 

 تحصيل وي كاسته مي شود.

  پايان نامه   

دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در زمينه مربوط عمومي بخشي از دوره دكتري  (69ماده  

 نظراستاد راهنما به تحقيق بپردازد. زيربه رشته تحصيلي خود 

دوره واحد درسي  120پس از گذراندن حداقل بايد دندانپزشكي  عمومي دانشجويان دوره دكتري (70ماده  

را به  ( خود را انتخاب و موضوع پايان نامه خود1نامه )دكتري عمومي دندانپزشكي ، تا يك سال واحد پايان 

 ثبت برسانند.
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صويب ( استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوطه و ت71ماده 

 شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد. 

شكده موارد استثنايي با تأييد شوراي پژوهشي دان: رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است. در 1تبصره 

 مي توان از اعضاي هيأت علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. 

: در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي 2تبصره 

 دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد. 

 نفر از اعضاء هيات علمي يا متخصصان و محققان يك به پيشنهاد استاد راهنمادر صورت لزوم  (72ماده 

 پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شوند. برجسته پس از تاييد شوراي

د دوره دكتري عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان توسط هر استا سقف تعداد پايان نامه هاي تبصره  :

يأت از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي ه وندش مي هدايت راهنما 

بدست مي آيد. در دانشكده هايي كه تعداد اعضاء هيأت علمي زياد  4وطه ضرب در عددعلمي دانشكده مرب

است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيأت علمي عدد كمي خواهد شد ، هر عضو هيأت علمي بر 

پايان نامه دانشجويان با سال  3هي وي با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده حداكثر ااساس مرتبه دانشگ

 رودي يكسان را بطور همزمان مي تواند راهنمايي نمايد. و

 ( انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد. 73ماده 

فاوت ولي موضوع پايان نامه نبايد تكراري  باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا مت (74ماده 

 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.  5محتواي يكسان در 

تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده ، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق 

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

 ( هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد. 75ماده 

اهنما از تأييد استاد رنفر( پس  3جويان ) حداكثرتبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانش  

       ي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موار ذيل مجاز مي باشد. و تصويب شورا

 الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد. 

ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش 

 مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.  
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 جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود: ( 76ماده  

 الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

 ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده 

 ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه

پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي د: ارائه طرح پيشنهادي 

 پژوهشي دانشكده

 ه: ابالغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

 تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.  

 نامه بايد حاوي موارد زير باشد:  هر پايان (77ماده  

 ) اهميت و زمينه كار ، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري(  الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي

 ب: مقدمه) داليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش(

 ج: بررسي متون

حجم نمونه و روش نمومنه گيري، روش جمع آوري د: روش كار) نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، 

 اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار( 

 ز: نتايج) استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بيان نتايج(

مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج اصله، مقايسه نتايج با ساير حبحث و نتيجه گيري) بررسي نتايج و:

  ه پيشنهادات(ئپژوهش با ساير مطالعات، بررسي تقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارا

 ه: مراجع

ان ( نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چكيده به زب78ماده 

 انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد. 

( هيأت داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي 79ماده 

 زير تشكيل مي شود:
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 ستاد يا استادان راهنماا -1

 استاد مشاور) در صورت موجود( -2

 نماينده معاون پژوهشي دانشكده -3

 معاون آموزشي دانشكده از گروه مرتبط با پايان نامهنماينده  -4

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

 مربوطه

 اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص تبصره: مرتبه علمي استاد راهنما و

پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد. در خصوص محققان و صاحبنظران داشتن 

 مدرك دكتراي تخصصي الزامي است. 

ت صورت ( ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيس80ماده 

 مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.

 20تا 19پايان نامه هاي با نمره                                         * عالي 

            99/18تا17پايان نامه هاي با نمره                                * بسيار خوب

 99/16تا14پايان نامه هاي با نمره                                         * خوب

 14پايان نامه هاي با نمره كمتر از                           *غير قابل قبول 

 اخل ياتبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه در يكي از مجالت علمي معتبر د

ت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در مجالت ارائه نمايند. بديهي اس خارج از كشور به صورت

 ي صورتكه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهاي

 گيرد.

 ( كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و81ماده 

ب چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كس

ج ه باشد، اخرانمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذراند

 خواهد شد. 

ايت ( تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت مي شود و دانشجو از رع82ماده 

 حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است. 
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ن ( زمان فارغ التحصيلي دانشجو ، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايا83ماده 

 كه مؤخر باشد(. نامه را گذرانده باشد)هر كدام 

 ( كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است. 84ماده

ونت تحقيقات و فناوري وزارت ( يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معا85ماده 

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

 

 

  فراغت از تحصيل 

دندانپزشكي و  عمومي دوره دكتري و مراحل آموزشي دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي (86ماده  

نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل پايان

 دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شناخته مي شود.

        جلسه شوراي عالي  چهل و هشتمينتبصره در  84ماده و   87فصل، 13در اين آيين نامه  (87ماده  

براي  1391-92به تصويب رسيده و از ابتداي سال تحصيلي  19/4/1391علوم پزشكي مورخ  برنامه ريزي

 خ اجراآن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و از تاري

 مي شود.كليه آئين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو 


