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  تعاریف
مقطع  تعاریف زیر در آیین نامه هاي کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب

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

  :دانشگاه علوم پزشکی
موسسه اي است آموزشی، پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی در 

م آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجا
  . در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می نماید

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

  دوره دکتري عمومی پزشکیآئین نامه آموزشی 
  

 23/3/83مصوب بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

تبصره در  94ماده و  96فصل،  13آیین نامه آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی در 
به  23/3/83بیست و ششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

  .تصویب رسید
براي آن دسته از دانشجویانی که  1383- 84این آیین نامه از ابتداي سال تحصیلی 

تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ کلیه آیین از این 
نامه ها و بخشنامه هاي مغایر با آن براي دانشجویان مشمول این آیین نامه، لغو می 

 .شود
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  :دانشکده علوم پزشکی
مستقلی است که عالوه بر وظیفه اصلی خود  دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی

که تربیت نیروي انسانی در رده هاي مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می نماید دانشکده واحدي از یک 

مانند دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی . گروه آموزشی تشکیل می شوددانشگاه است که از حداقل سه 
  . و دانشکده بهداشت

  :آموزشکده در گروه پزشکی
موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههاي آموزشی در سطح کاردانی رشته هاي گروه پزشکی 

  . تشکیل میگردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصیلی درآن دایر است

 :موسسه

موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز 
رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده باشد، 

  . اطالق می گردد

  :گروه آموزشی
مثل . در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشدعهده دار آموزش و پژوهش  و یا ارائه خدمات درمانی 

  .گروه بهداشت، گروه فیزیولوژي و گروه جراحی

  :گروه آزمایشی
ه هاي تسازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رش

  . آزمایشی نامیده می شود انتخابی به گروه هاي خاص تقسیم می کند که هریک از این گروهها، گروه

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

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

  فوق دیپلم(کاردانی(  

  پیوسته و ناپیوسته) لیسانس(کارشناسی  

  ناپیوسته) فوق لیسانس(کارشناسی ارشد  

 دکتري عمومی  
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  دکتري تخصصی(PHD)  

  دستیاري(تخصصی بالینی(  

  فوق تخصص  

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

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

  :استاد
  . یشودهر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملی را برعهده دارد استاد نامیده م

  :رشته
) علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزي و هنر(رشته یکی از شعب گروههاي علمی 

است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص 
) بدون احتساب دروس عمومی(احدها درصد کل و 30در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از . می انجامد
  . تجاوز کند

  :گرایش
اختالف دروس در دو . هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود

بدون احتساب دروس (درصد کل واحدها  30درصد کل واحدها کمتر و از  7گرایش از یک رشته نباید از 
  . بیشتر باشد) عمومی

  : دروس
و از نظر ) پایه و تخصصی رشته(دروس دانشگاهی از لحاظ محتوي، به دروس عمومی و اختصاصی 

و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس ) پیش نیاز(ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته 
عملی،  -ظرياجباري و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، عملی، نظري و عملی، ن

  . کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه تقسیم می شود
  :تبصره

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

  . نمره مشترك دارندو کد مشترك و 

  :دروس عمومی
دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان 

این دروس براي . براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشهاي علمی عرضه می شود
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طع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و کلیه دانشجویان تمامی رشته هاي علوم پزشکی در مقا
 2/12/86مورخ  9999/86/40طبق بخشنامه شماره . ناپیوسته و دوره هاي دکتري عمومی الزامی است

تواند بیش از یک عنوان معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ، دانشجو نمی
ر هر ترم تحصیلی و یا تابستانی اخذ نماید، اعم ازاینکه از دروس معارف اسالمی را د) واحد 2(درس 

  .دردانشگاه خود باشد ویابه عنوان میهمان در دانشگاه دیگر

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

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

دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفاً به منظور ایجاد و افزایش کارآیی هاي علمی و عملی یک  - ب
  .رشته تدریس می شود

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

  . بگذرانند
 

 :دروس اجباري

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

  :دروس اختیاري
دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی میتوان آنها را از میان مجموعه اي از دروس 

  . انتخاب کرد
  ):پیش نیاز(دروس پیوسته 

  .دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ضروري است
  . دروس اختیاري نمی توانند پیش نیاز باشند. نی یا اجباري میتوانند پیش نیاز باشنددروس جبرا

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

  :دروس نظري
  .دروسی است که در کالس درس ارائه می شود
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  :دروس عملی
     دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخش هاي مربوط در دانشکده ارائه 

  . می شود

  :دروس کارآموزي
و یا در محیط شبیه ) بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی(دروسی است که در محیط کار واقعی 

  . هارت هاي عملی ارائه میشودبراي آموزش م) مرکز مهارت هاي بالینی(سازي شده 

  :دروس کارورزي
  . واقعی و براي کسب تسلط بر مهارت هاي عملی ارائه میشود دروسی است که در محیط کار

  :دروس کارآموزي در عرصه
  . دروسی است که با هدف آموزش مهارت هاي عملی ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه می شود
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  فصل اول

  شرایط ورود و نام نویسی 
  شرایط ورود به دوره دکتري عمومی پزشکی به شرح زیر است) 1ماده:  

  پذیرفته شدن درآزمون ورودي - 1-1
) نظام جدید(و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی )نظام قدیم(داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه  - 2-1

و یا برابر ) با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه(ازداخل کشور مورد تایید وزات  آموزش وپرورش 
  ).مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی(آموزشهاي حوزوي 

مجازبودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عموممی ورود به  - 3-1
  .آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

  .ي از سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکیبرخوردار- 4-1
سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و  - 5-1

  .مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادرمی شود
دفترچه سراسري سازمان سنجش آموزش ر دو با توجه به ضوابط اعالم شده چنانچه دانشج: 1تبصره

کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی پزشکی برخوردار نباشد بر اساس نظر 
  .اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی را ندارد شوراي پزشکی دانشگاه ،

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

  .پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعدا ز ثبت نام اولیه الزامی است
ز انجام دیگر تعهدات قانونی پرداخت شهریه ، فارغ التحصیالن دوره دکتري عمومی پزشکی را ا: 3تبصره 

  .خاص معاف نمی کند
  پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش ) 2ماده

. کشور یا دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند
تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون ، انصراف از عدم مراجعه براي نام نویسی در نخستین نیمسال 

  .تحصیل تلقی خواهد شد
  دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند براي ادامه ) 3ماده

عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک . تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند
  .و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شدنیمسال بدون اطالع 

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

تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی 
  .تحصیلی براي آن نیمسال صادر می شود

دانشجویی که ترك تحصیل نموده چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف : 2تبصره
  .است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید
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 حق نام نویسی و ادامه تحصیل در  دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی در یک زمان) 4ده ما
در صورت . بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت

تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در 
و دانشجو دراین حال  رشته هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم می شودیکی از 

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

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١١٩

 
 

 فصل دوم

  نظام آموزشی
  موزش دوره دکتري عمومی پزشکی مبتنی بر نظام واحدي استآ )5ماده.  
  در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ) 6ماده

  .به همان درس محدود استعدم قبولی دانشجو در یک درس 
  ساعت 17صورت نظري به مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب  هر واحد درس،) 7ماده ،

ساعت در طول یک نیمسال  68ساعت و کارورزي  51کارآموزي  ساعت، 34 )یا آزمایشگاهی(عملی 
  .ریزي تدریس می شودتحصیلی یا دروره تابستانی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه 

  ه دوره دکتري عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر استمبرنا) 8ماده:  
  دروس عمومی و علوم پایه : مرحله اول
  نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي : مرحله دوم

  کارآموزي بالینی: مرحله سوم
  کارورزي: مرحله چهارم
  لی مرکب از دو نیمسال و یصی هر سال تحدر مراحل اول و دوم دوره دکتري عمومی پزشک) 9ماده

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

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

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

هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن  17درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از  آموزشی دانشگاه می توان
ساعات هر واحد درسی از میزان مشروط بر اینک مجموع  خاذ کرده اند تدریس نمود،تدرس یا درسها را ا

 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالس ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی 7در ماده ر مقر
  .است
  هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش ) مراحل سوم و چهارم(در دوره بالینی ) 10ماده

بالینی و دروس تئوري مربوطه است تعداد بخشهاي دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی با 
  .توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش ،توسط شوراي آموزشی دانشگاه، تعیین می شود

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

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها،تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره،روش : 1تبصره
انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و تدریس و جابجاکرده ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و 

بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزي . دانشکده هاي علوم پزشکی است
  .از طرف  وزارت متبوع تعیین می شود
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آن دسته از دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتري عمومی پزشکی : 2تبصره 
در صورت تایید شوراي اموزشی دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به  التحصیل داشته اند،فارغ 

  .به برنامه مصوب اضافه کنند مقتضیات و امکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره ،
  در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع )12ماده

  .شرط ورود به دوره بعدي می باشد
واحد از دروس   8شرط شرکت در آزمون جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درسهاي علوم پایه و : 1تبصره 

به گذراندن بقیه دروس عمومی تا قبل از  دانشجو ملزم. از این دروس است 12عمومی و کسب میانگین کل 
نامه .(آزمون جامع پیش کارورزي می باشد و نمرات آنها در میانگین مرحله مربوطه محاسبه خواهد شد

  ) 18/05/1395مورخ  502/500شماره 
شجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در نچنانچه نمرات تعدادي ازدروسی که دا: 2تبصره
    در آزمون شرکت  مشروطعرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت زمان م

در صورتی که بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی ، . نماید می
آزمون مذکور جزو نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و  12میانگین کل مرحله اول وي به 

تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودي و همچنین 
  .حتی به صورت مشروط نخواهد داشت، کسب میانگین الزم،  اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي را 

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

        غیبت غیرموجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب :  1تبصره 
  .می شود
علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشکی دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع : 2تبصره

محروم می شود می تواند برابر دستور العمل تغییر رشته دانشجویان دوره هاي دکتري عمومی پزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و 

به رشته دیگري در مقاطع کارشناسی  28/4/82شکی مورخ دومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پز
  .پیوسته یا نا پیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد

 از این مرحله شرط ورود به  12قبولی در کلیه درسهاي مرحله دوم و کسب میانیگین کل ) 14ماده
  .مرحله سوم است

  سرپایی در درمانگاههاي درمانی -کارآموزي بالینی شامل آموزش مراقبتهاي بهداشتی) 15ماده
بیمارستاها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور،آموزش بر بالین بیماران بستري 

  .ودرسهاي نظري است
ماه کارآموزي طبق برنامه مصوب براي کلیه دانشجویان  20گذراندن  در طول دوره کار آموزي ،: 1تبصره 

  .الزامی است
درصد دوره  50بالین بیماران بستري در بیمارستانها نباید از حداکثر مدت کارآموزي بر : 2تبصره 

  .کارآموزي بیشتر باشد
 برگزارمی شود و قبولی در این آزمون  در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزي) 16ماده

  .شرط ورود به دوره کارورزي است
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و بخشهاي مرحله کارآموزي ورزي، قبولی درکلیه درسها زمون جامع پیش کارآشرط شرکت در : 1تبصره 
  .از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می باشد 14کسب میانگین کل  بالینی ،
چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده : 2تبصره 

جو به صورت مشروط در است در زمان معرفی به آزمون جامع پیش کارورزي اعالم نشده باشد ، دانش
در صورتی که بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا . آزمون شرکت می نماید

نرسیده باشد نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و   14علی رغم قبولی میانگین کل مرحله سوم به 
نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا  آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه

بخش مردودي و همچنین کسب میانگین الزم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي را حتی به صورت 
  .مشروط نخواهد داشت

نمره تراز : قبول شدگان آزمون جامع پیش کارورزي، بر اساس رتبه اي که با توجه به فرمول زیر: 3تبصره 
  : رتبه اي که با توجه به فرمول زیر بر اساس يزوشده آزمون پیش کار

  
  )2×میانگین سه مرحله اول (+نمره ترازشده آزمون پیش کارورزي براساس میانگین

 ---------------------------------------  
3  

  .حق تقدم خواهند داشت کسب می کنند، در انتخاب بخشهاي موجود، براي گذراندن مرحله کارورزي ،
 200از  180و نمره او در آزمون پیش کارورزي  15چنانچه میانگین سه مرحله اول دانشجویی  :مثالبراي 
، رتبه او بر اساس فرمول بال )می شود 18نمره تراز شده آزمون پیش کارورزي او بر اساس میانگین (باشد 

  :به صورت زیر محاسبه می شود
18)+2×15    (  

3  
  جامع پیش کارورزي تا سه نوبت مجاز است شرکت در امتحان) 17ماده.  

دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کـارورزي از ادامـه تحصـیل در رشـته     : تبصره 
به یکـی از مقـاطع    13ماده  2پزشکی محروم می شوند می توانند بر اساس دستور العمل مندرج  در تبصره 

  .کاردانی  تغییر رشته دهند کارشناسی پیوسته،کارشناسی نا پیوسته و
  ماه کارورزي طبق برنامه مصوب براي  17ماه می باشد و گذراندن  18طول دوره کارورزي )18ماده

دانشجو در طول دوره کارورزي می بایست از یـک مـاه مرخصـی اسـتفاده     . کارورزان الزامی است
  .نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١۶= 
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  فصل سوم

  واحد هاي درسی و طول مدت تحصیل
  حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشـکی  ) 19ماده

  . طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي است
  در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دکتـري عمـومی پزشـکی بایـد      دانشجو)20ماده

  .، انتخاب نماید واحد درسی 20و حداکثر تا  12حداقل 
 12در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم، دانشـجو از رعایـت شـرط حـداقل     : 1تبصره 

  . واحد معاف است
باشد میتواند با نظر  17در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل :  2تبصره 

  . واحد درسی انتخاب کند 24ل بعد حداکثر تا استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسا
واحد باقیمانده براي گذراند هر یک از مراحل اول و دوم را داشته  24در مواردي که دانشجو حداکثر : 3تبصره 

باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده میتواند کلیه آن واحدها را در آن 
  . نیمسال بگذراند

  .واحد درسی نمی باشد 6در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از :  4تبصره 
  آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی ) 21ماده

آنها در آزمون ورودي در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشـی دانشـگاه پذیرنـده از حـد     
ینی کمتر باشد موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشـگاه تعیـین مـی کنـد بـه      نصاب مع

عنوان دروس پیشنیاز دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامـه مصـوب در اولـین یـا دومـین      
  .نیمسال تحصیلی بگذرانند

ش نیاز دانشگاهی بر ریز مواد نحوه ارائه  و زمان تدریس دروس پی تعیین نوع درس، تعداد واحد،: 1تبصره 
  .عهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروههاي آموزشی است

س پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحـاظ از جملـه ثبـت    دروارائه : 2تبصره 
ین کل نمرات دانشجو مانند نمرات در کارنامه دانشجو احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگ

  .دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است
سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل : 3تبصره 
  .آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاهها ي ذیربط قرار می دهد خامبر نمره 
واحـد از دروس پیشـنیاز دانشـگاهی را     8حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی کـه حـداقل    به: 4تبصره 

  .گذرانده باشند حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود
  سال اول بـه   5سال است که  10حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی ) 22ماده

قیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص سال با 5طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 
  .دارد

سال اول دوره آموزش پزشکی از امتحان جامع علـوم پایـه نمـره     4دانشجویی که نتواند درمدت : 1تبصره 
سال اول مراحل اول و دوم آمـوزش پزشـکی را بـه پایـان برسـاند از ادامـه        5قبولی کسب کند و یا در مدت 

 10می شود و در صورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانیده حـداقل   تحصیل در رشته پزشکی محروم
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بـه رشـته دیگـري در مقـاطع کـاردانی،       13مـاده   2باشد می تواند برابر دستور العمـل منـدرج در تبصـره    
  .کارشناسی پیوسته و نا پیوسته تغییر رشته بدهد

وع دوره بالینی به دوره کـارورزي راه  سال از شر 3دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت : 2تبصره
سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشـکی را بـه پایـان برسـاند بـا تصـویب شـوراي         5یابد و یا در مدت 

ماه دیگر قابل تمدید است مشروط بر آن که مدت مجاز تحصـیل وي بـه پایـان     12آموزشی دانشگاه حداکثر 
  .نرسیده باشد

 مصوبه پنجاه و یکـیمن جلسـه مـورخ    طبق پایه و پیش کارورزي ن جامع علوم شرایط شرکت در آزمو
شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مبنی بر بازنگري شرایط شرکت در آزمون هاي جامع  25/3/92

مصوب چهل و هشتمین جلسه شوراي عـالی برنامـه   ( علوم پایه پزشکی ، داروسازي و پیش کارورزي 
ضمن رعایت سایر شرایط و مقررات مندرج در آئین نامـه هـاي    ) 19/4/1391ریزي علوم پزشکی مورخ 

  : آموزشی 
  

و به بعد شرط شرکت در آزمون هاي جامع علوم پایه پزشکی ،  1392از آزمون اسفند ماه « 
هاي  هاي علوم پایه و درس درس( هاي مرحله اول  دندانپزشکی و داروسازي قبولی در کلیه درس

با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک . باشد از این مرحله می 12و کسب میانگین کل ) عمومی
تواند در آزمون جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت  باقیمانده داشته باشد، می یدرس عموم

قبولی ، درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذراند ، بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله 
  .دوم محاسبه خواهد شد

هاي مرحله کارآموزي  ها و بخش ط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزي ، قبولی در کلیه درسشر
  .باشد از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می 14بالینی ، کسب میانگین کل 
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  فصل چهارم
  حضور و غیاب

  هاي کارآموزي و کـارورزي   ورهحضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و د) 23ماده
  .الزامی است و عدم حضور دانشجو درهر یک از جلسات، غیبت محسوب می شود

  کار آموزي  17/2عملی و آزمایشگاهی از  17/4ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از ) 24ماده
و در مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشـج  10/1و کارورزي از 

  .آن درس یا بخش صفر محسوب می شود
جاز خواهد بود که با ارائه مـدارك مسـتند و   مدر صورتی  24غیبت تا سقف مشخص شده در ماده : 1تبصره 

بر عهده استاد و با ) موجه یا غیر موجه(نحوه برخورد با غیبت دانشجو. تشخیص استاد موجه شناخته شود
  .تایید دانشکده خواهد بود

باشـد   24ر صورتی که غیبت دانشجو در هر درس یا بخش ، بیش از میزان تعیین شده در مـاده  د: 2تبصره 
ولی غیبت او با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن درس حـذف مـی گـردد در    

 مـل یک نیمسال کا نواحد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوا 12این حال رعایت حداقل 
  . جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود

  غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش  به منزله گرفتن نمره صـفر در آن درس یـا   ) 25ماده
تشـخیص   .بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد

  .دانشگاه استموجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشی 
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  فصل پنجم
  حذف و اضافه 

  دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پـس از شـروع   ) 26ماده
نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخـذ شـده   

مشروط بر این که تعداد واحد هاي  اخذ شده وي از حد مقرر در خود را با دو درس دیگر جابجا نماید 
  .تجاوز نکند  20ماده 

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیسـت و  : 1تبصره 
مـاده   محاسـبه و مفـاد  ) 24میزان تعیین شده در ماده (در صورت پیش آمد جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو

  .مذکور اجرا خواهد شد
  .حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست: 2تبصره 
  هفته قبـل   5در صورت اضطرار دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا ) 27ماده

از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهاي نظري خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حـذف  
مجموع ساعات آن درس نباشد و  17/4شروط بر اینکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از کند، م

  .واحد کمتر نشود 12ثانیا تعداد واحد هاي باقیمانده وي از 
  حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شـروع امتحانـات پایـان آن    ) 28ماده

بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه دانشجو قـادر بـه    نیمسال تنها در صورتی مجاز است که
ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این صورت آن نیمسـال بـراي دانشـجو مرخصـی تحصـیلی      

محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده . محسوب خواهد شد
  .شوراي آموزشی دانشگاه است

اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانـات آن دوره بـا تاییـد     حذف کلیه دروس :تبصره
  .شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

  حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزي بالینی و کارورزي در صورت تاییـد   )29ماده
  .دانشکده مجاز استشوراي آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش 

  فصل ششم
  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

  ارزیابی پیشرفت دانشجو درهر درس بر اساس میزان حضور و فعالیـت در کـالس انجـام    ) 30ماده
فعالیتهاي آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صـورت مـی گیـرد و اسـتاد یـا      

  .ر آن درس استاساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو د
  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره هاي کارآموزي بالینی و کارورزي با توجه به ) 31ماده

  :موارد زیر انجام می شود
رعایت اخالق اسالمی و حرفه اي حفظ شـئون دانشـجویی و حسـن رابطـه بـا بیمـاران مـراجعین و         -1-31

  .کارکنان بخش 
خش، کالسهاي مربوط و انجام کشـیکهاي محولـه بـر اسـاس برنامـه      رتب و تمام وقت در بمحضور  -2-31

  .تنظیمی بخش
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دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جملـه تهیـه و تکمیـل پرونـده      -3-31
  .بیماران

  .افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از دوره هاي کارآموزي بالینی و کارورزي-4-31
  .امتحان پایانی بخش و کسب نمره الزمشرکت در  -5-31

  برگزاري امتحان کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشـکی  ) 32ماده
  .و درسهاي نظري دوره کارآموزي بالینی الزامی است

  .امتحان بخشهاي بالینی در دوره هاي کارآموزي و کارورزي در پایان هر بخش انجام میشود: تبصره
  بـه   31و  30نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو بـر اسـاس مفـاد منـدرج در مـواد      ) 33ماده

صورت نمره تعیین می شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددي بین صـفر تـا   
  .بیست مشخص می شود

 نگین کـل  و حداقل میـا  10حداقل نمره قبولی در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشکی ) 34ماده
آموزي رحداقل نمره قبولی در هر یک از درسهاي نظري مرحله کـا . می باشد 12هر یک از این مراحل 

است و حداقل میانگین کل هر  12بالینی و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 
ه قبـولی را  دانشجویی که در هر یک از درسها یا بخشها حـداقل نمـر  . می باشد  14یک از این مراحل 

بـا ایـن حـال    . کسب ننماید، در اولین  فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش اسـت 
     نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشـجو ثبـت و در محاسـبه میـانگین منظـور      

  .می شود
ـ   هر یک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند،: تبصره عملـی کـه یـک درس     -ري اما نمـره دروس نظ

در صورتی که معدل . است ممحسوب می شوند، معدل دو قسمت نظري و عملی و با توجه به ضرایب هر کدا
رسیده باشد،  10کمتر باشد هر چند معدل به  8نرسد و یا نمره یکی از آنها از  10دو قسمت نظري و عملی به 

  .هر دو قسمت باید مجددا تکرار شود
  ن درس یـا  آا اساتید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشـجو در  استاد ی) 35ماده

  .بخش را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشکده تسلیم نمایند
ت روز پس از اعالم نتایج اعتراضـا  3پس از اعالم نمره توسط آموزش دانشجو می تواند حداکثر تا : تبصره

 .اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیردتبا به آموزش دانشکده خود را ک

  اداره اموزش دانشکده و یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر ) 36ماده
تا دو هفته پس از برگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و 

  .به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید رفع اشتباهات احتمالی
  .نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است: تبصره
  در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم میانگین نمرات دانشجو در ان نیمسال و ) 37ماده

مراحل دوره دکتري عمـومی  میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال  محاسبه و در پایان هر یک از 
  .پزشکی نیز میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در کارنامه وي ثبت می شود

براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضـرب  : 1تبصره 
آنهـا نمـره قبـولی یـا مـردودي      می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشـجو بـراي   

  .دریافت داشته است، تقسیم می شود
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دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمیشود، نمـرات درسـهایی کـه دانشـجو در     : 2تبصره 
  .دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب میشود

  12چ نیمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشـکی نبایـد از   میانگین نمرات دانشجو در هی) 38ماده 
  .کمتر باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

واحد باشـد آن نیمسـال جـزو     12در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از : 1تبصره
نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی سنوات تحصیلی  دانشجو محسوب 

در موارد که به علت مشکالت دانشجو یا نیمسـال آخـر در هـر یـک از مراحـل آمـوزش       . محاسبه خواهد شد
واحد باشد، آن نیمسال جـزو سـنوات تحصـیلی دانشـجو محسـوب و در       12پزشکی ، تعداد واحدها کمتر از 

  .نوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شدصورت کسر میانگین به ع
دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتبا بـه وي و اولیـا او   : 2تبصره

با این وصف قصور در اخطار به وي از طـرف  . اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند
  .شجو از این امر مانع از اجراي مقررات نخواهد بوددانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دان

  دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هـر یـک از   ) 39ماده
  . واحد درسی در آن نیمسال را ندارد 14مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حق انتخاب بیش از 

در هر یک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی با توجه  درموارد استثنایی در نیمسال آخر تحصیلی: تبصره
واحـد   14به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو تصمیم گیـري در خصـوص ارائـه بـیش از     

 20درسی به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است در هر صورت ایـن تعـداد بـیش از    
  .واحد نباید باشد

  نیمسـال   4نیمسال متوالی یـا   3که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی براي  دانشجویی) 40ماده
متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم مـی شـود و چنانچـه میـانگین کـل واحـدهایی کـه        

بـه رشـته    13مـاده   2ندرج در تبصره مباشد می تواند برابر دستورالعمل  10گذرانیده است حداقل 
  .کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد دیگري در مقاطع کاردانی ،

  و  12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هـر یـک از مراحـل اول و دوم پزشـکی نبایـد از      ) 41ماده
. کمتر باشـد  14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل سوم و چهارم پزشکی نباید از 

در  از مراحل مذکور داراي میانگین کل کمتر از حد تعیین شـده باشـد  دانشجویی که در پایان هر یک 
از تحصیل وي در آن مرحله به پایان نرسیده باشد می تواند درسها یا بخشهایی جصورتی که مدت م

کند در غیر این صورت حق ورود  اررکآورده است ت 14یا  12را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 
چنانچه دانشجو درس ها یا بخش هـایی را   .داشتراغت از تحصیل را نخواهد به مرحله بعدي و یا ف

کسب نموده است را جهت جبران کمبود میانگین هر یک  14یا  12که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 
  14و ) در مراحل اول و دوم (  12از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نماید و نمره باالتر از 

اخذ نماید، نمره قبلی او در میانگین مرحله مربوطه محاسبه نخواهد شد، ) حل سوم و چهارم در مرا( 
الزم به ذکر اسـت، ایـن مصـوبه شـامل نمـرات مـردودي            . لیکن در میانگین کل  محاسبه خواهد شد

  .و به بعد می باشد 1394تاریخ اجراي این مصوبه از مهرماه . نمی باشد
جبران کمبود میـانگین هـر    هتجرا  14دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات کمتر از در صورتی که : 1تبصره 

کسـب کـرده و    14یک از مراحل سوم و چهارم دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نموده و نمـرات بـاالتر از   
لیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی می توانـد مجـددا   
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تکرار نماید تـا کمبـود میـانگین مرحلـه مربوطـه        14همان درسها  و بخشها را علیرغم داشتن نمره باالتر از 
جبران شود بدیهی است که نمرات درسهاي تکراري اضافه بر نمـرات قبلـی در کارنامـه دانشـجو ثبـت و در      

  .میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد
تعدادي از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتـر از   در صورتی که دانشجویی: 2تبصره 

آورده جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نماید و در درس  14یا  12
یا بخش تکراري مردود شودچنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ردي و تکراري میـانگین کـل مرحلـه    

به حد نصاب رسیده باشد قبولی قبلی او در آن درس یا بخش مالك عمل است و دانشجو می توانـد   مربوطه
وارد مرحله بعدي شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در 

درس یا بخش  ددا آنبخش مردود است و علیرغم اینکه قبال نمره قبولی کسب نموده بایستی مجیا آن درس 
  .د را تکرار نمای

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم اسـتفاده از  : 3تبصره 
 10آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده است حـداقل  

بـه رشـته دیگـري در مقـاطع کـاردانی و       13مـاده   2مندرج در تبصـره   باشد می تواند برابر دستور العمل
  .کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییر رشته دهد

  دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصـیل محـروم مـی شـود در     ) 42ماده
ل مجـدد در  صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دواران تحصیل سپرده است می تواند براي تحصـی 

آزمون سراسري به غیر از رشته قبلی خود شرکت کند و در صورت قبولی در رشـته مـورد عالقـه    
خود ادامه تحصیل دهد دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانـده  

  .بپذیرد است با برنامه رشته جدید تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را
  

  فصل هفتم
  

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 
  دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش ) 43ماده

نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یـک از مراحـل کـارآموزي بـالینی و      2پزشکی حداکثر 
  .با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نمایدماه متوالی  6کارورزي حداکثر تا سقف 

  . موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شوراي آموزشی دانشگاه می باشد: 1تبصره 
  .مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود: 2تبصره

  .بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید دانشجو در مرحله کارورزي می: 3تبصره 
  تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسـی  ) 44ماده

هر نیمسال براي هر یک از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر یک از 
  .انشگاه تسلیم گرددمراحل سوم و چهارم توسط دانشجو به اداره آموزش د

چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود تصمیم گیري به عهده شـوراي  : 1تبصره 
  .آموزشی دانشگاه است

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبـل از اتمـام مهلـت نـام     : 2تبصره 
  .دانشجو راکتبا به وي ابالغ کند نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست
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  .عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد: 3تبصره 
  شوراي عالی برنامه ریـزي علـوم پزشـکی در     1/8/91مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخه ) 45ماده

خصوص مرخصی زایمان شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی ، کارشناسی پیوسـته و ناپیوسـته ،   
شناسی ارشد ناپیوسته ، دکتراي عمـومی ، از یـک نیمسـال بـه دو نیمسـال تحصـیلی افـزایش               کار

به بعد می باشد و دانشجویانی که در زمان ابـالغ   1391مهرماه =تاریخ اجراي مصوبه از ن. می یابد 
 . مصوبه در مرخصی زایمان می باشند نیز مشمول مصوبه می گردند 

  گواهی و عذر پزشکی موجه آنهـا بـه تاییـد شـوراي پزشـکی و شـوراي       دانشجویانی که ) 46ماده
آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بـدون احتسـاب   

  .در سنوات استفاده نمایند
  دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصـراف خـود را   ) 47ماده

وزش دانشگاه تسلیم نماید در این صورت دانشجو مجاز است فقط براي یک بـار  مداره آشخصا به ا
حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضاي این 
مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر خواهد شد و دانشجوپس از آن حق و ادامه تحصـیل در آن  

  .اردرشته را ند
دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به : تبصره

  .کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید
  

  صل هشتمف
  انتقال 
  انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر درهمان رشته ) 48ماده

  .مقطع تحصیلی استو همان 
  انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است) 49ماده:  

  .ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع  باشد -1-49
  .مبدا گذرانده باشدمتقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه  -2-49
  .براي دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد واحدهاي باقیمانده دانشجو -3-49
  .باشد 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-49
نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان  -5-49

  .ر رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشدسال د
انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط : تبصره 

  .و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است 49ماده 
مجري بازنگري واصالحات برنامه آموزش در دانشگاههاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی -1تبصره

 پزشکی عمومی ،در صورت تطبیق واحـدهاي درسـی در دانشـگاه مبداومقصـد ،انتقـال دانشـجودر یکـی از       
نیمسال هاي تحصیلی با حفظ  مقررات آموزشی وانضباطی مربوط وموافقت دانشگاههاي مبدا ومقصد امکان 

  . پذیر می باشد
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شکی وخدمات بهداشـتی درمـانی مجـري بـازنگري واصـالحات برنامـه       در دانشگاه هاي علوم پز-2تبصره 
آموزش پزشکی عمومی ،در صورتیکه برنامه آموزشی دانشگاههاي مبدا ومقصد کامال مطابقت نداشته باشند 

بـا حفـظ   49-3،انتقال دانشجو صرفا پس از پایان هریک از مراحل آموزش پزشکی عمومی بارعایت مفاد بند 
  ضباطی مربوط وموافقت دانشگاههاي مبدا ومقصد امکانپذ یر می باشد مقررات آموزشی وان

 
  در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سـکونت دائـم خـانواده خـارج از     :  50ماده

  :انجام می شود) 1به استثناي شرط ( 49شرایط مذکور در ماده 
و به طوري که وي به تشخیص مراجع قـانونی  شهادت فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشج -1-50

  .به عنوان کفیل خانواده شناخته شود
بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو به نحوي که به تشخیص شـوراي پزشـکی دانشـگاه     -2-50

  .قادر به ادامه زندگی بطور مستقل نباشد
غال شوهر در تهران باشـد بـه تاییـد    ازدواج رسمی و دائمی  دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشت -3-50

  .مراجع ذیربط 
  .ذکور در این ماده باید بعد از قبولی دردانشگاه صورت گرفته باشدمهر یک از موارد : 1تبصره

اشتغال کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولتی باشد ومشاغل آزاد یا :2تبصره 
  . جود ظرفیت با نظر شوراي انتقال قرار خواهند گرفتخصوصی در اولویت بعدي در صورت و

  
براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري اسـت و اگـر شـغل همسـر آزاد     : 2تبصره 

  .است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد
چنانچه محل تحصیل دانشـجوي دختـر در تهـران باشـد و همسـر او نیـز در       در موارد استثنائی : 3تبصره 

شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد همسر او 
  .می تواند به تهران منتقل شود

  .صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد: 4تبصره 
  50انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده  )51ماده  
  انتقال از دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال بـه عکـس   ) 52ماده

  .آن با موافقت مبدا و مقصد با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است
  ات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشدانتقال فرزندان هی) 53ماده.  
  انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشـگاهها و موسسـات   ) 54ماده

  .آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد
  هفته قبل  6دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتبا با ذکر مورد حداقل ) 55ماده

  . از شروع  نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند
  دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط موظف است حداکثر ظرف ) 56ماده

ود را به همراه درخواست و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و یک هفته موافقت خ
دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را بـه دانشـگاه مبـدا    

  .اعالم دارد
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و ارتباط  در صورت موافقت با انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال: تبصره
  .دانشجو با دانشگاه مبدا  قطع میشود

  و یـا بـاالتر اسـت     12در صورت انتقال واحد هاي گذرانده شده دانشجو کـه نمـرات آنهـا    ) 57ماده
است برعهده دانشگاه  10و بیشتر از  12پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

ي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي مقصد است در هر حال عدم پذیرش واحدها
  .امکان گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی دانشـجوي  : 1تبصره 
  .ن کل او محاسبه می شودیگجو ثبت و در محاسبه میانانتقالی از لحاظ مشروطی عینا در کارنامه دانش

مربوط به مرحله اي است که دانشجو به هنگـام انتقـال در    12کمتر از  نمرهعدم پذیرش دروس با : 2تبصره 
  .آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسري ندارد

  مقصد صادر می شـود و در آن  مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه ) 58ماده
مدرك تعداد واحدهاي گذانده شده دانشجو و مجموع واحـدهاي اخـذ شـده در دانشـگاههاي مبـدا و      

  .مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیل دانشجو قید می شود
 انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز است) 59ماده. 

  
  ضمائم 

  معاون آموزشی وزارت بدینوسیله مصوبه چهل 90 /27/9د مورخ /2112/500نامه شماره با توجه به
 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی به شرح زیر جهـت اجـراء  14/8/90ششمین جلسه مورخ  و

 :ابالغ می گردد 

 "ایر به سي تیپ یک  هران به شهرستانهاواز دانشگاههاانتقال ومهمانی دانشجویان جدید الورود از ت
دانشگاههاي تیپ دو وسه در بـدو قبـولی بـه شـرط موافقـت دانشـگاههاي مبداءومقصـد در چهـل         

مطرح وبا توجه به بند اول 14/8/90وششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
معاون اول محترم ریاست جمهوري مورد موافقت 22/2/89ن مورخ 44639ت/39003بخشنامه شماره 

 .قرار گرفت 

 شـهید  -شـاهرود -تهـران –بان عالقمند رشته پزشکی دانشگاههاي علوم پزشـکی اصـفهان   به داوطل
بابل و جندي شاپور اهواز -کرمان-همدان-قزوین-شیراز-سبزوار-یزد-مازندران–لرستان -بهشتی

یادآور می گردد که با توجه به اجراي برنامه آموزشی جدید رشته پزشکی طبق مصـوبات شـوراي   
ریزي علوم پزشکی در دانشگاههاي مذکور ، امکان جابجایی و انتقال پذیرفته شـدگان ،   عالی برنامه

 .صرفا بین همین دانشگاهها با رعایت شرایط مقدور می باشد 
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        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٣٢

  فصل نهم
  

  دانشجوي میهمان
  در مــوارد ي کــه دانشــجو بطــور موقــت نــاگزیر بــه تغییــر محــل تحصــیل خــود باشــد  ) 64مــاده

دانشـگاههاي مبـدا و مقصـد بـه عنـوان دانشـجوي میهمـان محـل تحصـیل خـود           میتواند با توافـق  
  .را بطور موقت براي مدت معین تغییر دهد

ــره ــوري از      :تبص ــر حض ــه غی ــوري ب ــگاههاي حض ــبانه از دانش ــه ش ــه ب ــاي روزان ــانی از دروه ه میهم
  .ه دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع استادانشگ
  یـک دانشـگاه مشـروط بـه ایـن اسـت کـه دانشـجو حـداقل دو          ان شـدن دانشـجو در   ممیه) 65ماده

  .نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد
   میهمـان شـدن دانشــجو در یـک دانشـگاه بــراي گذرانـدن یـک یــا چنـد درس بـا موافقــت         ) 66مـاده

واحــد کمتــر  10دانشــگاههاي مبــدا و مقصــد بــه شــرط آن کــه تعــداد واحــدهاي درســی مــذکور از 
ـ  د وجمــع واحــدهاي درسـی اخــذ شــده دانشــجو در دانشـگاه مبــدا و مقصــد در آن نیمســال از   باش

  .واحد بیشتر نشود بالمانع است 20واحد کمتر از  12
ــه    : تبصــره ــه ب ــک درس و چ ــورت ت ــه ص ــه ب ــگاه مقصــد چ ــان در دانش ــجوي میهم ــاب واحــد دانش انتخ

ــگاه    ــوط در دانش ــی مرب ــروه آموزش ــالع گ ــا اط ــتی ب ــت بایس ــام وق ــرایط   صــورت تم ــق ش ــداء و طب مب
  . دانشگاه مقصد باشد

  در یـک یـا   ) تـک درس یـا تمـام وقـت    (تعداد واحدهایی که دانشـجو بـه صـورت میهمـان     ) 67ماده
  . درصد کل واحدهاي دوره تجاوز نماید 40چند دانشگاه می گذراند نباید از 

ــره ــا   : 1تبص ــد عین ــی گذران ــد م ــگاه مقص ــان در دانش ــجوي میهم ــه دانش ــدهایی ک ــه او در ً دواح ر کارنام
 دانشــگاه مبــداء ثبــت مــی شــود و نمــرات آنهــا در محاســبه میــانگین نیمســال و میــانگین کــل او منظــور  

  . می گردد
ــره قبــولی دانشــجوي میهمــان در دانشــگاه مقصــد  : تبصــره ــه . مــی باشــد 12حــداقل نم واحــدهایی را ک

  . داً بگذراندگذرانده است باید مجد 12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

   داء مــدرك فراغــت از تحصــیل دانشــجوي میهمــان در هــر صــورت توســط دانشــگاه مبــ) 68مـاده
  .د صادر میشو
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        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٣٣

  فصل دهم
  تغییر رشته
  دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی در طول دوران تحصیل خود میتواند در صورت ) 69ماده

  :تغییر رشته دهدداشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط به رشته دیگري 
  . ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد -1-69
  . کل واحدهاي دوره را گذرانده باشد 3/1و حداکثر یک نیمسال تحصیلی حداقل  -2-69
ن نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده هما -3-69

  . سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد
با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را  -4-69

  . داشته باشد
که از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند براساس  تغییر رشته دانشجویانی: 1تبصره
  . صورت می گیرد 13ماده  2لعمل مندرج در تبصرهدستورا
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این : 2تبصره

  . ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است
اص پیش بینی شده است، موکول تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خ: 3تبصره

  . به احراز شرایط مربوط است
دانشجو در طول تحصیل خود تنها براي یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین : 4تبصره

  . همین ماده 1مندرج در تبصره 

  تغییــر رشــته بایــد در مقــاطع تحصــیلی هــم ســطح صــورت گیــرد در غیراینصــورت  ) 70مــاده
  . امکان پذیر است 69فقط از مقطع باالتر به مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 

  در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال ) 71ماده
پس از ثبت نام ، اجازه . جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید تحصیلی پس از موافقت، در رشته

  . بازگشت به رشته قبلی را ندارد
  . دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد: 1تبصره
رشته اقدام نکردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر : 2تبصره

  . تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود

  در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، ) 72ماده
  .تغییر رشته توام با انتقال بالمانع است

تغییر رشته توام با انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و : تبصره
  . فناوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع است
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        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٣٤

  دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و ) 73ماده
می شود و فقط درسهایی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با معادل سازي 

درصد اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از  80دروس رشته جدید حداقل 
  . کمتر نباشد 12

          ور ین کل منظدروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگ: 1تبصره
در . ، ولی نمرات درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماندمی گردد

باشد با تصمیم شوراي آموزشی  12این صورت چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتر از 
  .دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شددانشگاه، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی 

در صورتی که تعداد واحدهاي درسهاي پذیرفته نشده دانشجو، در حدي باشد که امکان گذراندن : 2تبصره
واحدهاي موردنیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب کند، با تقاضاي تغییر رشته او 

  . موافقت نمیشود

  هفته پیش از  6رشته باید درخواست خود را به همراه مدارك الزم حداقل متقاضی تغییر ) 74ماده
  . شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند

  چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص ) 75ماده
ه توانایی ادامه تحصیل ادامه تحصیل در شوراي پزشکی و دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگا

دوره دکتري عمومی پزشکی و یا امکان بهره گیري از کارایی حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه 
صیل در دوره دکتري عمومی پزشکی را ندارد و می توان با رعایت سایر مقررات به رشته حادامه ت

در این حال . ره را دارد تغییر رشته دهددیگري که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نم
  . معاف خواهد بود) به استثناي بند یک( 69دانشجو از رعایت مقررات ماده 

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

نداشته باشد، می تواند با نظر شوراي پزشکی دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه به رشته اي در 
  .گروه آزمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد

  ضمائم  
ات آموزشی وزارت در خصوص رئیس محترم مرکز خدم 14/4/91د مورخ /2283/521با توجه به نامه شماره 

  :شرایط تغییر رشته وانتقال دانشجوبایستی هردوشرایط ذیل را دارا باشند 
  دانشجو کد قبولی رشته اي که در خواست تغییر رشته وانتقال رادارد را می با یست دارا باشد -1
  را باشد کسب نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد در خواست جهت تغییر رشته را دا -2
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  فصل یازدهم
  پذیرش واحدهاي درسی

  معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی ) 76ماده
  :گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز است

  .دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد -1-76
دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت  -2-76

  . علوم، تحقیقات و فناوري باشد
محتواي آموزشی درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط  -3-76

  .کمتر نباشد 12دروس از درصد اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از  80حداقل 
تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت،  -4-76

  . درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد
  . پذیر است معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان: 1تبصره
       معادل سازي و پذیرفتن درسها توسط گروههاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام : 2تبصره

  . می شود

  نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود) 77ماده .
  . ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز  20زاي هر به ا: تبصره
  . تحصیل وي کاسته می شود

  )19/05/1395مورخ  513/500شماره نامه : (تبصره 
واحد درس  2در خصوص تطبیق 9/3/95شصت و سومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

براي دانشجویان رشته هاي  1395آزمون هاي زبان انگلیسی جهت اجراء از مهرماه سال زبان عمومی با نمرات 
که موفق به اخذ ) پزشکی دندانپزشکی و داروسازي ( علوم پزشکی مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکتري عمومی 

طبق جدول  حداقل نمره در آزمون هاي زبان انگلیسی مطابق مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی
  .واحد درس زبان انگلیسی عمومی انجام می شود 3تطبیق . زیر گردد

مندرج در جدول زیر، نمره درس زبان محاسبه و تطبیق  20و  17متناسب با نمره اخذ شده بین نمرات معادل  -
  .می گردد

 .اشددرزمان درخواست تطبیق نمره باید حداکثر دو سال از زمان صدور مدرك زبان سپري شده ب -
 

حداکثر نمره قابل  آزمون مورد تایید
 کسب از این آزمون

حداقل نمره قابل قبول که 
درس زبان  17معادل نمره 

 .عمومی تطبیق می شود

حداقل نمره تطبیق به 
براي  20معادل نمره 

 درس زبان عمومی
MHLE 100 50 60 
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MSRT 100 50 60 
TAFEL(PBT) 677 480 564 
TAFEL(iBT) 120 60 71 
lELTS(Academic) 9 5 6 
TOLIMO 677 480 56 
MELAB 99 70 83 

  
با رعایت  دبیر شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 09/09/1393د مورخ /569/523باتوجه به نامه شماره       

تطبیق دروس دانشگاه هاي غیر دولتی )پذیرش واحدهاي درسی(مفادفصل یازدهم آیین نامه هاي آموزشی 
  ..بالمانع است و غیرحضوري نیز

                                                

  فصل دوازدهم
  پایان نامه
  پایان نامه بخشی از دوره دکتري عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در ) 78ماده

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

  دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزي تا قبل از ) 79ماده
  . شرکت در امتحان جامع پیش کارورزي موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت : تبصره
  . رسانند تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزي نمی باشدن

  استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تائید گروه آموزشی مربوطه و ) 80ماده
  .تصویب شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد

در موارد استثنایی با تایید وزارت شوراي پژوهشی . ل استاد یاري استرتبه استاد راهنما حداق: 1تبصره
  . دانشکده می توان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

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

  در صورت لزوم به پیشنهاد  استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و ) 81ماده
  . محققان  برجسته پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد راهنما تعیین می شود

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

در دانشکده هایی که تعداد اعضا هیات علمی زیاد است و با . بدست می آید 2دانشکده مربوطه ضرب در عدد
ات علمی عدد کمی خواهد شد هر عضو هیات علمی براساس مرتبه فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هی
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پایان نامه دانشجویان با سال ورودي  3دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده حداکثر 
  . یکسان را به طور همزمان می تواند راهنمایی نماید 

  انتخاب پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد) 82ماده .  

 موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ) 83اده م
  . سال اخیر در دانشگاه گرفته نشده باشد 5ولی محتواي یکسان در 

در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق : تبصره
  .ز فاصله زمانی فوق باشد و اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع استمجدد در کمتر ا

 هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید) 84ماده .  
پس از تایید استاد راهنما و ) نفر 3حداکثر (انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان : تبصره

  . پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشدتصویب شوراي 
  . حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد: الف

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

  جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود )85ماده:  
  انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما: الف

  . بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده: ب
  . تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه: ج
ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شوراي : د

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

  . باشدفاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال : تبصره

  هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد) 86ماده:  
  ) اهمیت و زمینه کار مواد و روش، نتایج و نتیجه گیري(چکیده به زبان فارسی و انگلیسی : الف

  )دالیل اهمیت موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش(مقدمه : ب
  بررسی متون: ج
محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیري، روش جمع آوري  نوع پژوهش،(روش کار : د

  ) اطالعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بیان نتایج(نتایج : ز
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تایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج بررسی نتایج حاصله، مقایسه ن(بحث و نتیجه گیري : و
  )پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارائه پیشنهادات

  مراجع : ه

  نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به ) 87ماده
  . زبان فارسی نیز داشته باشد زبان انگلیسی چکیده به

هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي ) 88ماده 
  : زیر تشکیل می شود

 استاد راهنما  

 در صورت وجود(استاد مشاور(  

 نماینده شوراي پژوهشی دانشکده  

  نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه  

 عضو از اعضاي هیات علمی یا محققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی  یک
  . مربوطه

مرتبه علمی استاد راهنماو اعضاي هیات علمی باید حداقل استادیاري باشد، در شرایط خاص پس از : تبصره
در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران . تایید شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد

  . داشتن مدرك دکتراي تخصصی الزامی است

  ت داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیا) 89ماده
  .صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند

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

  99/16تا  14                       ي با نمرهخوب پایان نامه ها
  14کمتر از             غیرقابل قبول پایان نامه هاي با نمره

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

فاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از د
  . صورت گیرد

  کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و ) 90ماده
چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی 

حدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده کسب نماید، علی رغم اینکه کلیه وا
  . باشد، اخراج خواهد شد
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  تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت ) 91ماده
  . حداکثر واحدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است

  ست که تمامی واحدهاي درسی خود را از جمله پایان زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی ا) 92ماده
  ).هر کدام که موخر باشد(نامه را گذرانده است 

  کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است) 93ماده.  

  یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت  تحقیقات و فناوري ) 94ماده
  . داري و اطالع رسانی به دیگر مراکز ارسال گرددوزارت متبوع جهت بهره بر

  فصل سیزدهم
  فراغت از تحصیل

  دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی و مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی ) 95ماده
شناخته می شود و پایان نامه را طبق مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده 

  .ه دکتري عمومی پزشکی شناخته می شودباشد فارغ التحصیل دور

  تبصره در بیست و ششمین جلسه شوراي عالی  94ماده و  96فصل ،  13این آیین نامه در ) 96ماده
 1383-1384به تصویب رسید و از ابتداي سال تحصیلی  23/3/83برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از براي آن دسته از دانشجویانی که از این تایخ به بعد 
تاریخ اجرا کلیه آیین نامه ها و بخشنامه هاي قبلی مغایر با آن براي این دسته از دانشجویان لغو 

  .می شود

  ):کارورزي بالینی( وچهارم ) کارآموزي بالینی(توضیحاتی در خصوص مرحله سوم 
 مرحله سوم  

  )کارآموزي بالینی(
تشخیص بیماریها از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی و بدست آوردن توانائیهاي الزم در  هدف از این مرحله

بکار بردن اندیشه و استقالل و نتیجه گیري سریع به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی 
طی آن ماه است که  20زمان گذراندن کارآموزي بالینی بطور مطلوب . عملیات پیشگیري و درمانی می باشد

دوره هاي داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان و زایمان ، چشم ، گوش و حلق و بینی ، روانپزشکی ، رادیولوژي ، 
  .پوست و واحدهاي باقیمانده بوده و محل گذراندن کارآموزي ها ، بیمارستانهاي آموزشی می باشند

در بخش و آموزش در درمانگاه آموزش بر بالین بیماران بستري : کارآموزي بالینی شامل دو بخش است 
بخش قابل توجهی از کارآموزي می بایست به آموزش در درمانگاه ها اختصاص یابد و نحوه بررسی و 

 .درمان بیماران سرپایی با حضور اعضاي هیئت علمی و دستیاران بخش به دانشجویان تعلیم داده شود

در ) ساعت می باشد 51هر واحد کارآموزي ( ست ماه ا 27حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله کارآموزي 
ماه موفق به گذراندن دوره  27صورتی که دانشجو بدون ترك تحصیل موقت و داشتن عذر موجه در طول 

  .کارآموزي نباشد ، مجاز به ادامه تحصیل نیست



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٤٠

م ن ا   م اهللا ا

را با ) داروسازي/ دندانپزشکی/پزشکی(اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دورة دکتري 
گرفته ام ، در پیشگاه قرآن کریم به موفقیت به پایان رسانده ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده 

خداوند قادر متعال که داناي آشکار و نهان است و نامش آرامش دلهاي خردمندان و یادش شفاي آالم 
همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم ، از : دردمندان ، سوگند یاد می کنم که

ن را بر منافع مادي و امیال نفسانی خود مقدم دارم ، تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سالمت و بهبود آنا
در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود را ، جز به صورت شرعی و قانونی ، 
فاش نسازم ، خود را نسبت به حفظ قداست حرفۀ پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به 

و شرافت و اخالق پزشکی منافات دارد اجتناب ورزم ، همواره براي ارتقاء دانش اموري که با پرهیزکاري 
پزشکی خویش تالش کنم و از دخالت در اموري که آگاهی و مهارت الزم را در آن ندارم خودداري 
نمایم ، در امر بهداشت ، اعتال ، فرهنگ و آگاهیهاي عمومی تالش نمایم و تامین ، حفظ و ارتقاء سالمت 

  .ه را مسئولیت اساسی خویش بدانمجامع
 اقلیت هاي مذهبی با کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند*

  

در صورتی که مجموعه غیبت هاي موجه دانشجویی طی کارآموزي در یک بخش از یک دهم کل مدت 
  .رآموزي در آن بخش تجاور کند آن دانشجو موظف به تکرار کامل کارآموزي در آن بخش می باشدکا

بعدازظهر شنبه تا چهارشنبه بوده و  2صبح الی  30/7برنامه سال چهارم و پنجم به شرح ذیل از ساعت 
  .دروس نظري بالینی بعدازظهرها تدریس خواهد شد

 مرحله چهارم  

  )کارورزي بالینی(
ماه است که طی آن دوره هاي داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان و  18وب گذراندن مرحله کارورزي زمان مطل

زایمان ، بهداشت ، گوش و حلق و بینی ، چشم و روانپزشکی توسط کلیه کارورزان و یک دوره ازدوره هاي 
  .می باشد اعصاب ، عفونی ، قلب و پوست بر اساس جدول تعیین شده

یبتهاي کارورزي در طول یک بخش از یک دهم کل مدت آن تجاوز نماید ، دانشجو در صورتیکه مجموع غ
 .موظف به تکرار کارورزي در آن بخش می باشد

بخش عمده اي از کارورزي بالینی هر بخش می بایست به بررسی و درمان بیماران سرپایی در درمانگاهها با 
شرط قبول شدن . می باشد 20ت نمره صفر تا کیفیت کارورزي بصور. حضور و راهنمایی هیئت علمی باشد

  .می باشد 20از  12در کارورزي هر بخش حداقل نمره 
  .ساعت می باشد 68سال و هر واحد کارورزي  2حداکثر زمان مجاز براي گذراندن کارورزي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 سوگند نامۀ پزشکی
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  دانشگاههاي علوم پزشکیدستورالعمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس هاي خودگردان 
  )ظرفیت مازاد( 

  
دستور العمل اجرایی ساماندهی فعالیت پردیس هاي خودگردان دانشگاههاي علوم پزشکی به عنوان متمم        

به شرح زیر 20/3/93مصوبه دویست وسی وپنجمین جلسه شوراي گستر ش دانشگاه هاي علوم پزشکی مورخ 
  غ می گرددابال
قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شعب بین الملل به پردیس هاي خودگردان 20ماده "ي "به استناد مفاد بند  - 1

  .تغییر نام یافت 
پر 20/3/93از زمان تصویب این دستورالعملل در جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی مورخ  -  2

  .شند اد تشکیالت مستقل نمی بادیس هاي خودگردان مجاز به ایج
دانشگاه ها می توانن فعالیت پردیس هاي خودگردان را در شهر محا استقرار دانشگاه با استفاده از  - 3

                                                              .ویا هر محل دیگري تداوم دهند توانمندیهاي دانشگاه مادر در بخش منابع انسانی ،تجهیزات وامکانان
دانشگاه ها مکلفن طی حداکثر یک سال نسبت به انتقال منابع وتجهیزات پردیس خودگردان به دانشگاه مادر به  -4

اجراي این .قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نمایند 20ماده "ح "منظور ایجاد ظرفیت هاي مازاد مصرح در مفاد بند 
ی پردیس ها مجاز به ایجاد تشکیالت جدید نمی بند مشمول تصویب هیئت امناءمی باشد ،ضمنا در دوره انتقال

  .                                          باشند 
کلیه در آمد هاي حاصل از مل فعالیت پردیس هاي خود گردان در چار چوب مصوبات هیئت امناي دانشگاه  -5

هزینه هاي پردیس خود گردان ،می بایست در جهت اتقاي کیفیت آموزشی ویا ایجاد ظرفیت مازاد پس از تامین 
  .در دانشگاه مادر هزینه شود 

دانشگاه ها موظفند همه ساله گزارش تفریغ بودجه سالیانه خودرا از محل در آمدهاي حاصل از ظرفیت :تبصره 
پس از تائید حسابرس رسمی منتخب )20ماده "ح "اعم از پردیس هاي خود گردان ویا ظرفیت هاي بند (هاي مازاد

.                                                                                            اءبه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی ارسال نمایندهیئی امن
ظرفیت اضافه بر ظرفیت دانشگاه )پنجاه در صد %(50ظرفیت پذیرش در پردیس هاي خودگردان حداکثر تا -6

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

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

در سال اول اجراي این ) (ده در صد %(10صورت موافقت وتصویب هیئت امناي مربوطه مجازند حداکثر تا 
مقطع داراي مجوز شوراي گسترش دانشگاههاي علوم /اضافه بر ظرفیت دانشگاه مادر در رشته )دستورالعملل

بدیهی است دانشجویان .زمون سراسري داشته باشند پزشکی ،پذیرش دانشجو در قالب ظرفیت مازاد واز طریق آ
ظرفیت سال هاي بعد براساس امکانات  دانشگاهها وبراساس .(مشمول کلیه مقررات این دستور العمل می باشند 

              )                                                               قانون مربوطه تعیین واعالم خواهد شد 34ماده "ج "بند 
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس هاي خودگردان یا در قالب ظرفیت مازاد موظف به پرداخت کلیه  - 7

بدیهی است این دانشجویان در هیچ یک از مقاطع .هزینه هاي تحصیلی وخدمات رفاهی دانشجویی می باشند 
                                                                                                               .    تحصیلی مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی نخواهند بود 



  

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH 
            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٤٢

جدول میزان شهریه ظرفیت هاي مازاد،هرساله توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش :تبصره 
.                                           وتوسط دانشگاه هاي محل تحصیل اخذ می گرددپزشکی پیشنهاد شده ودرهیات امناي دانشگاه مربوطه مصوب 

                    
  شیوه پذیرش دانشجو                

شیوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت مقدماتی در پردیس هاي خود گردان وظرفیت مازاد صرفا به -8 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی از طریق .صورت متمرکز واز طریق آزمون سراسري می باشد 

می گردد ،صورت  که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار(   )آزمون هاي کارشناسی ارشد وپی اچ دي 
  می گیرد                    

در خصوص شرایط وضوابط پذیرش دانشجو در پردیس هاي 8بندهاي ذیل به عنوان بندهاي ماده :تبصره       
                       تعیین می گردد وقابل چاپ در دفترچه کنکور سراسري می باشد                                 93-94خودگردان از نیمسال   تحصیلی 

شیوه پذیرش بصورت متمرکز ،برابر ظرفیت پذیرش اعالم شده واز طریق آزمون سراسري توسط سازمان 8- 1
  .سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد 

  :شرایط عمومی )الف 
                                93 راهنماي آزمون سراسري سال  )1(دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی مند رج در دفتر چه شماره 8 -2  
دارا بودن سالمت جسمانی وروانی براي تحصیل در رشته مورد عالقه برمبناي جدول نقص عضو غیر موثر  8- 3

راهنماي انتخاب  رشته هاي تحصیلی آزمون سراسري 2مطلوب حرفه اي مندرج در دفتر چه شماره  تهايدر فعالی
                      .93سال 

  شرایط اختصاصی  )ب  
    93مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه آزمون سراسري سال  -4-8
  .به پرداخت شهریه باشند  قادر  داوطلبان باید -5-8
پذیرفته شدگان موظف به پرداخت شهریه خدمات آموزشی مصوب هیات امناي دانشگاه مربوطه با ضریب  -6-8

  .افزایش سنواتی می باشند 
پذیرفته شدگان موظف به پرداخت هزینه هاي تسهیالتی ورفاهی مصوب هیات امناي دانشگاه مربوطه بطور -8- 7

  .جداگانه می باشند 
میزان شهریه هرساله توسط وزارت بهداشت تعیین وطبق مصوبه هیات امناي دانشگاه محل تحصیل اخذ -8- 8

  .  خواهد شد 
عالم نتایج آزمون سراسري هرسال می باشد ودر صورت عدم زمان اعالم نتایج به صورت همزمان با ا-8- 9

تکمیل ظرفیت صرفا براي یک نوبت حداکثر تا نیمه اول مهر ماه بنا به پیشنهاد دانشگاه وتائید وزارت بهداشت 
   .درمان آموزش پزشکی توسط سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد 

  .ا وزمان شروع ترم تحصیلی برعهده دانشگاه می باشد تعیین محل تشکیل کالس ه - 10-8 
دانشجویان پذیرفته شده در پردیس هاي خود گردان وظرفیت مازاد مشمول کلیه مقررات وآیین نامه هاي  - 11-8

آموزشی دانشگاه مادر می باشد وکلیه امتحانات جامع نیز مطابق مقررات آموزشی آزمون هاي جامع کشوري 
  .می باشد 

نقل وانتقال ومیهمان شدن دانشجویان پردیس هاي خودگردان وظرفیت مازاد مستلزم وجود پردیس هاي - 12-8
  خودگردان وظرفیت مازاد در دانشگاه مقصد ومراعات قوانین مقررات نقل وانتقال دانشجویان می باشد 
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خدمت پزشکان کلیه پذیرفته شدگان در پردیس هاي خود گردان وظرفیت مازاد مشمول قانون - 13-8
وپیراپزشکان بوده ومکلف به انجام خدمات موضوع این قانون می باشند واز سایر تعهدات آموزش رایگان معاف 

  .می باشند 
مدارك تحصیلی دانش آموختگان پردیس هاي خودگردان وظرفیت مازاد مطابق پذیرفته شدگان آموزش - 14-8

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

مدارك تحصیلی دانش آموختگان پردیس هاي 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 

در پردیس هایی که نام بین الملل را 92- 93شهریه تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده تا سال تحصیلی  :تبصره 
دارا می باشند مطابق جدول شهریه اعالم شده قبلی مصوب هیات امناي دانشگاه ها بوده وکلیه مصوبات قبلی 

  ها که مرتبط با شهریه  هست به قوت خود باقی می باشد دانشگاه 
دانشگاههاي علوم پزشکی کشور در صورت تمایل به پذیرش دانشجوي خارجی در رشته مقاطع داراي -10

مجوز شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی می توانند پس از موافقت وتصویب هیئت امناي مربوطه اقدام 
بدیهی است تصویب هیئت . خود براي پذیرش دانشجوي خارجی نمایند به اختصاص در صدي از ظرفیت

امناءمنوط به اخذ نظریه معاونت آموزشی وزارت بهداشت وانعقاد تفاهم نامه  ویژه با این معاونت ورعایت قوانین 
  .ومقررات می باشد 

رانی بوده وداراي گذر منظور از دانشجوي خارجی ،دانشجویی می باشد که داراي تابعییت غیر ای :10- 1تبصره 
  .نامه معتبر غیر ایرانی باشد 

ایرانیان مقیم خارج از کشور ویا شاغل به تحصیل در خارج از کشور بعنوان دانشجوي خارجی  :10-2تبصره 
  .تلقی نمی شوند وپذیرش آنان ویا هرگونه نقل وانتقال تابع مقررات مرکز خدمات آموزشی می باشد 

دانشگاه می توانند براساس سند راهبردي گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت مصوب دویست -11
ودر صورت داشتن شاخص هاي 11/8/91وبیستمین جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی مورخ 

ین المللی شدن اقدام ذکر شده در بند مرتبط با دانشگاه هاي با عملکرد بین المللی نسبت به تنظیم برنامه عملیاتی ب
بدیهی است دانشگاه هاي برتر در عملکرد بین الملل بر اساس قانون برنامه مورد حمایت ویژه وزارت .نمایند 

  بهداشت ،درمان آموزش پزشکی قرار خواهند گرفت   
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 نامه دوره دکتراي عمومی دندانپزشکی آیین

     شرایط ورود و نام نویسی

  :به شرح زیر است   عمومی دندانپزشکی  شرایط ورود به دوره دکتري  )1ماده   

  پذیرفته شدن در آزمون ورودي  - 1-1
  برنامه ریزي علوم پزشکیبرخورداري از سالمت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالی  - 1-2
و داشتن شرایط عمومی ورود به مجاز بودن به ادامه تحصیل ازنظر قوانین و مقررات جاري کشور   - 1-3

  .آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی
نظام (و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی  )قدیم نظام( داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه   - 1-4

باتوجه به نظام جدید آموزش (از داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت آموزش و پرورش  ) جدید
  . )مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی (یا برابر آموزشهاي حوزوي ) متوسطه 

ان و یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگ  - 1-5
 .مقرراتی که ازطریق مراجع ذیربط صادر می شود

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

  .شوراي پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی را نداردنظر 

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

  .دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است

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

  پزشکیدنداندوره دکتري عمومی آئین نامه آموزشی 
  

 19/4/1391جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  چهل هشتمینمصوب 
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الم می شود ، براي پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمهلت هایی که توسط دانشگاه اع )2ماده   
درنخستین براي نام نویسی  عدم مراجعه. نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند نام

  .شدخواهد تلقی به منزله انصراف از تحصیل  پس از اعالم نتایج آزمون ،نیمسال تحصیلی 

براي ادامه تحصیل و انتخاب ه دانشگاه اعالم می کند ک تحصیلی  دانشجو موظف است درهر نیمسال )3ماده   
بدون اطالع و  نویسی در یک نیمسال عدم مراجعه دانشجو براي نام. واحد به اداره آموزش مراجعه کند 

  .دانشجو اخراج خواهد شدتحصیل است وترك عذرموجه به منزله 

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

تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي 
  .آن نیمسال صادر می شود

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

یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل دربیش از  دانشجوي دوره دکتري عمومی دندانپزشکی در) 4ماده 
به تشخیص  درصورت تخلف. واهند داشت را نخ اعم از دولتی یا غیر دولتی دریک یا چند دانشگاه ،یک رشته

هاي انتخابی  از ادامه تحصیل در یکی از رشته کمیته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع،
شود و دانشجو دراین حالت موظف است کلیه هزینه هاي  وسوابق تحصیلی وي باطل اعالم میمحروم 

  .یین شده به دانشگاه ذیربط بپردازدهاي تع مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه

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

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

 عدم قبولیهردرس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ارزش ،درنظام واحدي )6ماده 
  .دانشجو دریک درس به همان درس محدود می شود

کارگاهی  ،ساعت  17نظري  ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورتهرواحد درس )7ماده 
در طول یک نیمسال  ساعت  51ساعت، کارآموزي  34) آزمایشگاهی(ساعت، عملی یا  68، کارورزي ساعت  51

  .تحصیلی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود

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

  پزشکیواحد از دروس اختصاصی دندان 10دروس عمومی و علوم پایه و : مرحله اول

  دروس اختصاصی دندانپزشکی: مرحله دوم 

یک دوره  و داشتن شرایط و امکانات  هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و درصورت ضرورت )9ماده 
هفته آموزشی  6هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر  17هر نیمسال تحصیلی عبارت از  .تابستانی است 

  .است 7با رعایت مفاد 

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

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

جهت کلیه دانشجویانی که آن درسها را اخذ کرده  هفته 17می توان درس یا درسهایی را درمدتی کوتاهتر از 
این آیین نامه  7، مشروط براینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده نمودتدریس  اند

  .ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است د و شرکت در کلیه کالسکمتر نشو

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

  .شوراي آموزشی دانشکده ، تعیین می شود

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

ی دانشجویان بر اساس روش هاي بایترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس، ارزش: 1تبصره 
نوین آموزشی، با توجه به شرایط و منابع دانشکده ها و جابجا کردن سرفصل ها و طرح مطالب جدید در یک 
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بدیهی است منابع جهت . درس و انتخاب منابع جدید بر عهده دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی است
  .می شود امتحان جامع علوم پایه از وزارت متبوع تعیین

آن دسته از دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتري عمومی : 2تبصره 
دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تأیید شوراي آموزشی دانشکده و دانشگاه می توانند با 

  .برنامه مصوب اضافه کنند توجه به مقتضیات و امکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره، به

ي هیأت ممیزه و فاقد هیأت ممیزه و داراکلیه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی اعم از : 3تبصره 
سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارایه واحدهاي درسی جدید به جاي 

اراي مجوز می باشند، اقدام و این دروس را به در هر برنامه آموزشی که د (non core)دروس اختیاري 
سقف ارایه واحدهاي درسی جدید به جاي دروس اختیاري . صورت اختیاري به دانشجویان ارایه نمایند

(non core)  کل واحدهاي دوره هر برنامه آموزشی می باشد و در % 20در دانشگاههاي داراي هیأت ممیزه
کل واحدهاي % 10داشتن سه دوره فارغ التحصیل در رشته مربوطه،  دانشگاههاي فاقد هیأت ممیزه به شرط

  .دوره هر برنامه آموزشی می باشد

شرط  جامع  در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان )12ماده 
  .ورود به دوره بعدي می باشد

پزشکی ،  بعد شرط شرکت در آزمون هاي جامع علوم پایهو به  1392از آزمون اسفند ماه « :  1 تبصره
و ) هاي عمومی هاي علوم پایه و درس درس( هاي مرحله اول  دندانپزشکی و داروسازي قبولی در کلیه درس

 یبا این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عموم. باشد از این مرحله می 12کسب میانگین کل 
تواند در آزمون جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی ، درس باقیمانده  باقیمانده داشته باشد، می

  .را در دوره بعدي بگذراند ، بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد
هاي مرحله کارآموزي بالینی ،  ها و بخش شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزي ، قبولی در کلیه درس

  .باشد از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می 14انگین کل کسب می

چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در : 2تبصره 
زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد و دانشجو در صورت قبولی در آن درس ها واجد 

در صورتی که . زمون خواهد بود، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نمایدشرایط شرکت در آ
) 1مطابق مفاد تبصره(بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد و شرایط شرکت در آزمون 

زمون ، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آرا نداشته باشد
او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درسهاي مردودي و همچنین کسب شرایط شرکت در 

  .آزمون، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت

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

  .شود غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت درامتحان محسوب می :1تبصره 
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دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته  :2تبصره 
، می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره هاي دکتري دندانپزشکی محروم می شود

عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم می شوند، 
، به رشته دیگري در  28/4/82ب بیست و دومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ مصو

  .ه یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهدمقاطع کارشناسی پیوست

واحدهاي درمان جامع دندانپزشکی در یک سال پایانی و واحدهاي عملی سالمت دهان و ) 14ماده 
 .دوره آموزش دکتري عمومی دندانپزشکی ارایه می شوددندانپزشکی اجتماعی در طول 

درمانی، مدارس، مهد کودك ها و  - محل ارائه این واحدها در دانشکده ها، درمانگاه ها، مراکز بهداشتی: تبصره
. یا سایر عرصه هاي مرتبط، با حفظ کمیت و کیفیت  آموزش و بر اساس برنامه ریزي دانشکده می باشد

دن امکانات و شرایط عرصه هاي انتخاب شده براي آموزش این دروس، در شوراي الزم است متناسب بو
  .آموزشی دانشگاه تایید گردد

    واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل   

عمومی دندانپزشکی  حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري) 15ماده   
  .است  علوم پزشکی  مصوب آن دوره درشوراي عالی برنامه ریزي طبق برنامه  

 باید حداقل دکتري عمومی دندانپزشکی  از مراحل آموزشی دوره دانشجو درهر نیمسال تحصیلی )16ماده   
         .واحد درسی انتخاب نماید 20 و حداکثر تا 12

حداقل انتخاب نشجو از رعایت شرط درآخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی دا:  1تبصره 
  .واحد معاف است  12

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

را  آموزشی واحد باقیمانده براي گذراندن هریک از مراحل 24جو حداکثر در مواردي که دانش:  3تبصره 
واحدها را  کلیه آنیید دانشکده می تواند أداشته باشد، درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشد با ت

  . بگذرانددریک نیمسال 

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

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در  )17ماده
آزمون ورودي، در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر 

به عنوان دروس پیش نیاز  باشد، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند
  .دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذراند
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تعیین نوع درس، سر فصل ها ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده : 1تبصره 
  .آموزشی استشوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس  پیشنهاد گروههاي 

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

اهها از هرلحاظ از جمله ثبت ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها، در دانشگ: 3تبصره 
نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو 

  .مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است

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

سال اول به  5/3که . سال است  9حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی  )18ماده   
  .سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد 5/5طی مرحله اول و 

سال اول، از امتحان جامع علوم پایه ، نمره قبولی کسب  5/3چنانچه دانشجویانی نتوانند در مدت : 1تبصره 
ج در تبصره رکند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر دستور العمل مند

  .به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی تغییر رشته بدهد 12ماده  2

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

      .مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد

    حضور و غیاب

هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به ) 19ماده   
  .غیبت محسوب می شود, یک از جلسات 

آموزي  کار 17/2و آزمایشگاهی از  ، عملی  17/4    ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از) 20ماده 
در غیر این صورت نمره دانشجو در , تجاوز کند نباید مجموع ساعات آن درس  10/1کارورزي و کارگاهی از 

  .محسوب  می شود و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می باشدآن درس صفر 

، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارك مستند و 20غیبت تا سقف مشخص شده در ماده : تبصره 
بر عهده ) موجه یا غیر موجه( د با غیبت دانشجو نحوه برخور. تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته  شود

  . استاد و با تأیید دانشکده خواهد بود
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بوده و موجه  20، بیش از میزان تعیین شده در ماده در صورتی که غیبت دانشجودر هر درس) 21ماده 
ی نیست، الزامدر هر نیمسال واحد  12 حداقلدر این حال رعایت  .تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد

  .شودبه عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می  ولی نیمسال مذکور

آن درس و غیبت موجه  امتحان نمره صفر درگرفتن غیبت غیرموجه درامتحان هردرس به منزله ) 22ماده   
. س می باشدمی گردد و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن دردرامتحان هردرس باعث حذف آن درس 

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

     حذف و اضافه  

فقط در دانشجو می تواند درهرنیمسال تحصیلی ازکلیه مراحل دوره دکتري عمومی دندانپزشکی  )23ماده 
اخذ خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ شده و هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس مهلتی کمتر از د

 اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر این که تعداد واحدهاي  اخذ شدهیا دو درس  نماید
  .تجاوز نکند 16وي از حدود مقرر درماده 

 ت ودوهفته اول هردرس به دلیل حذف و اضافه ویا به هردلیل دیگر مجاز نیس جلسات  غیبت در:  1تبصره 
محاسبه و مفاد ماده  )20میزان تعیین شده در ماده (غیبت مجاز دانشجو حداکثرجزو  در صورت پیش آمد، 
   .مذکور اجرا خواهد شد

  .حذف و اضافه در ترم تابستانی امکانپذیر نیست :تبصره : 2تبصره 

هفته به پایان  5دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا  در صورت اضطرار،  )24ماده 
مربوط و تأیید معاون آموزشی به پیشنهاد گروه فقط یکی از دروس نظري خود را  مانده، نیمسال تحصیلی

اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در دانشکده حذف کند ، مشروط براینکه آموزشی 
  .حد کمتر نشود او 12واحدهاي باقیمانده وي از  تعدادنباشد و ثانیاً  20ماده 

 حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال  حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال ، )25ماده   
درآن  تنها درصورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل

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

یید أدوره با ت حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن: تبصره 
  .پذیر است شوراي آموزشی دانشگاه امکان
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  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ارزشیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت درکالس ، انجام  )26ماده   
 هر اساتیدیا استاد نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و  بین موزشی و نتایج امتحانات درفعالیتهاي آ

  .درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است 

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

  :ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره هاي بالینی با توجه به موارد زیر انجام می شود  )27ماده   

  کارکنان بخش ، مراجعین وو حسن رابطه با بیماران  دانشجوییشئون  رعایت اخالق اسالمی، حفظ – 27  -1

  حضور مرتب و تمام وقت در بخش، کالسهاي مربوطه  - 27  -2

تهیه و تکمیل پرونده  از جمله دقت واحساس مسئولیت درانجام امورمحوله طبق ضوابط بخش  – 27   -3
  بیماران

    افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از دوره هاي بالینی  - 27 -4

   امتحان واحدهاي عملی و کسب نمره الزم شرکت در   - 27  -5

به صورت نمره  27و 26نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو بر اساس مفاد مندرج در موارد  )28ماده   
         ت عددي بین صفر تا بیست مشخص در هر درس یا هر بخش بصور تعیین می شود و نمره دانشجو

   .می شود

آموزش اختصاصی  درس هاي و 10حداقل نمره قبولی در درسهاي عمومی، علوم پایه) 29ماده   
  .می باشد 12دندانپزشکی

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

  .ثبت و در میانگین محاسبه می شود

هر یک از درس هاي نظري، عملی، کارگاهی، کارآموزي و کارورزي نمره مستقل دارند، اما نمره : 2تبصره 
و ) عملی –کارگاهی یا نظري  –مانند درس نظري ( درس هایی که ترکیبی از دو وضعیت آموزشی می باشند 
باشد و نمره درس، معدل هر دو قسمت با توجه  10یک درس محسوب می شوند، حداقل نمره هر قسمت باید 

در هر  10و حداقل نمره  29عدم کسب حد نصاب نمره نهایی مطابق مفاد ماده . به ضرایب هر کدام می باشد
  . درس می شود قسمت منجر به تکرار هر دو قسمت
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هر درس و یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو درآن درس را حداکثر  اساتیدیا  داستا )30ماده   
  . از طریق گروه به آموزش دانشکده تسلیم نمایند درس، آن روز پس از برگزاري امتحان10 ظرف

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات  3تا پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو می تواند حداکثر :  تبصره
  .به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگی الزم صورت پذیرد اًخود را کتب

هفته پس از برگزاري آخرین  دورا حداکثر تا  دانشجویان آموزش دانشکده موظف است نمرات اداره )31ماده 
ع اشتباهات احتمالی به آموزش کل امتحان هرنیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رف

  .تسلیم نمایددانشگاه 

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

پایان هرنیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا  در )32ماده   
میانگین کل نمرات احل دوره دکتري عمومی دندانپزشکی ، هر یک از مرپایان آن نیمسال محاسبه و درپایان 

  .دانشجو محاسبه می گردد و درکارنامه وي ثبت می شود

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

  .داشته است، تقسیم می شود

دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در  : 2تبصره 
  .در میانگین کل دوره محاسبه می شوددوره تابستانی می گذراند 

دوم آموزش دوره دکتري  از مراحل اول و میانگین نمرات دانشجو در هر هیچ نیمسال آموزش )33ماده   
به  ،نویسی دانشجو درنیمسال بعد کمترباشد ، در غیر این صورت نام 12دندانپزشکی نباید از  عمومی 

  .صورت مشروط خواهد بود

واحد باشد آن نیمسال جزو  12درمواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه کمتراز :  1تبصره 
دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی سنوات تحصیلی 

یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش  محاسبه خواهد شد درمواردي که به علت مشکالت دانشجو
 محسوب وواحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو  12تعداد واحدها کمتراز  کی ،شدندانپز

  .سر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شددرصورت ک

 او به وي و اولیاء اًدانشجو را هربار کتب نویسی دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام:  2تبصره 
با این وصف قصور در اخطار به وي از طرف . اطالع دهد و یک نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط کند 

  .دانشگاه و یا اظهاربی اطالعی دانشجو از این امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود

نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل  مشروطبه صورت دانشجویی که  )34ماده   
  .واحد درسی در آن نیمسال را ندارد 14آموزش دندانپزشکی، حق انتخاب بیش از 
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، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یک از )محدودیت در سقف سنوات تحصیلی(در موارد استثنایی : تبصره
حد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیش مراحل آموزش دندانپزشکی با توجه به تعداد وا

در هر صورت این تعداد . به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است 34دانشجوي مشمول ماده از حد مقرر به 
   .واحد نباید باشد 20بیش از 

ب مشروط نیمسال متناو 4نیمسال متوالی یا  3دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی براي ) 35ماده 
    باشد،  10از ادامه تحصیل محروم میشود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل . شود

به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی  13ماده  2می تواند برابر دستور العمل مندرج در تبصره 
  .پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد

 14مرحله دوم از  پایان  و در 12نمرات دانشجو در پایان مرحله اول دندانپزشکی نباید از میانگین ) 36ماده 
دانشجویی که داراي میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، درصورتی که مدت . کمترباشد

که در آنها حسب مجاز تحصیل وي درآن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را 
در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدي و یا . آورده است ، تکرار کند 14یا  12مورد نمره کمتر از 

بدیهی است که نمرات دروس تکراري اضافه برنمرات قبلی درکارنامه . فراغت از تحصیل را نخواهد داشت 
  .دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد

 14یا  12در صورتی که دانشجویی تعدادي از درسها یا بخشهایی را که حسب مورد نمره کمتر از : 1ره تبص
پزشکی تکرار نماید و در درس یا نآورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی دندا

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

ننموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تکرار یا بخش مردود است و علیرغم اینکه قبالً نمره قبولی کسب 
  .نماید

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور دراین ماده استفاده کند، یا علیرغم استفاده از  : 2تبصره 
می تواند  13ماده  2 برابر دستور العمل مندرج در تبصره  آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید،

  .دهد دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته رشتهبه 

شرط اخذ واحدهاي درمان جامع، رعایت ضوابط پیش نیازي دروس برنامه دوره دکتري عمومی : 3تبصره 
  . می باشد 12حداقل ) بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول( دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل

دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت )  37ماده 
انجام یا لغو تعهداتی که دوران تحصیل سپرده است، می تواند براي تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی 

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

  . تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد
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   مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

اول و دوم آموزش  مرحله می تواند در طول پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی دانشجو )38ماده   
نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی  2، حداکثر دندانپزشکی 
  .استفاده نماید

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

  . رخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شودمدت م: 2تبصره 

تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر  )39ماده   
  . نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد

چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیري به عهده شوراي  :1تبصره 
  . آموزش دانشگاه است

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

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

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در خصوص  1/8/91مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخه  )40ماده   
مرخصی زایمان شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی ارشد 

وبه از تاریخ اجراي مص. ناپیوسته ، دکتراي عمومی ، از یک نیمسال به دو نیمسال تحصیلی افزایش می یابد 
به بعد می باشد و دانشجویانی که در زمان ابالغ مصوبه در مرخصی زایمان می باشند نیز  1391مهرماه =ن

  .مشمول مصوبه می گردند 

دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تأیید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی ) 41ماده 
سال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیم

  .نمایند

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به ) 42ماده 
در این صورت دانشجو مجاز است فقط براي یک بار حداکثر تا یک ماه . اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید

پس از تقاضاي این مهلت حکم انصراف از . ان نیمسال ، تقاضاي انصراف خود را پس بگیردقبل از پایان هم
  .  تحصیل وي صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد

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

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان  ) 43ماده 
  .حصیلی است مقطع ت

  :انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است  )44ماده  

  .ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد -1-44

  .گذرانده باشدمتقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا  -2-44

  .حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد، واحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد  -3-44

  .باشد 12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  -4-44

از نمره آزمون آخرین پذیرفته شده همان سال  در سال ورود به تحصیل نمره آزمون ورودي متقاضی -5-44
  .و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشددر رشته 

انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت  : 1تبصره
  .و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است 44شرایط ماده 

و از د انشگاههاي تیپ یک به سایر انتقال دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستانها : 2تبصره 
  .دانشگاههاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد امکان پذیر است

خارج از شرایط ، در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده )45ماده   
  :انجام می شود ) 1به استثناي شرط ( 44مذکور در ماده 

فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري که وي به تشخیص مراجع , شهادت  -1-45
  .قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود

دانشگاه  به نحوي که به تشخیص شوراي پزشکی ،ثر دانشجوؤمعلولیت م بیماري صعب العالج یا  -2-45
  .نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد بطور مستقل  ادامه زندگیقادر به 

که محل تحصیل یا اشتغال با تأیید مراجع ذیربط، در شهر دانشجوي دختر  دائمیو  ازدواج رسمی -3-45
  . دیگري باشد

  .باشد صورت گرفته هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجودردانشگاه :  1تبصره 

اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاغل آزاد  : 2تبصره 
  . یا خصوصی در اولویت بعدي ، در صورت وجود ظرفیت با نظر شوراي انتقال قرار خواهند گرفت
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اگر شغل همسر آزاد ارائه حکم اشتغال ضروري است و , براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت  :3تبصره 
  .باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد 

محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نیز در چنانچه در موارد استثنایی  :4تبصره 
موجود نباشد همسر ) حل تحصیل همسر م(شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان 

  .او می تواند به تهران منتقل شود 

  .صحت هر یک از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد برسد: 5تبصره 

  .45به هر یک از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده  دانشجو انتقال )46ماده   

انتقال از دانشگاههاي غیر دولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با  )47ماده   
  . موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوط بالمانع است

  . هیأت علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد انتقال فرزندان اعضاء ) 48ماده 

نی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش انتقال دانشجویان ایرا) 49ماده 
  . عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد

هفته قبل از  6با ذکر مورد، حداقلدانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً ) 50ماده 
  . شگاه مبدأ تسلیم کندشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دان

دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ) 51ماده 
موافقت خود را به همراه درخواست و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد 

  . ر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم داردمکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظ

و  ارسالبه دانشگاه مقصد  أکلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبد ،در صورت موافقت با انتقال :تبصره 
  .قطع می شود أارتباط دانشجو با دانشگاه مبد

       است پذیرفته باالتر یاو 12آنها نمرات  که شجوي گذرانده شده دانواحدهادر صورت انتقال ،  )52ماده   
در است برعهده دانشگاه مقصد است 10و بیشتر از  12ها کمتر از واحدهایی که نمره آنمی شود و پذیرفتن 

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

 قبولی یا ردي و سوابق آموزشیاعم از أنمرات دروسی که دانشجو در دانشگاه مبد تمام : 1ره تبص
  .در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل او محاسبه می شود دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی عیناً

هنگام انتقال در مربوط به مرحله اي است که دانشجو به  12عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از  : 2تبصره 
  .آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسري ندارد
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مدرك، مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن  )53ماده   
و مقصد با ذکر  أدر دانشگاه هاي مبدي اخذ شده واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها  تعداد

  .میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می گردد

  . در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز استانتقال دانشجو  )54ماده 

    همانیدانشجوي م  

می تواند با توافق , در مواردي که دانشجو بطور موقت به تغییرمحل تحصیل خود ناگزیر باشد ) 55ماده 
محل تحصیل خود را به طور موقت براي مدت معین , همان یو مقصد به عنوان دانشجوي م أمبد دانشگاههاي
  .تغییر دهد 

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

، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال همان شدن دانشجو در یک دانشگاه یم :2تبصره 
میهمانی دانشجویان جدید الورود از تهران به شهرستانها و . تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

گاههاي مبدأ از دانشگاههاي تیپ یک به سایر دانشگاههاي تیپ دو و سه در بدو قبولی به شرط موافقت دانش
  . و مقصد امکان پذیر است

براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و همان شدن دانشجو در یک دانشگاه یم :3تبصره 
واحد باشد و جمع واحدهاي درسی  10دانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از 

واحد بیشتر نشود،  20واحد کمتر و از  12صد در آن نیمسال از اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مق
  . بالمانع است

 ،رت تمام وقت و چه به صورت تک درسچه به صوهمان یم به صورت تعداد واحدهایی که دانشجو )56ماده   
  .درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند 25نباید از    گذرانده است، دانشگاهیک  یا چند در 

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

 واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند عیناً در کارنامه دانشجو ثبت : 2تبصره 
  . می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور می گردد

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

  .صادر خواهد شد أهمان توسط دانشگاه مبدیمدرك فراغت ازتحصیل دانشجوي م) 57ماده   
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  تغییر رشته     

     ذیربطزیر و موافقت دانشگاه  تحصیل خود ، درصورت داشتن شرایط دانشجو در طول دوران) 58ماده   
  :می تواند به رشته دیگري درهمان گروه آموزشی تغییر رشته دهد

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

  .و حداکثر یک سوم کل واحدهاي دوره را گذرانده باشد نیمسال تحصیلی حداقل یک - 58  -2

فرد پذیرفته شده  آخرین از نمره آزمون  در سال ورود به تحصیل  نمره آزمون ورودي متقاضی - 58 -3
  .کمترنباشددانشگاه مقصد  درسهمیه و رشته مورد تقاضا درهمان سال 

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

بر اساس انی که از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شوند، تغییر رشته دانشجوی:  1تبصره 
  . صورت می گیرد 13ماده  2دستور العمل مندرج در تبصره 

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

تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول : 3تبصره
  . به احراز شرایط مربوط است

تنها براي یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین  در طو تحصیل خود  دانشجو : 4تبصره 
  .همین ماده 1مندرج در تبصره 

از مقطع  در غیر این صورت فقط و صورت گیرد در مقاطع تحصیلی هم سطح باید  تغییر رشته ) 59ماده   
  .امکان پذیر است 58با رعایت مقررات ماده باالتر به پایین تر

درصورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته ، دانشجو موظف است دراولین نیمسال تحصیلی پس از  ) 60ماده   
بازگشت به رشته قبلی را اجازه ثبت نام ،  پس از  . و انتخاب واحد نمایدت در رشته جدید ثبت نام فقامو

  .ندارد

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

  . می باشدرشته قبلی  آموزشی  مقررات تابع دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید ) 61ماده   
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در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، تغییر ) 62ماده   
  . رشته توأم با انتقال بالمانع است

تغییر رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و : تبصره
  . فنآوري و بر عکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع است

دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل ) 63ماده 
آموزشی با دروس رشته جدید ه ي پذیرفته می شود که با تشخیص گروسازي می شود و فقط درسهایی از و

  . کمتر نباشد 12اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از % 80حداقل 

گردد،  ظور میدروس پذیرفته شده درکارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل من :1تبصره 
صورت  دراین. درکارنامه دانشجو باقی می ماند ولی نمرات درسهاي پذیرفته نشده بدون احتساب درمیانگین

 جمعاً با تصمیم شوراي آموزشی دانشگاه  باشد، 12کمتر از  اوواحدهاي پذیرفته نشده  کل چنانچه میانگین
  .ه جدید منظور خواهد شدبعنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشت

پذیرفته نشده دانشجو ، درحدي باشد که امکان گذراندن  هايدرصورتی که تعداد واحدهاي دروس :2تبصره 
تغییر رشته با تقاضاي واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند، 

  .او موافقت نمی شود

هفته پیش از شروع  6مدارك الزم حداقل همراه متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به  )64ماده 
  .نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند

به تشخیص شوراي پزشکی  اي گردد که چنانچه دانشجو دردوران تحصیل دچار بیماري یا سانحه ) 65ماده   
دوره دکتري عمومی دندانپزشکی و یا  توانایی ادامه تحصیل در وزشی دانشگاه دانشگاه و تأیید شوراي آم

ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی اجازه  امکان بهره گیري ازکارآیی حاصل از آن را ازدست بدهد،
که از لحاظ نمره آزمون ورودي به رشته دیگري  با رعایت سایر مقررات می تواند  دندانپزشکی را ندارد و 

 ) به استثناي بند یک( 58دراین حال دانشجو ازرعایت مقررات ماده . زدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد ن
  . معاف خواهد بود

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

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

  . مقصد تغییر رشته دهد
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     پذیرفته شدگان آزمون سراسري  پذیرش واحدهاي درسی   

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

  .د باشددانشجو باتوجه به سوابق تحصیلی خود، مجاز به شرکت درآزمون ورودي رشته جدی - 66    -1

یید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا أدانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد ت -66 -2
  .باشد تحقیقات و فناوريو  علوموزارت 

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

 ذیربط  رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی سهايمحتواي آموزشی دروس گذرانده شده با در - 66 -4
  .کمتر نباشد 12از  سهامحتوایی داشته و نمره هریک از دراشتراك % 80حداقل 

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

     توسط گروههاي آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام س ها معادل سازي و پذیرش در : 2تبصره
  .می شود

به نمرات درس هاي پذیرفته شده در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاس)  67ماده
  . میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز  20به ازاي هر )  68ماده 
  .تحصیل وي کاسته می شود

   پایان نامه    

دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در زمینه مربوط عمومی بخشی از دوره دکتري  )69ماده   
  .نظراستاد راهنما به تحقیق بپردازد زیربه رشته تحصیلی خود 

دوره واحد درسی  120پس از گذراندن حداقل باید دندانپزشکی  عمومی دانشجویان دوره دکتري )70ماده   
خود را انتخاب و موضوع پایان نامه خود را به ) 1(دکتري عمومی دندانپزشکی ، تا یک سال واحد پایان نامه 

  .ثبت برسانند

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی مربوطه و تصویب ) 71ماده 
  . شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد
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استثنایی با تأیید شوراي پژوهشی دانشکده در موارد . رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است: 1تبصره 
  . می توان از اعضاي هیأت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

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

نفر از اعضاء هیات علمی یا متخصصان و محققان  یک به پیشنهاد استاد راهنمادر صورت لزوم  )72ماده 
  .برجسته پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند

ستاد دوره دکتري عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توسط هر ا سقف تعداد پایان نامه هاي :تبصره  
از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي هیأت  وندش می هدایت راهنما 

در دانشکده هایی که تعداد اعضاء هیأت علمی زیاد . بدست می آید 4علمی دانشکده مربوطه ضرب در عدد
شد ، هر عضو هیأت علمی بر است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیأت علمی عدد کمی خواهد 

پایان نامه دانشجویان با سال  3هی وي با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده حداکثر ااساس مرتبه دانشگ
  . ورودي یکسان را بطور همزمان می تواند راهنمایی نماید

  . انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد) 73ماده 

موضوع پایان نامه نباید تکراري  باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی  )74ماده  
  . سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد 5محتواي یکسان در 

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

  . هر دانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید) 75ماده 

از تأیید استاد راهنما پس ) نفر 3حداکثر( جویان انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانش: تبصره   
         . ي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موار ذیل مجاز می باشدو تصویب شورا

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

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

  : جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود) 76ماده   

  انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما: الف

  بررسی تکراري نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده : ب
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  تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه: ج

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

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

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

  : هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد )77ماده   

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

  )دالیل اهمیت موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش( مقدمه: ب

  بررسی متون: ج

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

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

ر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سای( بحث و نتیجه گیري :و
  ) ه پیشنهاداتئپژوهش با سایر مطالعات، بررسی تقایص و محدودیت هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارا

  مراجع: ه

نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان ) 78ماده 
  . انگلیسی، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد

هیأت داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي ) 79ماده 
  :زیر تشکیل می شود

 ستاد یا استادان راهنماا -1
 )در صورت موجود( استاد مشاور -2
 نماینده معاون پژوهشی دانشکده -3
 معاون آموزشی دانشکده از گروه مرتبط با پایان نامهنماینده  -4
یک عضو از اعضاي هیأت علمی یا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی  -5

 مربوطه
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مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیأت علمی باید حداقل استادیاري باشد، در شرایط خاص : تبصره
در خصوص محققان و صاحبنظران داشتن . پس از تأیید شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد

  . مدرك دکتراي تخصصی الزامی است

ر مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران د) 80ماده 
  .می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند

  20تا 19پایان نامه هاي با نمره                                         عالی * 

             99/18تا17پایان نامه هاي با نمره                                بسیار خوب* 

  99/16تا14پایان نامه هاي با نمره                                         خوب* 

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

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

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

کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و ) 81ماده 
چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب 

ه باشد، اخراج نماید، علی رغم اینکه کلیه واحدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذراند
  . خواهد شد

تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت می شود و دانشجو از رعایت ) 82ماده 
  . حداکثر واحدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است

ایان زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی است که تمامی واحدهاي درسی خود را از جمله پ) 83ماده 
  ).که مؤخر باشد هر کدام (نامه را گذرانده باشد

  . کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است) 84ماده

یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوري وزارت ) 85ماده 
  . دمتبوع جهت بهره براري و اطالع رسانی به دیگر مراکز ارسال گرد
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        رهپویان دانشگاه   ) سمناناستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (   و بخشنامه هاي آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           ١٦٤

  فراغت از تحصیل  

دندانپزشکی و  عمومی دوره دکتري و مراحل آموزشی دانشجویانی که کلیه واحدهاي درسی )86ماده   
نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل  پایان

  .دوره دکتري عمومی دندانپزشکی شناخته می شود

        جلسه شوراي عالی  چهل و هشتمینتبصره در  84ماده و   87فصل، 13در این آیین نامه  )87ماده   
براي  1391-92به تصویب رسیده و از ابتداي سال تحصیلی  19/4/1391برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

و از تاریخ اجرا آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند الزم االجرا است 
  .کلیه آئین نامه ها و بخشنامه هاي قبلی مغایر با آن براي این دسته از دانشجویان لغو می شود


