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خ به بعد ين تاريكه از ا يانيآن دسته از دانشجو يبرا ١٣٨٣-٨٤ يليسال تحص ينامه از ابتدا نيين آيا(

شوند، الزم  يم يپزشك آموزشوزارت بهداشت، درمان و  تابعه يعال آموزشها و مؤسسات  وارد دانشگاه

ان مشمول يدانشجو ير با آن برايمغا يها ها و بخشنامه نامه نييه آيخ به بعد كلين تارياالجرا است و از ا

 .)شود ينامه لغو م نيين آيا

 

 فيتعار ------

 يسينو ط ناميشرا :فصل اول

 ينظام آموزش :فصل دوم

 ليو طول مدت تحص يرسد يواحدها :فصل سوم

 ابيحضور و غ :فصل چهارم

 حذف و اضافه :فصل پنجم

 دانشجو يليشرفت تحصيپ يابيارز :فصل ششم

 ليو انصراف از تحص يليتحص يمرخص :فصل هفتم

 ييانتقال و جابجا :فصل هشتم

 همانيم يدانشجو :فصل نهم

 ر رشتهييتغ :فصل دهم

 يدرس يرش واحدهايپذ :ازدهميفصل 

 پايان نامه :صل دوازدهمف

 ليفراغت از تحص :همسيزدفصل 

                دوره دکتری عمومی پزشکینامه آموزشي  آيين
پزشکی زی علوم ريششمين جلسه شورای عالی برنامهوبيست مصوب

 ٢٣/٣/١٣٨٣مورخ 
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١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧    
 

 فيتعار

رفته شده و حسب مقطـع مربـوط   يكسان پذيبه صورت  يليه مقاطع تحصيكل يها نامه نيير در آيف زيتعار

 .ستير با آن مجاز نير مغاير و تفسييها بوده و هر نوع تغ نامه نيينفك آيباشد و جزء ال يمورد استناد م

 يلوم پزشكدانشگاه ع

در  يانسـان  يرويـ ت نيخود كه ترب يفه اصليكه عالوه بر وظ يو خدمات يپژوهش  ،يآموزشاست  يا مؤسسه

پرداختـه   يو درمان ي، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتآموزشاست، به انجام  يمختلف گروه پزشك يها رده

 .دينما يارجاع عمل م يين امور به عنوان مركز نهايو در ا

 .شود يل ميگر تشكيو حداقل دو دانشكده د ياز دانشكده پزشك يعلوم پزشكهر دانشگاه 

 يدانشكده علوم پزشك

خـود   يفه اصلياست كه عالوه بر وظ يمستقل يو خدمات يپژوهش  ،يآموزشمؤسسه  يدانشكده علوم پزشك

ـ آموزشاست، به انجام  يمختلف گروه پزشك يها در رده يانسان يرويت نيكه ترب ه خـدمات  ، پژوهش و ارائ

 .دينما يارجاع عمل م يين امور به عنوان مركز نهايپرداخته و در ا يو درمان يبهداشت

 دانشكده

ماننـد دانشـكده   . شـود  يل مـ يتشـك  يآموزشك دانشگاه است كه حداقل از سه گروه ياز  يدانشكده واحد

 .و دانشكده بهداشت ي، دانشكده دندانپزشكيپزشك

 يكده در گروه پزشكآموزش

 يگـروه پزشـك   يهـا  رشـته  يدر سـطح كـاردان   يآموزش يها است كه از تجمع گروه يعال موزشآمؤسسه 

 .ر استيدر آن دا يليتحص يها رشته آموزشارائه  يزات الزم برايگردد و امكانات و تجه يل ميتشك

 مؤسسه

جـوز  كه بـا م  يو پژوهش يعال آموزشك از مراكز يك مفهوم عام است كه به هر ي يعال آموزشدر   مؤسسه

شده باشـد،   سيتأس يپزشك آموزشا وزارت بهداشت، درمان و ي يقات و فناورياز وزارت علوم، تحق يرسم

 .گردد ياطالق م

 

 يآموزشگروه 

مثـل  . باشـد  يك شاخه ميا يك رشته و يدر ارتباط با  يا ارائه خدمات درمانيو پژوهش و  آموزشدار  عهده

 .يو گروه جراح يولوژيزيگروه بهداشت، گروه ف
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١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨    
 

 يشيگروه آزما

 يهـا  ها، داوطلبان را بر حسب رشـته  ورود به دانشگاه يكشور در امتحانات سراسر آموزشسازمان سنجش 

 .شود يده مينام يشيها، گروه آزما ن گروهيك از ايكند كه هر  يم ميخاص تقس يها به گروه يانتخاب

 دوره

ك رشـته كـه در چـارچوب    يسته در است هماهنگ و منسجم و به هم واب يمجموعه دروس يليدوره تحص

از مـدارك   يكـ يافـت  يشود تـا سـرانجام بـه در    ين به دانشجو ارائه ميك مدت زمان معينظام خاص و در 

ر ارائـه  يـ ز يليران در مقاطع تحصيا يعال آموزشدر نظام  يليتحص يها منجر شود، دوره يمرسوم دانشگاه

 .شوند يم

 )پلميفوق د( يكاردان -

 وستهيوسته و ناپيپ) سانسيل( يكارشناس -

 وستهيناپ) سانسيفوق ل(ارشد  يكارشناس -

 يعموم يدكتر -

 (Ph.D) يتخصص يدكتر -

 )ياريدست( ينيتخصص بال -

 فوق تخصص -

 آموزشاداره 

مربـوط بـه    يآموزشا دانشگاه است كه همه امور يك دانشكده يدر  يك واحد اداري آموزشمنظور از اداره 

ج را بـر عهـده   ينمرات و اعالم نتـا  يآور احد، انجام امتحانات، جمع، انتخاب ويسينو ل ناميان از قبيدانشجو

 .دارد

 استاد

 .شود يده ميرا بر عهده دارد، استاد نام يا عملي يس دروس نظريت تدريكه مسؤول يعلم أتيههر عضو 

 شتهر

 يرز، كشـاو يمهندس يه، فني، علوم پايعلوم انسان ،يعلوم پزشك( يعلم يها گروه ياز شعب فرع يكيرشته 

 ييك كـارا يـ ز بوده و حداقل به يگر موضوعات متماياست كه از لحاظ موضوع كامالً مشخص و از د) و هنر

بـدون احتسـاب   (درصـد كـل واحـدها     ٣٠د از يز دروس مشترك نبايدر دو رشته متما. انجامد يمشخص م

 .تجاوز كند) يدروس عموم
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١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩    
 

 شيگرا

اخـتالف دروس در دو  . شـود  يده مـ يـ ش ناميگـرا  ،ك تخصص باشديك رشته كه ناظر بر يك از شعب يهر 

بدون احتسـاب دروس  (درصد كل واحدها  ٣٠درصد كل واحدها كمتر و از  ٧د از يك رشته نبايش از يگرا

 .شتر باشديب) يعموم

 دروس

و از نظر ارتبـاط  ) رشته يه و تخصصيپا( يو اختصاص ي، به دروس عمومياز لحاظ محتو يدروس دانشگاه

و  يا عدم لزوم انتخاب بـه دروس اجبـار  يو مستقل و از جنبه لزوم ) ازين شيپ(وسته يدروس پگر به يكديبا 

، ي، كـارآموز يـ عملـ   ي، نظـر يو عملـ  ي، نظري، عمليس به دروس نظريم و تدريو از لحاظ تعل يارياخت

 .شود يم ميدر عرصه تقس يو كارآموز يكارورز

 تبصره

ك كـد  يـ شـوند و هـر    يس ميگر تدريكديوند، مستقل از ش ينوشته م يو عمل يكه به صورت نظر يدروس

 .جداگانه و نمره جداگانه دارند

 ك درس محسـوب شـده و كـد مشـترك و نمـره     يـ شـوند   ينوشته م يـ عمل   يكه به صورت نظر يدروس

 .دارند مشترك

 يدروس عموم

آنـان   ينگـ نش فرهيان و رشد و بيدانشجو يدن به اطالعات عمومياست كه به منظور توسعه بخش يدروس

 ين دروس برايا. شود يعرضه م يعلم يبا روشها ييز آشنايو ن يد اسالميبر اساس فرهنگ و معارف و عقا

وسـته و  يپ ي، كارشناسـ يكـاردان  يليدر مقـاطع تحصـ   يعلـوم پزشـك   يهـا  رشـته  يان تماميه دانشجويكل

 .است يالزام يعموم يدكتر يها وسته و دورهيناپ

 يدروس اختصاص

 :شود يم مير تقسيرشته به شرح ز يه و دروس تخصصيدروس پا: دسته ن دروس به دويا

نش يـ ه و بيـ ت بنيـ آماده نمودن دانشجو، توسـعه اطالعـات و تقو   ياست كه برا يه دروسيالف ـ دروس پا 

 .شود يرشته عرضه م يو درك بهتر دروس تخصص يو يعلم

ك ي يو عمل يعلم يها يياش كاريجاد و افزاياست كه صرفاً به منظور ا يرشته دروس يب ـ دروس تخصص 

 .شود يس ميرشته تدر

 يدروس جبران

مقـرر، بـه    يدرسـ  ينگذرانده باشد، موظـف اسـت اضـافه بـر واحـدها      يرا در مقطع قبل يكه دانشجو دروس يدر صورت

 .بگذراند يمربوط، آن دروس را به عنوان دروس جبران يو مطابق برنامه آموزش يص گروه آموزشيتشخ
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١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠    
 

 يدروس اجبار

 .باشد يض نميگر قابل تعويل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديالتحص است كه فارغ يدروس

 ياريدروس اخت

 .از دروس انتخاب كرد يا ان مجموعهيتوان آنها را از م يم يآموزش يها است كه با توجه به مقررات و برنامه يدروس

 )ازين شيپ(وسته يدروس پ

 . است يگر ضروريك درس ديگرفتن  يدن آنها برااست كه گذران يدروس

 .از باشندين شيتوانند پ ينم ياريدروس اخت. از باشندين شيتوانند پ يم يا اجباري يدروس جبران

 دروس مستقل

 .ستين يگريد يا درسهاياست كه انتخاب آنها منوط به گذراندن درس  يدروس مستقل

 يدروس نظر

 .شود يماست كه در كالس درس ارائه  يدروس

 يدروس عمل

 .شود يمربوط در دانشكده ارائه م يها ا بخشي ينيبال يشگاه و مركز مهارتهاياست كه در كارگاه، آزما يدروس

 يدروس كارآموز

شده  يساز هيط شبيا در محيو ) يمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درمانيب( يط كار واقعياست كه در مح يدروس

 .شود يارائه م يعلم يمهارتها آموزش يابر) ينيبال يمركز مهارتها(

 يدروس كارورز

 .شود يارائه م يعلم يكسب تسلط بر مهارتها يو برا يعقط كار واياست كه در مح يدروس

 در عرصه يدروس كارآموز

 .شود يارائه م يدرمان يدر عرصه ارائه خدمات بهداشت يعمل يها مهارت آموزشاست كه با هدف  يدروس

 فصل اول

 يسينو ود و نامط وريشرا

 ط وروديشرا

 :ر استيبه شرح ز يپزشك يعموم يدكتر ط ورود به دورهيشرا )١ماده 

 .يرفته شدن در آزمون وروديپذ -١-١

نظـام  ( يش دانشـگاه ينامـه دوره پـ  يا گواهيـ و ) مينظام قـد (ان دوره متوسطه ينامه پايداشتن گواه -١-٢

ـ بـا توجـه بـه نظـام جد    (موزش و پـرورش  وزارت آ دييتأا خارج كشور، مورد ياز داخل ) ديجد د آمـوزش  ي

 ) يانقالب فرهنگ يعال يمطابق مصوبات شورا( يحوزو يها ا برابر آموزشي) متوسطه
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١٤١١٤١١٤١١٤١    
 

ورود بـه   يط عمـوم يكشور و داشتن شرا ين و مقررات جاريل از نظر قوانيمجاز بودن به ادامه تحص -١-٣

 .يانقالب فرهنگ يعال يبرابر مصوبات شورا يآموزش عال

علـوم   يزيـ ر برنامـه  يعـال  ياز سالمت كامل تن و روان بر اسـاس ضـوابط مصـوب شـوا     يبرخوردار -١-٤

 .يپزشك

ه مطـابق تعرفـه و   يا پرداخـت شـهر  يـ گان يسپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش را -١-٥

 .شود يربط صادر ميق مراجع ذيكه از طر يمقررات

سـازمان سـنجش    يضوابط اعالم شـده در دفترچـه آزمـون سراسـر     چنانچه دانشجو با توجه به: ١تبصره 

برخوردار نباشد، بر اساس  يعموم يدوره دكتر يالزم برا يو روان يكشور از سالمت جسم يآموزش پزشك

 .را ندارد يپزشك يعموم يل در دوره دكتريدانشگاه، اجازه تحص يپزشك ينظر شورا

د در زمان ثبت نـام  ينظام جد يدانشگاه شيا پيم ينظام قد دوره متوسطه يليه تحصيدييتأارائه : ٢تبصره 

نامه دوره يا اصل گواهيان دوره متوسطه ينامه پايو ارائه اصل گواه يليمسال اول تحصيان نيو حداكثر تا پا

 .است يه الزاميك سال پس از ثبت نام اوليحد اكثر تا  يدانشگاه شيپ

 يگر تعهـدات قـانون  يرا از انجام د يپزشك يعموم يدكتر الن دورهيالتحص ه، فارغيپرداخت شهر :٣تبصره 

 .كند يخاص معاف نم

كه توسط سازمان سنجش آمـوزش كشـور    ييها ، موظفند در مهلتيرفته شدگان آزمون وروديپذ :٢ماده 

عـدم مراجعـه   . نـد يربط مراجعه نمايو انتخاب واحد به دانشگاه ذ يسينو نام يشود، برا يا دانشگاه اعالم مي

خواهـد   يل تلقـ يج آزمون، انصراف از تحصـ يپس از اعالم نتا يليمسال تحصين نيدر نخست يسينو نام يبرا

 .شد

ادامـه   يكنـد، بـرا   يكه دانشگاه اعـالم مـ   يدر زمان يليمسال تحصيدانشجو موظف است در هر ن :٣ماده 

مسـال  يك نيدر  يسينو نام يعدم مراجعه دانشجو برا. ل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كنديتحص

 .ل است و دانشجو اخراج خواهد شديبدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحص

د، يـ افـت نما يخـود را در  يليل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصـ يكه ترك تحص ييدانشجو :٢تبصره 

 .ديل خود عمل نمايدوران تحص يه تعهدات قانونيموظف است به كل

ـ يو ادامـه تحصـ   يسينو ك زمان حق ناميدر  يعموم يپزشك يدوره دكتر يدانشجو :٤ماده  ش از يل در ب

در صـورت تخلـف، بـه    . را نخواهـد داشـت   ير دولتـ يا غي يا چند دانشگاه اعم از دولتيك يك رشته و در ي

از  يكـ يل در يوزارت متبـوع، از ادامـه تحصـ    يمقـررات آموزشـ   يته نظارت بر حسـن اجـرا  يص كميتشخ

ن حـال موظـف اسـت    يشود و دانشجو در ا يباطل اعالم م يو يليو سوابق تحص محروم يانتخاب يها رشته

 .ربط بپردازدين شده به دانشگاه ذييتع يها مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه يها نهيه هزيكل
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نامـه و ضـوابط    نيـي و تابع آ ين ماده مستثنياز شمول ا) درخشان ياستعدادها(ان ممتاز يدانشجو :تبصره

 .باشند يبه خود ممربوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصل دوم

 يآموزشنظام 

 .است يبر نظام واحد يمبتن يپزشك يعموم يدوره دكتر آموزش :٥ماده 

ا عـدم  يـ  يشـود و قبـول   يده ميآن درس سنج ي، ارزش هر درس با تعداد واحدهايدر نظام واحد :٦ماده 

 .ك درس، به همان درس محدود استيدانشجو در  يقبول

سـاعت،   ١٧ يب به صـورت نظـر  ياست كه مفاد آن به ترت يزان درسيا مي، مقدار يهر واحد درس :٧ماده 

مسـال  يك نيـ سـاعت، در طـول    ٦٨ يسـاعت و كـارورز   ٥١ يساعت، كارآموز ٣٤) يشگاهيا آزماي( يعمل

 . شود يس ميتدر يزير برنامه يعال يو طبق برنامه مصوب شورا يا دوره تابستاني يليتحص

 :ر استيبه شرح ز يشامل مراحل يپزشك يعموم يامه دوره دكتربرن: ٨ماده 

 هيو علوم پا يدروس عموم: مرحله اول 

 يوپاتولوژيزيو ف يشناس نشانه: مرحله دوم 

بزرگداشت استاد و احترام به مجلس او و نيكو ): ع(امام سجاد

ن به سخنان او و رو كردن به او و ياري رساندن به او گوش داد

سودخودت است تا بتواند دانشي را كه به آن نياز داري به تو 

بياموزد؛ بدان گونه كه ذهن خود را تنها براي گوش دادن به 

سخنان او اختصاص دهي و فهمت را براي او به كارگيري و با 

با روشني تمام دلي پاك به سخنان او گوش بسپاري و چشمت را 

.ها به او بدوزيها و كم كردن شهوتبا ترك لذَت
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 ينيبال يكارآموز: مرحله سوم 

 يكارورز: مرحله چهارم 

مسـال  ينمركـب از دو   يليهـر سـال تحصـ    يپزشـك  يعمـوم  يدر مراحل اول و دوم دوره دكتـر  :٩ماده 

 يليمسـال تحصـ  يهـر ن . است يك دوره تابستانيط و امكانات، يو در صورت ضرورت و داشتن شرا يليتحص

 .است ٧ت مفاد ماده يبا رعا يآموزشهفته  ٦برابر  يو دوره تابستان يآموزشهفته  ١٧عبارت از 

ـ  ١٧جـزو مـدت    يان دوره تابستانيا پايمسال يان نيطول مدت امتحانات پا :١تبصره  هفتـه   ٦ه و هفت

 .شود يمحسوب نم آموزش

، عدم امكان حضـور اسـتاد مربـوط در    يعيطب ياي، شامل وقوع باليو ضرور ييدر موارد استثنا :٢تبصره 

 يشـنهاد دانشـكده مربـوط و موافقـت شـورا     يل، بـه پ يـ ن قبياز ا ياستاد و موارد يماريهفته، ب ١٧طول 

كـه   يانيه دانشجويهفته جهت كل ١٧تر از  كوتاه يمدترا در  ييها ا درسيتوان درس  يدانشگاه، م يآموزش

از  ينكه مجمـوع سـاعات هـر واحـد درسـ     يس نمود، مشروط بر اياند، تدر ها را اخذ كرده ا درسيآن درس 

 يها مطابق ساعات هر واحد درسـ  ه كالسينامه كمتر نشود و شركت در كل نيين آيا ٧زان مقرر در ماده يم

 .است يالزام

و  ينيبال آموزشمشتمل بر چند بخش  يلي، هر سال تحص)مراحل سوم و چهارم( ينيره بالدر دو :١٠ماده 

، با توجه به مدت زمـان  يليدر طول هر سال تحص ينيدوره بال يتعداد بخشها. مربوطه است يدروس تئور

 .شود ين مييدانشگاه تع يآموزش يهر بخش، توسط شورا آموزش يالزم برا

 يو سرفصل مصوب شورا يدرس يها موظفند برنامه يعلوم پزشك يها و دانشكدهها  ه دانشگاهيكل :١١ماده 

 .نديرا اجرا نما يزير برنامه يعال

ان در طـول دوره، روش  يدانشـجو  يليم برنامـه تحصـ  يازها، تنظـ ين شيت پيب دروس با رعايترت :١تبصره 

هـا و   ع بر عهـده دانشـگاه  ك درس و انتخاب منابيد در يز مواد و طرح مطالب جديس و جابجا كردن ريتدر

 يكارورز شيه و جامع پياست منابع جهت امتحانات جامع علوم پا يهيبد. است يعلوم پزشك يها دانشكده

 .شود ين ميياز طرف وزارت متبوع تع

 يپزشك يعموم يكه حداقل سه دوره دكتر يعلوم پزشك يها ها و دانشكده آن دسته از دانشگاه: ٢تبصره 

تواننـد بـا توجـه بـه      يدانشـكده و دانشـگاه مـ    يآموزشـ  يشـورا  دييتأاند، در صورت  ل داشتهيالتحص فارغ

 .دوره، به برنامه مصوب اضافه كنند يزان ده درصد كل واحدهايات و امكانات، حداكثر به ميمقتض

در امتحان جـامع شـرط    يشود و قبول يه برگزار ميان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايدر پا: ١٢ماده 

 .باشد يم يبه دوره بعدورود 
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علـوم   يدرسـها (مرحلـه اول   يه درسـها يدر كل ي، قبولهيشرط شركت در امتحان جامع علوم پا: ١تبصره 

كـه دانشـجو    يطين حال در شرايبا ا. ن مرحله استياز ا ١٢ن كل يانگيمو كسب ) يعموم يه و درسهايپا

ه شركت كند و در صـورت  يان جامع علوم پاتواند در امتح يمانده داشته باشد، ميباق يك درس عموميتنها 

ن مرحلـه دوم  يانگيـ ن درس در ميـ اسـت نمـره ا   يهيبگذراند، بد يمانده را در دوره بعد ي، درس باقيقبول

 .محاسبه خواهد شد

كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است، در  ياز دروس يچنانچه نمرات تعداد: ٢تبصره 

ه اعالم شده باشد، دانشـجو بـه صـورت مشـروط در آزمـون شـركت       ين جامع علوم پابه آزمو يزمان معرف

ـ يـ كه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود نشـده باشـد    يدر صورت. دينما يم ، يرغـم قبـول   يا عل

باشـد و آزمـون مـذكور     يكن مـ ي لم كان يجه آزمون ويده باشد، نتينرس ١٢به  ين كل مرحله اول ويانگيم

و  يدر درس مـردود  يعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تـا كسـب نمـره قبـول    جزو ت

بـه صـورت مشـروط نخواهـد      يرا حتـ  ين الزم، اجازه شركت در آزمون جامع بعديانگين كسب ميهمچن

 .داشت

بـور  چنانچـه دانشـجو در امتحـان مز   . نوبت مجاز است سهه تا يشركت در امتحان جامع علوم پا :١٣ماده 

 .شود يمحروم م يپزشك يعموم يل در دوره دكتريكسب نكند از ادامه تحص ينمره قبول

ك نوبت شركت در امتحان محسـوب  يه به منزله ير موجه در امتحان جامع علوم پايبت غيغ :١تبصره 

 .شود يم

ته ل در رشـ يه از ادامـه تحصـ  يـ كه به علت مردود شدن در امتحـان جـامع علـوم پا    ييدانشجو :٢تبصره 

 يعمـوم  يدكتـر  يهـا  ان دورهير رشـته دانشـجو  ييـ تواند برابر دستورالعمل تغ يشود، م يمحروم م يپزشك

شـوند، مصـوب    يمحروم مـ  يعموم يل در دوره دكتريكه از ادامه تحص يو داروساز ي، دندانپزشكيپزشك

در مقـاطع   يگـر ي، به رشته د٢٨/٤/٨٢مورخ  يعلوم پزشك يزير برنامه يعال ين جلسه شورايست و دوميب

 .ر رشته دهدييتغ يوسته و كاردانيا ناپيوسته يپ يكارشناس

ـ از ا ١٢ن كل يانگيمرحله دوم و كسب م يه درسهايدر كل يقبول :١٤ماده  ن مرحلـه، شـرط ورود بـه    ي

 .مرحله سوم است

 يهــا در درمانگــاه ييســرپا يدرمــان يبهداشــت يمراقبتهــا آمــوزششــامل  ينيبــال يكــارآموز :١٥مــاده 

 يو درسـها  يمـاران بسـتر  ين بيبر بال آموزشكشور،  يدرمان يها و مراكز عرضه خدمات بهداشت تانمارسيب

 .است ينظر

ان يه دانشـجو يـ كل يطبق برنامه مصوب برا يماه كارآموز ٢٠، گذراندن يدر طول دوره كارآموز :١تبصره 

 .است يالزام
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 يدوره كـارآموز % ٥٠د از يها نبا مارستانيدر ب يماران بسترين بيبر بال يحداكثر مدت كارآموز :٢تبصره 

 .شتر باشديب

ن آزمون شـرط  يدر ا يشود و قبول يبرگزار م يش كارورزيان مرحله سوم آزمون جامع پيدر پا :١٦ماده 

 .است يورود به دوره كارورز

ـ     :١تبصره  مرحلـه   يه درسـها و بخشـها  يـ در كل ي، قبـول يش كـارورز يشرط شـركت در آزمـون جـامع پ

 .باشد يم نامه انيثبت موضوع پااز مرحله سوم و  ١٤ن كل يانگيم، كسب ينيالب يكارآموز

كه دانشجو گذرانـده و در امتحانـات آنهـا شـركت      يياز دروس و بخشها يچنانچه نمرات تعداد :٢تبصره 

اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشـروط در   يش كارورزيبه آزمون جامع پ يكرده است در زمان معرف

ا يا بخش مردود شده باشد يكه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس  يدر صورت. دينما يركت مآزمون ش

باشـد و   يكـن مـ  يكـان لـم    يجه آزمون ويده باشد، نتينرس ١٤ن كل مرحله سوم به يانگيم يرغم قبوليعل

ا يدر درس  يآزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تاكسب نمره قبول

بـه صـورت    يرا حتـ  ين الزم، اجازه شركت در آزمون جامع بعـد يانگين كسب ميو همچن يبخش مردود

 .مشروط نخواهد داشت

 :ريكه با توجه به فرمول ز يا ، بر اساس رتبهيش كارورزيقبول شدگان آزمون جامع پ :٣تبصره 

 )٢× سه مرحله اول ن يانگيم+ (ن يانگيبر اساس م يش كاروزينمره تراز شده آزمون پ

٣ 

 .، حق تقدم خواهند داشتيگذراندن مرحله كارورز يموجود، برا يكنند، در انتخاب بخشها يكسب م

از   ١٨٠ يش كـاروز يو نمـره او در آزمـون پـ    ١٥ يين سه مرحلـه اول دانشـجو  يانگيمثال، چنانچه م يبرا

، رتبـه او بـر اسـاس    )شـود  يمـ  ١٨ ن يانگياو بر اساس م يش كارورزينمره تراز شده آزمون پ(باشد  ٢٠٠

 :شود ير محاسبه ميفرمول باال، به صورت ز

١٦ = 
١٥×  ٢+ ( ١٨( 

٣ 

 .نوبت مجاز است چهارتا  يكارورز شيشركت در امتحان جامع پ: ١٧ماده 

ل در رشـته  ياز ادامـه تحصـ   يكـاروز  شيكه به علت مردود شدن در امتحان جامع پـ  يانيدانشجو: تبصره

از مقـاطع   يكـ يبـه   ١٣ماده  ٢توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره  يشوند، م يمحروم م يپزشك

 .ر رشته دهندييتغ يوسته و كاردانيناپ يوسته، كارشناسيپ يكارشناس

 يطبـق برنامـه مصـوب بـرا     يكـاروز  مـاه  ١٧باشـد و گذرانـدن    يم ماه ١٨ يطول دوره كارورز :١٨ماده 

 .دياستفاده نما يك ماه مرخصيست از يبا يم يطول دوره كارورز دانشجو در. است يلزامكارورزان ا
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 فصل سوم

 ليو طول مدت تحص يدرس يواحدها

، طبـق  يپزشـك  يعمـوم  يل در دوره دكتـر يفراغت از تحص يبرا يدرس يحداقل تعداد واحدها :١٩ماده 

 .است يزير برنامه يعال يبرنامه مصوب آن دوره در شورا

ـ با يپزشك يعموم ياز مراحل اول و دوم دكتر يليسال تحصميدانشجو در هر ن :٢٠ماده  و  ١٢د حـداقل  ي

 .ديانتخاب نما يواحد درس ٢٠حداكثر تا 

ت شرط حـداقل  يك از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعايدر هر  يليمسال تحصين نيدر آخر: ١تبصره 

 .واحد معاف است ١٢

توانـد   يباشد، م ١٧حداقل  يليمسال تحصين كين كل نمرات دانشجو در يانگيكه م يدر صورت :٢تبصره 

 . را انتخاب كند يواحد درس ٢٤مسال بعد، حداكثر تا يبا نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در ن

ك از مراحـل اول و دوم  يـ گذراندن هر  يمانده برايواحد باق ٢٤كه دانشجو حداكثر  يدر موارد: ٣تبصره 

ه آن يـ توانـد كل  يدانشـكده مـ   دييـ تأسال قبل مشروط نشده باشد، با ميكه در ن يرا داشته باشد، در صورت

 .مسال بگذرانديواحدها را در آن ن

 .باشد ينم يواحد درس ٦ش از  ي، دانشجو مجاز به انتخاب بيدر دوره تابستان :٤تبصره 

آنهـا   ينها كه نمره خام مواد امتحـا  دانشگاه يورود يرفته شدگان آزمون سراسريآن دسته از پذ :٢١ماده 

 ينـ يرنده، از حد نصاب معيدانشگاه پذ يآموزش يص شورايا چند درس به تشخيك ي، در يدر آزمون ورود

از يـ ن شيكند، به عنوان دروس پ ين مييه تعارا كه آن دانشگ ياز رشته، دروسيكمتر باشد، موظفند حسب ن

 .بگذرانند يليال تحصمسين نيا دومين يعالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اول يدانشگاه

بر  ياز دانشگاهين شيس دروس پيز مواد، نحوه ارائه و زمان تدرين نوع درس، تعداد واحد، رييتع :١تبصره 

 .است يآموزش يها شنهاد گروهيرنده و بر اساس پيدانشگاه پذ يآموزش يعهده شورا

ها از هر لحاظ، ازجملـه ثبـت    هآنها در دانشگا ياجرا يو چگونگ ياز دانشگاهين شيارائه دروس پ: ٢تبصره 

ن كل نمـرات دانشـجو،   يانگيو م يمسال و مشروطيان نين پايانگينمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در م

 .است يعال آموزشو تابع مقررات  يمانند دروس دانشگاه

 رفتـه شـدگان،  ي، كارنامـه پذ يج آزمـون ورود يكشور، پس از اعالم نتـا  آموزشسازمان سنجش  :٣تبصره 

 .دهد يربط قرار ميذ يها ار دانشگاهيدر اخت يك از مواد امتحانيمشتمل بر نمره خام آنها را در هر 

را  ياز دانشـگاه يـ ن شيواحد از دروس پ ٨كه حداقل  يانيل دانشجويبه حداكثر طول دوره تحص: ٤تبصره 

 .شود يافزوده م يليمسال تحصيك نيگذرانده باشند، حداكثر 
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سـال اول بـه    ٥سال است كـه   ١٠ يپزشك يعموم يدر دوره دكتر ليت مجاز تحصحداكثر مد: ٢٢ماده 

 .مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد يمانده به طيسال باق ٥و  يپزشك آموزشمراحل اول و دوم  يط

ـ از امتحان جامع علـوم پا  يپزشك آموزشسال اول دوره  ٤كه نتواند در مدت  ييدانشجو: ١تبصره  ه، ي

ان برساند، از يرا به پا يپزشك آموزشسال اول، مراحل اول و دوم  ٥ا در مدت يب كند و كس ينمره قبول

ده يـ كـه گذران  يين نمرات درسـها يانگيكه م يو در صورت شود يمحروم م يل در رشته پزشكيادامه تحص

در مقـاطع   يگـر يبـه رشـته د   ١٣مـاده   ٢تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصـره   يباشد، م ١٠حداقل 

 .بدهد ر رشتهييتغوسته يوسته و ناپيپ ي، كارشناسيكاردان

 يبه دوره كـارورز  ينيسال از شروع دوره بال ٣كه نتواند در مدت  ييدانشجو يليدوره تحص :٢تبصره 

 يب شورايان برساند، با تصويرا به پا يپزشك آموزشسال مراحل سوم و چهارم  ٥ا در مدت يابد و يراه 

ـ  يگر قابل تمديماه د ١٢دانشگاه حداكثر  يآموزش بـه   يل ويد است، مشروط بر آنكه مدت مجـاز تحص

 .ده باشديان نرسيپا

 فصل چهارم

 ابيحضور و غ

 يالزامـ  يو كـارورز  يكـارآموز  يها جلسات مربوط به هر درس و دوره يحضور دانشجو در تمام :٢٣ماده 

 .شود يبت محسوب ميك از جلسات غياست و عدم حضور دانشجو در هر 

و از دو هفـدهم   يشگاهيو آزما يعمل، از چهار هفدهم ينظربت دانشجو در هر درس يساعات غ :٢٤ ماده

ن صـورت، نمـره   يـ ر ايـ در غ. د تجـاوز كنـد  يآن بخش نبا ك دهم مجموع ساعاتياز  يو كارورز يكارآموز

 .شود يمحسوب م صفرا بخش يدانشجو در آن درس 

مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مسـتند   يدر صورت، ٢٤تا سقف مشخص شده در ماده  بتيغ :١تبصره 

بر عهده استاد و ) ر موجهيا غيموجه (بت دانشجو ينحوه برخورد با غ. شناخته شود موجهص استاد يو تشخ

 .دانشكده خواهد بود دييتأبا 

ـ ا بخش، يدانشجو در هر درس  بتيغكه  يدر صورت :٢تبصره   ٢٤در مـاده   ن شـده يـي زان تعيـ ش از ميب

 حـذف ص داده شـود، آن درس  يتشـخ  موجـه دانشـگاه   يآموزشـ  يص شـورا يبت او با تشـخ يغ يشد، ولبا

مسال مذكور به عنـوان  ين يست، ولين يمسال الزاميواحد در هر ن ١٢ت حداقل ين حال، رعايدر ا. شود يم

 .شود يدانشجو محسوب م يليجزو سنوات تحصمسال كامل يك ني

در امتحـان آن درس   نمره صـفر ا بخش به منزله گرفتن يهر درس  ر موجه در امتحانيبت غيغ :٢٥ماده 

ص يتشـخ . گـردد  يا بخـش مـ  يـ آن درس  حذفا بخش موجب يهر درس  بت موجه در امتحانيغاست و 
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 يکه به موجـب مصـوبه شـورا    دانشگاه است يآموزش يبت در جلسه امتحان بر عهده شورايموجه بودن غ

 . ض شديبه دانشکده مربوطه تفون خصوص يدر ا يريگميآموزش دانشگاه تصم

 

 فصل پنجم

 حذف و اضافه

مسـال،  يپس از شروع ن دو هفته از مراحل اول و دوم تا يليمسال تحصيدر هر ن تواند يدانشجو م :٢٦ماده 

خود را بـا دو   اخذ شدها دو درس يد، يگر اخذ نمايا دو درس ديو خود را حذف  خذ شدها دو درسحداكثر 

تجـاوز   ٢٠در مـاده  از حـد مقـرر    يو اخذ شـده  يمشروط بر آنكه تعداد واحدها ،ديگر جابجا نمايدرس د

 .نكند

ـ ا به هر دليل حذف و اضافه يبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليغ :١تبصره  گـر مجـاز   يل دي

محاسبه ) ٢٤ن شده در ماده ييزان تعيم(بت مجاز دانشجو يآمد، جزو حداكثر غ شيست و در صورت پين

 .ماده مذكور اجرا خواهد شد و مفاد

 .ستير نيپذ امكان يحذف و اضافه در ترم تابستان :٢تبصره 

 قبـل از  هفتـه  ٥توانـد تـا    يمـ  يپزشك آموزشدر مراحل اول و دوم ، دانشجو اضطراردر صورت : ٢٧ماده 

، مربـوط حـذف كنـد    يآموزشـ گروه  دييتأخود را با  ينظر يها از درس يكي، فقط يليمسال تحصيان نيپا

ش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و يبت دانشجو در آن درس بينكه اوالً غيامشروط بر 

 .كمتر نشودواحد  ١٢از  يمانده و يباق ياً تعداد واحدهايثان

ـ پا قبـل از شـروع امتحانـات   حداكثر تا ، مساليك نياخذ شده در  يها ه درسيحذف كل: ٢٨ماده  آن ان ي

دانشـگاه، دانشـجو قـادر بـه ادامـه       يآموزش يص شورايمجاز است كه بنا به تشخ يها در صورتنتمسال، ين

محسوب خواهد  يليتحص يدانشجو مرخص يبرامسال ينآن ن صورت، يدر ا. مسال نباشديل در آن نيتحص

 يآموزشـ  يل دانشـجو بـه عهـده شـورا    يدر سنوات مجاز تحصـ  ين مرخصيا عدم محاسبه ايمحاسبه . شد

  .دانشگاه است

حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با  ياخذ شده در دوره تابستان يها ه درسيحذف كل :هتبصر

 .ر استيپذ دانشگاه امكان يآموزش يشورا دييتأ

 يشورا دييتأدر صورت  يو كارورز ينيبال يك از مراحل كارآموزيض بخش در هر يحذف و تعو :٢٩ماده 

 .دانشكده مجاز است آموزششده توسط  نييدانشكده تنها در مدت زمان تع يآموزش
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 فصل ششم

 دانشجو يليشرفت تحصيپ يابيارز

 يهـا  تيت در كالس، انجام فعاليزان حضور و فعاليشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميپ يابيارز :٣٠ماده 

مرجـع   د هـر درس يا اسـات يـ رد و اسـتاد  يـ گ يمسال صورت ميان نيمسال و پاين نيج امتحانات بيو نتا يآموزش

 .دانشجو در آن درس است يابيارز

با توجـه بـه مـوارد     يو كاررورز ينيبال يكارآموز يها دانشجو در دوره يليشرفت تحصيپ يابيارز :٣١ماده 

 :شود ير انجام ميز

ن و يمـاران، مـراجع  يو حسـن رابطـه بـا ب    ييون دانشـجو ؤو حفظ شـ  يا و حرفه يت اخالق اسالميرعا -٣١-١

 كاركنان بخش

محولـه براسـاس برنامـه     يهـا  كيمربـوط و انجـام كشـ    يها وقت در بخش، كالس ضور مرتب و تمامح -٣١-٢

 بخش يميتنظ

ل پرونـده  يـ ه و تكميـ ت در انجام امور محوله طبق ضـوابط بخـش از جملـه ته   يدقت و احساس مسؤول -٣١-٣

 مارانيب

  يارورزو ك ينيبال يكارآموز يها دانشجو از دوره يريگ ش مهارت و بهرهيافزا -٣١-٤

 بخش و كسب نمره الزم يانيشركت در امتحان پا -٣١-٥

و  يپزشـك  آموزشاز مراحل اول و دوم  يليمسال تحصيان هر نيدر پا يامتحان كتب يبرگزار :٣٢ماده 

 .است يالزام ينيبال يدوره كارآموز ينظر يدرسها

 .شود يهر بخش انجام م انيدر پا يو كارورز يكارآموز يها در دوره ينيبال يامتحان بخشها: تبصره

بـه صـورت نمـره     ٣١و  ٣٠دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در مواد  يليشرفت تحصيپ يابيجه ارزينت :٣٣ماده 

 .شود يست مشخص مين صفر تا بيب يشود و نمره دانشجو در هر درس به صورت عدد ين مييتع

ن كل هر يانگيو حداقل م ١٠ يكمرحله اول و دوم آموزش پزش يها در درس يحداقل نمره قبول :٣٤ماده 

و  ينيبال يمرحله كارآموز ينظر يك از درسهايدر هر يحداقل نمره قبول. باشد يم ١٢ن مراحل يك از اي

ن يك از اين كل هر يانگياست و حداقل م ١٢ يمربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشك يبخشها

د، در يرا كسب ننما يبخشها حداقل نمره قبولا يك از درسها يكه در هر  ييدانشجو. باشد يم ١٤مراحل 

ه دروس اعم از ين حال، نمرات كليبا ا. ا بخش استين موظف به انتخاب مجدد آن درس ين فرصت معياول

  .شود ين منظور ميانگيدر كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه م يو رد يقبول

و  ١٦س از اخذ مجدد درس نمره د و پيکسب نما ينمره مردود ياز درس ييچنانچه دانشجو :تبصره

ن کل دانشجو محسوب نخواهد يانگيمسال و مين نيانگياو حذف و در م يد نمره مردوديباالتر اخذ نما
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وسته تا يناپ يو کارشناس يان مقاطع کاردانيدانشجو ين مصوبه برايشد تعداد موارد مجاز استفاده از ا

  .باشديبار م ٤تا سقف  يکتربار و د ٢وسته تا سقف يناپ يبار و کارشناس ١سقف 

ك يكه  يـ عمل ينمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظر يو عمل يك از دروس نظريهر  :تبصره

 يدر صورت. ب هر كدام استيو با توجه به ضرا يو عمل يشوند، معدل دو قسمت نظر يدرس محسوب م

كمتر باشد، هرچند معدل به  ٨از  از آنها يكيا نمره ينرسد و  ١٠به  يو عمل يكه معدل دو قسمت نظر

 .د مجدداً تكرار شوديده باشد، در هر دو قسمت بايرس ١٠

ا بخش را يدانشجو در آن درس  ييا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايد هر درس يا اساتياستاد  :٣٥ماده 

 .نديم نمايامتحان آن درس به آموزش دانشكده تسل يپس از برگزار ده روزحداكثر ظرف 

ج اعتراضات خود را يپس از اعالم نتا روز ٣تواند حداكثر تا  يپس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو م :رهتبص

 .رديالزم صورت پذ يدگيكتباً به آموزش دانشكده اعالم كند تا رس

دو را حداكثر تا  ييربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايا واحد ذياداره آموزش هر دانشكده  :٣٦ماده 

ان و رفع اشتباهات يبه اعتراضات دانشجو يدگيمسال و بعد از رسين امتحان هر نيآخر يپس از برگزار هفته

 .ديم نماي، به آموزش كل دانشگاه تسلياحتمال

 .ر استيير قابل تغينمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غ :تبصره

مسال و ين نمرات دانشجو در آن نيانگيماز مراحل اول و دوم،  يليمسال تحصيان هر نيدر پا :٣٧ماده 

 يعموم يك از مراحل دوره دكتريان هر يمسال محاسبه و در پايان آن نين كل نمرات او تا پايانگيم

 .شود يثبت م ين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه ويانگيز مين يپزشك

شود و  يا بخش در نمره آن درس ضرب ميهر درس  ين نمرات، تعداد واحدهايانگيمحاسبه م يبرا :١تبصره 

افت داشته است، يدر يا مردودي يآنها نمره قبول يكه دانشجو برا ييها بر تعداد كل واحدها مجموع حاصل ضرب

 .شود يم ميتقس

كه دانشجو در  يينمرات درسها .شود يمحسوب نم يليمسال تحصيبه عنوان ن يدوره تابستان :٢تبصره 

  .شود ين كل مرحله مربوطه محسوب ميانگيگذراند، تنها در محاسبه م يم يدوره تابستان

كمتـر   ١٢د از ينبا يپزشك آموزشمسال از مراحل اول و دوم يچ نين نمرات دانشجو در هيانگيم :٣٨اده م

 .مسال بعد، به صورت مشروط خواهد بوديدانشجو در ن يسينو ن صورت، نامير ايباشد، در غ

مسـال  يآن ن واحـد باشـد،   ١٢ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از  يكه تعداد واحدها يدر موارد :١تبصره 

مسـال  ين به عنوان نيانگيكن در صورت كسر ميدانشجو محسوب نخواهد شد و ل يليجزو سنوات تحص

ك از يـ مسـال آخـر در هـر    يا نيـ  ،كه به علت مشكالت دانشجو يدر موارد .محاسبه خواهد شد يمشروط
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دانشجو  يليمسال جزو سنوات تحصيواحد باشد، آن ن ١٢تعداد واحدها كمتر از ، يپزشك آموزشمراحل 

 .ز محاسبه خواهد شدين يمسال مشروطين به عنوان نيانگيمحسوب و در صورت كسر م

او  يايـ و اول يدانشجو را هر بار كتباً بـه و  يسينو دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام :٢تبصره 

ـ بـا ا . خه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كندك نسياطالع دهد و  از  ين وصـف، قصـور در اخطـار بـه و    ي

 .مقررات نخواهد بود ين امر، مانع از اجرايدانشجو از ا ياطالع يا اظهار بيطرف دانشگاه و 

ك از مراحـل  يـ در هر  مسال آخريدر ن يحتكند  يم يسينو كه به صورت مشروط نام ييدانشجو :٣٩ماده 

 .مسال را ندارديدر آن ن يواحد درس ١٤ش از ي، حق انتخاب بيپزشك آموزشاول و دوم 

، بـا  يپزشـك  آموزشك از مراحل اول و دوم يدر هر  يليمسال آخر تحصي، در نييدر موارد استثنا :تبصره

 ١٤ش از يدر خصوص ارائه واحد بـ  يريگ ميدانشجو، تصم يليمانده و سوابق تحص يتوجه به تعداد واحد باق

ش از ين تعداد بيدر هر صورت، ا. دانشگاه است يآموزش يمشروط به عهده شورا يبه دانشجو يرسواحد د

 .د باشديواحد نبا ٢٠

مسال يا چهار ني يمسال متواليسه ن يبرا يپزشك آموزشكه در مراحل اول و دوم  ييدانشجو :٤٠ماده 

ـ كـه گذران  ييكل واحدهان يانگيشود و چنانچه م يل محروم ميمتناوب مشروط شود، از ادامه تحص ده ي

در  يگـر يبـه رشـته د   ١٣مـاده   ٢تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  يباشد، م ١٠است، حداقل 

 .ر رشته دهدييوسته تغيناپ يوسته و كارشناسيپ ي، كارشناسيمقاطع كاردان

ن يانگيـ مو  ١٢د از ينبا يپزشك دومو اول ك از مراحل يان هر يدر پا ن كل نمرات دانشجويانگيم :٤١ماده 

كه  ييدانشجو. كمتر باشد ١٤د از ينبا يپزشك چهارمو  سومك از مراحل يان هر يدر پا كل نمرات دانشجو

كـه مـدت    ين شده باشد، در صـورت ييگن كل كمتر از حد تعيانيم يك از مراحل مذكور دارايان هر يدر پا

را كـه در آنهـا حسـب     ييا بخشـها يد درسها توان يده باشد، ميان نرسيدر آن مرحله به پا يل ويمجاز تحص

ا يـ و  ين صورت، حق ورود بـه مرحلـه بعـد   ير ايدر غ. آورده است، تكرار كند ١٤ا ي ١٢مورد نمره كمتر از 

در كارنامـه   ياضـافه بـر نمـرات قبلـ     ياست كه نمـرات تكـرار   يهيبد. ل را نخواهد داشتيفراغت از تحص

 .حسوب خواهد شدن كل او ميانگيدانشجو ثبت و در محاسبه م

ن يانگيـ را جهت جبران كمبـود م  ١٤با نمرات كمتر از  يكه دانشجو درسها و بخشها يدر صورت :١تبصره 

كسب كرده  ١٤تكرار نموده و نمرات باالتر از  يپزشك يعموم يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتريهر 

تواند مجـدداً   يم يآموزشر مقررات يت ساين آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايانگيكن كمبود ميو ل

ن مرحلـه مربوطـه   يانگيـ د تا كمبـود م يتكرار نما ١٤رغم داشتن نمره باالتر از يهمان درسها و بخشها را عل

كارنامـه دانشـجو ثبـت و در    در  ياضافه بر نمرات قبل يتكرار ينمرات درسها است كه يهيبد. جبران شود

 .دن كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شيانگيم
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را كه در آنها حسب مورد نمره كمتـر از   ييا بخشهاياز درسها  يتعداد ييكه دانشجو يدر صورت :٢تبصره 

د و يـ تكـرار نما  يپزشك يعموم يك از مراحل دوره دكترين كل هر يانگيآورده، جهت جبران م ١٤ا ي ١٢

ن يانگيم يو تكرار يد، ريه نمرات قبوليمردود شود، چنانچه پس از احتساب كل يا بخش تكراريدر درس 

ـ او در آن درس  يقبل يده باشد، قبوليكل مرحله مربوطه به حد نصاب رس ا بخـش مـالك عمـل اسـت و     ي

ده ين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيانگيكه م يشود و در صورت يتواند وارد مرحله بعد يدانشجو م

 يسـت يكسـب نمـوده، با   ينمره قبـول  نكه قباليرغم ايا بخش مردود است و عليباشد، دانشجو در آن درس 

 .ديا بخش را تكرار نمايمجدداً آن درس 

رغـم اسـتفاده    يا علين ماده استفاده كند، يا نخواهد از فرصت مذكور در ايكه نتواند  ييدانشجو :٣تبصره 

ده اسـت  يـ كـه گذران  يين كل واحدهايانگيد چنانچه مين كل خود را جبران نمايانگياز آن نتواند كمبود م

در مقـاطع   يگـر يبـه رشـته د   ١٣مـاده   ٢تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصـره   يباشد، م ١٠داقل ح

 .ر رشته دهدييوسته تغيا ناپيوسته يپ يو كارشناس يكاردان

شـود، در صـورت    يل محروم مـ يش از حد از ادامه تحصيكه به لحاظ مشروط شدن ب ييدانشجو :٤٢ماده 

 يل مجدد در آزمـون سراسـر  يتحص يتواند برا يل سپرده است، ميوران تحصكه در د يا لغو تعهداتيانجام 

. ل دهـد يدر رشته مورد عالقه خـود ادامـه تحصـ    يخود شركت كند و در صورت قبول ير از رشته قبليبه غ

ـ بـا برنامـه رشـته جد   . گذرانـده اسـت   يرا كه دانشجو در رشته قبل ييتواند واحدها يرنده ميدانشگاه پذ د ي

 .رديا تمام آنها را بپذي يو مطابق مقررات مربوطه بعضق داده يتطب

 

 فصل هفتم

 ليو انصراف از تحص يليتحص يمرخص

 آمـوزش  مراحـل اول و دوم توانـد در طـول    يمـ  يليمسال تحصـ يك نيدانشجو پس از گذراندن  :٤٣ماده 

حـداكثر   يرورزو كـا  ينيبال يك از مراحل كارآموزيا متناوب و در هر ي يمسال متوالين ٢حداكثر  يپزشك

 .دياستفاده نما يليتحص يمرخصبا احتساب در سنوات از  يمتوال ماه ٦سقف تا 

 .باشد يدانشگاه م يآموزش يمسال اول با شورايدانشجو در ن يليتحص يموافقت با مرخص :١تبصره 

ل دانشجو در هـر مرحلـه محسـوب    يجزو حداكثر مدت مجاز تحص يليتحص يمدت مرخص :٢تبصره 

 .شود يم

 .دياستفاده نما يك ماه مرخصيست از يبا يم يدانشجو در مرحله كارورز :٣صره تب



 ����� ��	
��م ����� ��    در دا�����در دا�����در دا�����در دا�����راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه���م ����� �����م ����� �����م ����� ���    
 

 

١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣    
 

هـر   يسـ ينو قبل از شـروع نـام   دو هفته، حداقل يد به صورت كتبيبا يليتحص يمرخص يتقاضا :٤٤ماده 

ك از يـ هـر   يهـر بخـش بـرا    دو هفته قبـل از شـروع  و حداقل  دومو  اولك از مراحل يهر  يمسال براين

 .م گردديدانشگاه تسل آموزش، توسط دانشجو به اداره چهارم و سوممراحل 

 يبه عهده شـورا  يريگ ميخارج از زمان مقرر ارائه شود، تصم يليتحص يمرخص يچنانچه تقاضا :١تبصره 

 .دانشگاه است يآموزش

ربط قبـل از اتمـام مهلـت    يـ دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشـكده ذ  آموزشاداره  :٢تبصره 

 .ابالغ كند يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به ويموافقت  يسينو نام

 .باشد يبر عهده دانشجو م يليتحص ياز مرخص يعواقب ناش :٣تبصره 

مسال يك نير ضوابط و مقررات از يت سايتوانند با رعا يل ميل به تحصغان زن باردار شايدانشجو :٤٥ماده 

مسـال  يمسال، نين نيچنانچه به دنبال ا.ندياستفاده نما يلينوات تحصبدون احتساب در سمان، يزا يمرخص

مسـال جـزو سـنوات دانشـجو     ين نيـ بعد به علت عدم ارائه واحد توسط دانشگاه دچار وقفه شود ا يليتحص

  .شوديمحسوب نم

 يآموزشـ  يو شـورا  يپزشـك  يشـورا  دييـ تأموجه آنها به  يو عذر پزشك يكه گواه يانيدانشجو :٤٦ماده 

ـ توانند از حداكثر  يده باشد، ميشگاه رسدان بـدون احتسـاب در سـنوات     يليتحصـ  يمسـال مرخصـ  يك ني

 .ندياستفاده نما

د درخواست انصراف خـود را شخصـاً   يد، بال داشته باشيل به انصراف از تحصيتماكه  ييدانشجو :٤٧ماده 

ك يـ حداكثر تا ك بار ي يبرا دانشجو مجاز است فقط ن صورت،يدر ا. ديم نمايدانشگاه تسل آموزشبه اداره 

ت، حكـم  هلـ ن ميـ ا يپـس از انقضـا  . رديـ بگپـس  انصراف خـود را   يتقاضامسال يان همان نيپااز قبل ماه 

 .را ندارد رشتهل در آن يحق ادامه تحص پس از آنشود و يصادر م يل ويانصراف از تحص

موظف است د، يافت نمايخود را در يليچنانچه بخواهد مدارك تحصل يمنصرف از تحص يدانشجو: تبصره

 .دينماعمل  خودل يدوران تحص يقانون ه تعهداتيبه كل

 

 فصل هشتم

 ييانتقال و جابجا

گر در همـان رشـته و   يك دانشگاه به دانشگاه ديل دانشجو از ير محل تحصييتغ يانتقال به معن :٤٨ماده 

 .است يليهمان مقطع تحص

 :ر استيط زيبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرام يها دانشجو با توافق دانشگاه انتقال :٤٩ماده 

 .بالمانع باشد يو انضباط يآموزشدر دانشگاه مبدأ از نظر مقررات  يل متقاضيادامه تحص -٤٩-١
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 .خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد يآموزشمسال از دوره يحداقل دو ن يمتقاض -٤٩-٢

 .دوره باشد يقصد، حداقل نصف كل واحدهادانشگاه م يمانده دانشجو برايباق يواحدها -٤٩-٣

 .باشد ١٢، حداقل ين نمرات دروس گذرانده شده متقاضيانگيم -٤٩-٤

رفته شده همان سـال  ين فرد پذيل از نمره آخريدر سال ورود به تحص يمتقاض ينمره آزمون ورود -٤٩-٥

 .ه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشديدر رشته و سهم

ط يت شراياند با رعا خاص تعهد سپرده يياجرا يها كه به دستگاه يانيل دانشجويحصانتقال محل ت :تبصره

 .ر استيپذ ربط امكانيذ ييو اعالم موافقت دستگاه اجرا ٤٩ماده 

ط ين محل سكونت دائم خـانواده، خـارج از شـرا   يكتريا نزدير انتقال دانشجو به محل يدر موارد ز: ٥٠ماده 

 :شود يانجام م) ١شرط  يبه استثنا( ٤٩مذكور در ماده 

ص مراجـع  يبـه تشـخ   يكـه و  يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طـور يشهادت، فوت  -٥٠-١

 .ل خانواده شناخته شوديبه عنوان كف يقانون

قـادر   يپزشك يعال يص شورايكه به تشخ يت مؤثر دانشجو، به نحويمعلولا يالعالج  صعب يماريب -٥٠-٢

 .مستقل نباشدبه طور  يبه ادامه زندگ

 دييتأا اشتغال شوهر در تهران باشد به يل يدختر، كه محل تحص يدانشجو يو دائم يازدواج رسم -٥٠-٣

 .ربطيمراجع ذ

 .دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد يد بعد از قبولين ماده بايك از موارد مذكور در ايهر : ١تبصره

است و اگر شغل همسـر آزاد   يرائه حكم اشتغال ضروردولت، ا يمانيا پي يكارمندان رسم يبرا: ٢تبصره 

 .ده باشديرس يانتظام يرويا ني يمراجع قانون دييتأد به ياشتغال و سكونت او با ياست، گواه

ز در يـ او ن همسـر در تهـران باشـد و    دختر يل دانشجوي، چنانچه محل تحصييدر موارد استثنا: ٣تبصره 

 همسرموجود نباشد،  همسرل يدختر در شهرستان محل تحص يليشهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحص

 .تواند به تهران منتقل شود ياو م

 .ز برسديدانشگاه مقصد ن دييتأد به يك از موارد مذكور بايصحت هر  :٤تبصره 

 .٥٠تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده  يها ك از دانشگاهيدانشجو به هر انتقال : ٥١ماده 

انتقـال بـه    يممنوع است ول يدولت يها به دانشگاه ير دولتيغ يها از دانشگاهدانشجو نتقال ا: ٥٢ماده 

 .بالمانع استت ضوابط مربوط ي، با رعاعكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد

 .باشد ينامه مربوط به خود م نييتابع ضوابط و آ يعلم أتيه يفرزندان اعضاانتقال : ٥٣ماده 

 آمـوزش ها و مؤسسـات   ل در خارج از كشور به دانشگاهيشاغل به تحص يرانيان ايدانشجوانتقال : ٥٤ماده 

 .باشد ينامه مربوط به خود م نييداخل كشور، تابع ضوابط و آ يعال
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قبل از  هفته ٦د درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل يانتقال با يمتقاض يدانشجو: ٥٥ماده 

 .ديم نمايدانشگاه مبدأ تسل آموزشبه اداره  يليمسال تحصيشروع ن

ك يـ ط، موظف است حداكثر ظرف يواجد شرا يدانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاض: ٥٦ماده 

د و دانشـگاه  يـ ز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسـال نما يهفته موافقت خود را به همراه درخواست و ر

 .نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم دارد يسينو ممقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نا

ه سوابق دانشـجو از دانشـگاه مبـدأ بـه دانشـگاه مقصـد ارسـال و        يدر صورت موافقت با انتقال، كل :تبصره

 .شود يارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع م

رفته يالتر است، پذا بايو  ١٢گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها  يدر صورت انتقال، واحدها :٤٥ماده 

است، بـر عهـده دانشـگاه مقصـد     ١٠شتر از يو ب ١٢كه نمره آنها كمتر از  ييرفتن واحدهايشود و پذ يم

امكان  يمجاز است كه و يدر حدود يانتقال يدانشجو يدرس يواحدها رشيعدم پذدر هر حال، . است

 .شدل داشته بايمانده خود را در طول مدت مجاز تحص يباق يگذراندن واحدها

 يدانشـجو  يآموزشو سوابق  يا رديو  يدانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبول يتمام نمرات درس: ١ تبصره

 .شود ين كل او محسوب ميانگيممحاسبه  در ناً در كارنامه دانشجو ثبت وي، عياز لحاظ مشروط يانتقال

دانشجو به هنگام انتقـال   است كه يا مربوط به مرحله ١٢رش دروس با نمره كمتر از يعدم پذ: ٢تبصره 

 .ندارد يتسر يل است و به مراحل قبليدر آن مرحله مشغول به تحص

شود و در آن مدرك،  يصادر م دانشگاه مقصدط ستو يانتقال يل دانشجويفراغت از تحص مدرك: ٥٨ماده 

، با ذكـر  مبدأ و مقصد يها در دانشگاه اخذ شده  يگذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها يتعداد واحدها

 .شود يد ميدانشجو ق يلين نمرات آنها و سوابق تحصيانگيم

 .ك بار مجاز استي يبرال فقط يانتقال دانشجو در طول مدت تحص: ٥٨ماده 

دانشـجو اختصـاص دارد کـه بـا      ييجانامه به جابه نييآن يا ٦٣تا  ٦٠ماده الزم به ذکر است *

مـورخ   يعلـوم پزشـک   يزيربرنامه يلآموزش عا ين جلسه شورايوهشتميت به مصوبه سيعنا

 .باشديم ممنوع يعلوم پزشک يدر دانشگاهها ييجابه جاهرگونه  ٥/١١/٨٧

 

 فصل نهم 

 همانيم يدانشجو

توانـد بـا    يل خـود باشـد، مـ   ير محـل تحصـ  يير به تغيكه دانشجو به طور موقت ناگز يدر موارد: ٦٤ماده 

 يبه طور موقت بـرا ل خود را يصحهمان، محل تيم يومبدأ و مقصد، به عنوان دانشج يها موافقت دانشگاه

 .ر دهدييتغن يمدت مع

    ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز����4��+4��+4��+4+?.�<?.�<?.�<?.�<



 ����� ��	
��م ����� ��    در دا�����در دا�����در دا�����در دا�����راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه���م ����� �����م ����� �����م ����� ���    
 

 

١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦    
 

ـ بـه غ  يحضـور  يهـا  روزانـه بـه شـبانه و از دانشـگاه     يها از دوره يهمانيم :تبصره و از  ير حضـور ي

 .و برعكس ممنوع است ير دولتيبه غ يدولت يها دانشگاه

مسـال  ين دوكـه دانشـجو حـداقل     ن اسـت يـ ا هك دانشگاه مشروط بيدر دانشجو همان شدن يم: ٦٥ماده 

 .باشد هخود را در دانشگاه مبدأ گذراند يليتحص

ـ گذرانـدن   يك دانشـگاه بـرا  يهمان شدن دانشجو در يم: ٦٦ماده  ـ ك ي بـا موافقـت   ا چنـد درس  ي

واحد كمتر باشـد و جمـع    ١٠مذكور از  يدرس يمبدأ و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدها يها دانشگاه

 ٢٠واحـد كمتـر و از    ١٢مسال از يده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن ناخذ ش يدرس يواحدها

 .بالمانع استشتر نشود، يواحد ب

همان در دانشـگاه مقصـد چـه بـه صـورت تكـدرس و چـه بـه صـورت          يم يانتخاب واحد دانشجو: تبصره

 .اه مقصد باشدط دانشگيمربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرا يآموزشبا اطالع گروه  يستيوقت با تمام

ا چنـد  يـ ك ير د )وقت تمام ا به صورتيتكدرس ( همانيجو به صورت مكه دانش ييواحدها تعداد: ٦٧ماده 

 .تجاوز كند دوره يدرصد كل واحدها ٤٠از د ينباگذراند،  يمدانشگاه 

شگاه ناً در كارنامه او در دانيگذراند، ع يممقصد همان در دانشگاه يم يكه دانشجو ييواحدها: ١ تبصره

 .دگرد يمن كل او منظور يانگيمسال و مين نيانگيم هشود و نمرات آنها در محاسب يمبدأ ثبت م

ـ  ١٢همان در دانشگاه مقصـد  يم يدانشجو يحداقل نمره قبول: ٢ تبصره را كـه   ييواحـدها . باشـد  يم

 .د مجدداً بگذرانديگذرانده است، با ١٢دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

 .شود يصادر م دانشگاه مبدأتوسط در هر صورت همان يم يل دانشجويفراغت از تحصمدرك : ٦٨ماده 

 

 فصل دهم

 ر رشتهييتغ

ر و يـ ط زيتواند بـا داشـتن شـرا    يم خودل يدر طول دوران تحص يپزشك يدوره دكتر يدانشجو: ٦٩ماده 

 :ر رشته دهدييگر تغيربط به رشته ديذ دانشگاهموافقت 

 .بالمانع باشد يآموزشاز نظر مقررات  يدر رشته قبل يتقاضل ميادامه تحص -٦٩-١

 .دوره را گذرانده باشد يواحدها ك سوميو حداكثر  ك ششميحداقل  -٦٩-٢
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رفتـه شـده   ين فرد پذيرآخاز نمره آزمون ل يدر سال ورود به تحص يمتقاض ينمره آزمون ورود -٦٩-٣

 .كمتر نباشدصد در دانشگاه مقه و رشته مورد تقاضا يدر سهمهمان سال 

د يـ از در رشته جديمورد ن يدرس يل، امكان گذراندن واحدهايبا توجه به حداكثر مدت مجاز تحص -٦٩-٤

 .را داشته باشد

شـوند، بـر اسـاس     يمحـروم مـ   يل در رشـته پزشـك  يكه از ادامه تحصـ  يانيدانشجو ر رشتهييتغ: ١تبصره 

 .رديگ يصورت م ١٣ماده  ٢دستورالعمل مندرج در تبصره 

ن يط ايه شرايت كليخاص تعهد دارند، با رعا يياجرا يها كه به دستگاه يانير رشته دانشجوييتغ: ٢تبصره 

 .ر استيپذ ربط امكانيذ ييماده و اعالم موافقت دستگاه اجرا

  شـده اسـت،    ينـ يب شيپـ  يط خاصـ يآنها شـرا  نشيگز كه در ضوابط ييها ر رشته به رشتهييتغ: ٣تبصره 

 .ط مربوط استيموكول به احراز شرا

ن يمشـمول  يبه اسـتثنا  ر رشته دهدييتواند تغ يك بار ميتنها  ل خوديطول تحصدانشجو در : ٤تبصره 

 .ن مادهيهم ١مندرج در تبصره 

ن صورت، فقط از مقطـع بـاالتر بـه    ير ايدر غ. رديگ يسطح صورت م ر رشته در مقاطع همييتغ: ٧٠ماده 

 .ر استيپذ امكان ٦٩ت مقررات ماده يبا رعا تر نييمقطع پا

در  يليمسال تحصينن ير رشته، دانشجو موظف است در اولييتغ يدر صورت موافقت با تقاضا: ٧١ماده 

 .را ندارد يبازگشت به رشته قبل اجازهنام،  ثبتپس از . ديثبت نام و انتخاب واحد نماد يرشته جد

 .باشد يم يرشته قبل يوزشآمد تابع مقررات يدانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جد: ١تبصره 

ر رشـته  ييـ ن به منزله انصراف از تغيد در وقت معيدر رشته جد ثبت ناماقدام نكردن دانشجو به : ٢ تبصره

 .شود يسلب م يان دوره از وير رشته  تا پاييشود و حق تغ يم يتلق

ر ييـ شته باشد، تغر رييط تغين شرايط انتقال و همچنيشرا يزمان دارا كه دانشجو هم يدر صورت: ٧٢ماده 

 .رشته توأم با انتقال بالمانع است

قـات و  يبه وزارت علـوم، تحق  يپزشك آموزشتوأم با انتقال از وزارت بهداشت درمان و  ر رشتهييتغ: تبصره

 .ر رشته و انتقال، بالمانع استييط تغيو برعكس در صورت داشتن شرا يفناور

    ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز����4��+4��+4��+4+?.�<?.�<?.�<?.�<



 ����� ��	
��م ����� ��    در دا�����در دا�����در دا�����در دا�����راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه
	�� ����� راه���م ����� �����م ����� �����م ����� ���    
 

 

١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨    
 

ـ  يكه دانشجو در رشته قبلـ  يدروس  :٧٣ماده  و  يد بررسـ يـ رشـته جد  يآموزشـ ده اسـت در گـروه   گذران

، بـا دروس  يآموزشـ ص گـروه  يشود كه بـه تشـخ   يرفته ميپذ ياز و ييهاشود و فقط درس يم يساز معادل

كمتـر   ١٢ز از يـ ن هاك از آن درسـ يـ داشته باشد و نمـره هـر    يياشتراك محتوا %٨٠حداقل  د،يرشته جد

 .نباشد

ن كـل منظـور   يانگيـ دانشجو ثبت و نمـرات آنهـا در محاسـبه م    رفته شده در كارنامهيدروس پذ: ١تبصره 

در . مانـد  يم  ين، در كارنامه دانشجو باقيانگيبدون احتساب در م  رفته نشده،ينمرات دروس پذ يشود ول يم

 يآموزشـ  يم شـورا يبا تصمباشد،  ١٢رفته نشده او كمتر از يپذ ين كل واحدهايانگي، چنانچه مصورتن يا

د منظـور  يـ دانشـجو در رشـته جد   يليدر سـابقه تحصـ   يمسـال مشـروط  يك نيـ به عنوان   جمعاًدانشگاه، 

 .شدخواهد

باشـد كـه امكـان     يرفتـه نشـده دانشـجو در حـد    يپذ يدرسـها  يكه تعداد واحدها يدر صورت: ٢تبصره 

 يسـلب كنـد، بـا تقاضـا     يل از ويد را در طول مدت مجـاز تحصـ  ياز رشته جديمورد ن يگذراندن واحدها

 .شود ياو موافقت نم ر رشتهييتغ

ش از يپـ  هفتـه  ٦همـراه مـدارك الزم، حـداقل    بـه  د درخواست خود را ير رشته باييتغ يمتقاض  :٧٤ماده 

 .دكنم يل خود تسليدانشگاه محل تحص آموزشبه  يليمسال تحصيشروع ن

 يص شـورا يگـردد كـه بـه تشـخ     يا ا سانحهي يماريل، دچار بيچنانچه دانشجو در دوران تحص  :٧٥ماده 

و  يپزشـك  يعمـوم  يل در دوره دكتريادامه تحص ييدانشگاه توانا يآموزش يشورا دييتأدانشگاه و  يپزشك

 يعمـوم  يل در دوره دكتـر يحاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحص يياز كارا يريگ ا امكان بهرهي

 يظ نمـره آزمـون ورود  كـه از لحـا   يگـر ير مقـررات بـه رشـته د   يت سـا يتواند با رعا يرا ندارد و م يپزشك

بند  يبه استثنا( ٦٩ت مقررات ماده ين حال دانشجو از رعايدر ا. ر رشته دهديين نمره را دارد، تغيكترينزد

 .معاف خواهد بود) كي

و  يجسـم  يماريا بي يو رفتار يل دچار اختالالت روانيكه دانشجو در طول دوره تحص يدر موارد  :تبصره

مربوط را  يشيگروه آزما يها ك از رشتهيچ يل در هيادامه تحص ييه تواناك ينقص عضو مؤثر گردد به نحو

در گـروه   يا دانشگاه به رشته يآموزش يشورا دييتأدانشگاه و  يپزشك يتواند با نظر شورا ينداشته باشد، م

 .ر رشته دهدييگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيد يشيآزما
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 ازدهميفصل 

 يدرس يرش واحدهايپذ

گذرانـده   يليگر مقـاطع تحصـ  يها با د كه دانشجو قبالً در دانشگاه يرش دروسيو پذ يساز معادل  :٧٦ ماده

 :ر مجاز استيط زيت شراياست با رعا

 .د باشديرشته جد يخود مجاز به شركت در آزمون ورود يليدانشجو با توجه به سوابق تحص -٧٦-١

ا وزارت ي يپزشك آموزشوزارت بهداشت، درمان و  دييتأآن مورد  يليو مدارك تحص يدانشگاه قبل -٧٦-٢

 .باشد يقات و فناوريعلوم تحق

ربط يذ يآموزشص گروه يد به تشخيگذرانده شده با دروس رشته جد يدرسها يآموزش يمحتوا -٧٦-٣

 .كمتر نباشد ١٢ك از دروس از يداشته و نمره هر  يياشتراك محتوا% ٨٠حداقل 

 يعلـوم پزشـك   يزيـ ر برنامـه  يعـال  يمطابق برنامه مصوب شورا يبلل دانشجو در دانشگاه قيتحص -٧٦-٤

 .باشد يقات و فناوريا وزارت علوم، تحقيو  يپزشك آموزشوزارت بهداشت درمان و 

ـ سطح  در مقاطع هم يدروس تخصص يساز معادل  :١تبصره  تـر   نييا از مقـاطع بـاالتر بـه پـا    ي

 .ر استيپذ امكان

انجـام   رنـده يدانشـگاه پذ ربط در يـ ذ يآموزشـ  يهـا  رسها توسط گروهرفتن ديو پذ يساز معادل  :٢تبصره 

 .شود يم

ـ   يمسال محسوب نمين نيانگيرفته شده از دانشجو در محاسبه مينمرات دروس پذ  :٧٧ماده   يشـود ول

 .ن كل دانشجو محسوب خواهد شديانگيدر محاسبه م

از حداكثر مدت مجـاز   يليسال تحصميك نيرفته شده دانشجو، ياز دروس پذ واحد ٢٠هر  يبه ازا  :تبصره

 .شود يكاسته م يل ويتحص
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 فصل دوازدهم

 نامه انيپا

ك يـ آن دانشجو موظف اسـت در   ياست كه ط يپزشك يعموم ياز دوره دكتر ينامه بخش انيپا: ٧٨ماده 

 .ق بپردازدير نظر استاد راهنما به تحقيخود ز يلينه مربوط به رشته تحصيزم

تا قبل از شركت  يست از شروع دوره كارآموزيبا يم يپزشك يعموم يان دوره دكترينشجودا: ٧٩ماده 

 .نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند انيموضوع پا يكارورز شيدرامتحان جامع پ

نامه خود را در مدت مقرر بـه ثبـت    انيچنانچه موضوع پا يپزشك يعموم يان دوره دكتريدانشجو: تبصره

 .باشند ينم يكارورز شينامه مجاز به شركت در امتحان جامع پ انيان ثبت موضوع پانرسانند، تا زم

ـ تأشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنمـا و  ياستاد راهنما با پ: ٨٠ماده  ـ گـروه   ديي مربوطـه و   يآموزش

 .گردد ين مييدانشكده تع يپژوهش يب شورايتصو

دانشـكده   يپژوهش يشورا دييتأبا  يير موارداستثناد. است ياريرتبه استاد راهنما حداقل استاد: ١تبصره 

 .ز به عنوان استاد راهنما استفاده نمودين يمرب يعلم أتيه يتوان از اعضا يم

ـ  يدانشكده و به منظور انجام تحق يپژوهش يب شورايو با تصو در موارد خاص: ٢تبصره   ين بخشـ يقـات ب

 .داشته باشد ك استاد راهنمايش از يبتواند  يدانشجو م

ا متخصصان و محققـان  ي يعلم أتيه يك نفر از اعضايشنهاد استاد راهنما يدر صورت لزوم به پ: ٨١ماده 

 .شود ين مييدانشكده به عنوان استاد مشاور تع يپژوهش يشورا دييتأبرجسته پس از 

كه بـه طـور همزمـان توسـط هـر اسـتاد        يپزشك يعموم يدوره دكتر يها نامه انيسقف تعداد پا: تبصره

 يدر هر سال بـه تعـداد كـل اعضـا     يان وروديم تعداد كل دانشجويشوند از فرمول تقس يت ميهنما هدارا

 يعلمـ  أتيـ ه يكه تعداد اعضـا  ييها د در دانشكدهيآ يبه دست م ٢دانشكده مربوطه در عدد  يعلم أتيه

 أتيـ ه خواهـد شـد، هـر عضـو     يعدد كم يعلم أتيهنامه هر عضو  انياد است و با فرمول فوق سقف پايز

ـ پا ٣دانشـكده، حـداكثر    يپژوهشـ  يب شـورا يو بـا تصـو   يو يبر اساس مرتبـه دانشـگاه   يعلم نامـه   اني

 .دينما ييتواند راهنما يكسان را به طور همزمان مي يان با سال وروديدانشجو

 .ت استاد راهنما باشديبا هدا يستينامه با انيانتخاب موضوع پا: ٨٢ماده 
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                                                                                                            نامه انيموضوع پا: ٨٣ماده 

سال  ٥كسان در ي يمحتوا يا متفاوت ولينامه با عنوان مشابه  انين معنا كه پايباشد به ا يتكرارد ينبا

 .ربط گرفته نشده باشديدر دانشگاه ذ رياخ

ق يـ از بـه تحق يـ كه ممكن است ن يدانشكده، در موضوعات يپژوهش يخاص و با نظر شورادرموارد : تبصره

 .مشابه بالمانع است ينامه با عنوان و محتوا انيفوق باشد، اخذ پا يمجدد در كمتر از فاصله زمان

 .دينامه انتخاب نما انيك موضوع را به عنوان پايد يهر دانشجو با: ٨٤ماده 

اسـتاد راهنمـا    دييتأپس از ) نفر ٣حداكثر (ان ياز دانشجو ينامه توسط گروه انيانتخاب موضوع پا: تبصره

 .باشد يل مجاز ميت موارد ذيدانشكده به شرط رعا يپژوهش يب شورايو تصو

 .ان تناسب داشته باشديق با تعداد دانشجويت موضوع تحقيحجم و اهم: الف

ربط بتواننـد انجـام بخـش    يـ ان ذيز دانشـجو ك ايـ باشد كه هر  يا ق به گونهيموضوع تحق يبند ميتقس: ب

 .دار شوند نامه را عهده انياز پا يمستقل

 :شود يل طيد مراحل ذينامه با انيجهت ثبت موضوع پا: ٨٥ماده 

 ت استاد راهنماينامه با هدا انيانتخاب موضوع پا: الف

 مربوطه ينامه توسط معاونت پژوهش انينبودن موضوع پا يتكرار يبررس: ب

 مربوطه يآموزشنامه در گروه  انيپا يشنهاديطرح پ بيتصو: ج

 يب در شـورا يدانشـكده جهـت تصـو    ينامه از طرف گروه به معاونت پژوهش انيپا يشنهاديارائه طرح پ: د

 دانشكده يپژوهش

 نامه انيدانشكده به استاد راهنما جهت شروع پا يپژوهش يابالغ مصوبه شورا:   ه

 .ك سال باشديد كمتر از ينامه تا زمان دفاع آن نبا انيفاصله زمان ثبت موضوع پا :تبصره

 :ر باشديموارد ز يد حاوينامه با انيهر پا: ٨٦ماده 

 )يريگ جهيج و نتينه كار، مواد و روش، نتايت و زمياهم( يسيو انگل يفارس زبانده به يچك: الف

 )پژوهش نه پژوهش و اهدافيدر زم يت موضوع پژوهش، اطالعات كليل اهميدال(مقدمه : ب

 متون يبررس: ج

 يآور ، روش جمـع يريـ گ ط و مـواد پـژوهش، حجـم نمونـه و روش نمونـه     ينوع پژوهش، مح(روش كار : د

 ).و مراحل انجام كار يآمار يها ها و انواع آزمون ل دادهيه و تحلياطالعات، روش تجز

 )جيان نتاي، جداول، نمودارها و بيآمار يها استفاده از آزمون(ج ينتا: ز

ج يعلـت تفـاوت نتـا    ير مطالعـات، بررسـ  يج با سايسه نتايج حاصله، مقاينتا يبررس( يريگ جهيحث و نتب: و

 )شنهاداتيو ارائه پ يينها يريگ جهيپژوهش، نت يها تيص و محدودينقا ير مطالعات، بررسيپژوهش با سا

    ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز��ه�� ?�4ز����4��+4��+4��+4+?.�<?.�<?.�<?.�<
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 مراجع: ـه

ده بـه زبـان   يـ اسـت عـالوه بـر چك    الزم يباشد ول يبالمانع م يسينامه به زبان انگل انينگارش پا: ٨٧ماده 

 .ز داشته باشدين يده به زبان فارسي، چكيسيانگل

 يها را بر عهده دارنـد از اعضـا   نامه انيدر مورد پا يينها يريگ ميت تصميداوران كه مسؤول أتيه: ٨٨ماده 

 :شود يل مير تشكيز

 استاد راهنما -١

 )در صورت وجود(استاد مشاور  -٢

 دانشكده يپژوهش ينده شوراينما -٣

 نامه انيمرتبط با پا يآموزشنده گروه ينما -٤

 يآموزشـ ا محققـان، متخصصـان و صـاحبنظران بـه انتخـاب گـروه       يـ  يعلم أتيه يك عضو از اعضاي -٥

 مربوطه

ط خـاص  يباشـد، در شـرا   ياريد حداقل اسـتاد يبا يعلم أتيه ياستاد راهنما و اعضا يمرتبه علم: تبصره

ـ   يدانشـكده مـ   يپژوهشـ  يشـورا  دييـ تأپس از  در خصـوص محققـان و متخصصـان و    . باشـد  يتوانـد مرب

 .است يالزام يتخصص يصاحبنظران داشتن مدرك دكترا

سـت صـورت   ياز صـفر تـا ب   يگـذار  اس نمـره يـ داوران در مق أتيـ هها توسط  نامه انيپا يابيارزش: ٨٩ماده 

 .شوند يز ميل متمايرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيگ يم

 ٢٠تا  ١٩با نمره  يها نامه انيپا  يعال -

 ٩٩/١٨تا  ١٧با نمره  ينامه ها انيپا ار خوبيبس -

 ٩٩/١٦تا  ١٤با نمره  ينامه ها انيپا  خوب -

 ١٤با نمره كمتر از  ينامه ها انيپا ر قابل قبوليغ -

ـ بـوده و   يقـات يتحقند كه يرا كسب نما يدرجه عالتوانند  يم ييها نامه انيپا: تبصره از مجـالت   يكـ يدر  اي

ن مجـالت  يـ رش چـاپ را در ا يا اخذ پذيا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يمعتبر داخل  يعلم

ن يـي نامه و تع انيد قبل از دفاع از پايرش چاپ مقاله بايا اخذ پذياست كه ارائه مقاله و  يهيبد. نديارائه نما

 .رديصورت گ يينمره نها

باشـند و   يمـ  يليمسـال تحصـ  ين نيآخـر نامـه خـود در    انياز پا دفاعوظف به ان ميه دانشجويكل: ٩٠ماده 

 ينامـه خـود دفـاع و نمـره قابـل قبـول       انينتواند از پا يليدر چهارچوب سنوات مجاز تحصدانشجو چنانچه 

ت گذرانـده باشـد،   يـ مربوطـه را بـا موفق   يآموزشـ دوره  يدرس يه واحدهاينكه كليرغم ا يد، عليكسب نما

 .شداخراج خواهد 
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ت حـداكثر  يثبت و دانشجو از رعا يليمسال تحصين نينامه در آخر انيتعداد واحدها و نمره پا: ٩١ماده 

 .معاف است يليمسال تحصين نيمجاز در آخر يواحدها

نامـه   انيخود از جمله پا يدرس يواحدها ياست كه تمام يدانشجو، زمان يليالتحص زمان فارغ: ٩٢ماده 

 ).ام كه مؤخر باشدهر كد(را گذرانده باشد 

 .نامه متعلق به دانشگاه است انيه حقوق مكتسب از پايكل: ٩٣ماده 

 متبـوع  وزارت يقات و فنـاور يحوزه معاونت تحقست به يبا يم نامه انيك نسخه از خالصه هر پاي: ٩٤ماده 

 .گر مراكز ارسال گردديبه د يو اطالع رسان يبردار جهت بهره

 

 زدهميفصل س

 ليفراغت از تحص

نامه  انيو پا يپزشك يعموم يدوره دكتر يآموزشو مراحل  يدرس يه واحدهايكه كل ييدانشجو  :٩٥اده م

 يدكتـر ل دوره يالتحص ت گذرانده باشد، فارغينامه با موفق نيين آيرا طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات ا

 .شود يشناخته م يپزشك يعموم

 يعـال  ين جلسـه شـورا  يسـت و ششـم  يتبصـره در ب  ٩٤ مـاده و  ٩٦فصل،  ١٣نامه در  نيين آيا :٩٦ماده 

آن  يبـرا  ١٣٨٣-٨٤ يليسال تحصـ  يد و از ابتدايب رسيبه تصو ٢٣/٣/٨٣مورخ  يعلوم پزشك يزير برنامه

ه يـ خ اجـرا كل ياالجرا است و از تـار  شوند، الزم يخ به بعد وارد دانشگاه مين تاريكه از ا يانيدسته از دانشجو

 .شود يان لغو مين دسته از دانشجويا ير با آن برايمغا يقبل ياه ها و بخشنامه نامه نييآ
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 ،يپزشك يعموم يدكتر يها ان دورهير رشته دانشجوييدستورالعمل تغ

 شوند  يمحروم م يعموم يل در دوره دكتريكه از ادامه تحص يو داروساز يدندانپزشك 

 )٢٨/٤/٨٢ يشكعلوم پز يزيبرنامه ر يعال ين جلسه شورايست و دوميمصوب ب(

 

در خصـوص   ٢١/١٢/٧٨مـورخ   يعلـوم پزشـك   يزيـ ر برنامـه  يعـال  ين جلسـه شـورا  يرو مصوبات ششميپ

ل مفـاد منـدرج   يـ ل جهت تكميه، دستورالعمل ذين امتحان جامع علوم پاير رشته مردودييدستورالعمل تغ

ها قبـل   ن رشتهياان يدانشجو ير رشته براييط تغيدر دستورالعمل مورد اشاره و جهت مشخص نمودن شرا

بعـد از امتحـان جـامع     يليا در مراحل تحصيو ) ليمرحله اول تحص(ه ياز شركت در امتحان جامع علوم پا

ل در يكـه از ادامـه تحصـ   ) يعمـوم  يپزشك يدكتر( يكارورز شين امتحان جامع پيز مردوديه و نيعلوم پا

ان ابـالغ  ين دانشـجو يـ ته ار رشـ ييـ مقـررات تغ  يشوند و جهـت همـاهنگ   يمحروم م يعموم يدوره دكتر

 .گردد يم

 :ليت از تحصيكه در زمان محروم ييدانشجو )١ماده 

 .گردد يباشد، اخراج م ١٠كمتر از  ين كل نمرات ويانگيم) الف

توانـد در   يباشـد، فقـط مـ    ١٠ يا مسـاو يـ شتر يب ين كل نمرات ويانگيواحد گذرانده و م ٦٨كمتر از ) ب

 .ر رشته بدهديير تغيمصوب و دا يها رشته يمقطع كاردان

توانـد   يباشد، فقـط مـ   ١٢و كمتر از  ١٠شتر از يب ين كل نمرات ويانگيواحد گذرانده و م ٦٨شتر از يب) ج

 .ر رشته بدهديير تغيمصوب و دا يها رشته يدر مقطع كاردان

وانـد در  ت يباشد، به انتخاب دانشجو م ١٢شتر از يب ين كل نمرات ويانگيواحد گذرانده و م ٦٨شتر از يب) د

 .ر رشته بدهديير تغيمصوب و دا يها وسته رشتهيوسته و ناپيپ يو كارشناس يمقطع كاردان

ر و مصـوب وزارت بهداشـت، درمـان و    يـ دا يهـا  ه رشـته يـ ر و مصوب، كليدا يها منظور از رشته: ١تبصره 

 .باشد يم يقات و فناوريو وزارت علوم، تحق يپزشك آموزش

ز مشمول مفـاد ج و  ين يو داروساز ي، دندانپزشكيه پزشكيجامع علوم پا ن امتحانيه مردوديكل: ٢تبصره 

 .باشند ين ماده ميد ا

 ن كـل يانگيمكه  يدر صورت يپزشك يعموم يدوره دكتر يكارورز شين امتحان جامع پيمردود: ٣تبصره 

ر رشته ييوانند تغت يموسته يوسته و ناپيپ ي، كارشناسيه مقاطع كاردانيباشد، در كل ١٠باالتر از نمرات آنها 

 .بدهند
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١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥    
 

رشـته مـورد    يد مدرك كاردانيوسته، دانشجو ابتدا بايناپ ير رشته به مقطع كارشناسييجهت تغ: ٤تبصره 

 يسپس در مقطع كارشناس) يمقطع كاردان يا جبرانيپس از گذراندن دروس كمبود (د يافت نماينظر را در

 .ل بدهديوسته ادامه تحصيناپ

و  يد بررسـ يـ رشـته جد  يآموزشـ گذرانـده، در گـروه    يانشـجو در رشـته قبلـ   كـه د  ييهـا  درس )٢ماده 

بـا دروس   يآموزشـ ص گـروه  يشود كه بـه تشـخ   يرفته ميپذ ياز و ييها شود و فقط درس يم يساز معادل

 .نباشد كمتر ١٢ز از يها ن ك از آن درسيداشته باشد و نمره هر  ييد اشتراك محتوايرشته جد

ن كـل منظـور   يانگيـ شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه مرفته يپذ يها درس: ١تبصره 

 .گردد يم

ن يـ در ا. مانـد  يمـ  ين در كارنامه دانشجو بـاق يانگيرفته نشده بدون احتساب در ميپذ يها درس: ٢تبصره 

ـ باشد، جمعاً به عنوان  ١٢رفته نشده كمتر از يپذ ين واحدهايانگيحال، چنانچه م  يمسـال مشـروط  يك ني

 .د منظور خواهد شديدانشجو در رشته جد يليدر سابقه تحص

ـ يل در رشته جديحداكثر طول مدت تحص )٣ماده  ل در آن رشـته  يد برابر با حداكثر مدت مجاز تحص

 .شود يمسال از آن كاسته ميك ني، ٢رفته شده طبق ماده يواحد پذ ٢٠هر  ياست كه به ازا

وسـته  يپ يو كارشناس يكاردان يها مصوب دوره يآموزشقررات ر رشته، مييپس از انجام مراحل تغ )٤ماده 

 .ان نافذ استين گونه دانشجويوسته در مورد ايو ناپ

ـ دا يها ان، رشتهينگونه دانشجويد ايت انتخاب رشته جدياولو) ٥ماده  ـ   ي ل ير در دانشـگاه محـل تحص

 .باشد يم

ل در يت از ادامه تحصيه محروميابالغ افتيخ دريماه از تار ٣تواند حداكثر ظرف مدت  يدانشجو م )٦ماده 

ت يـ ب اولويـ ر رشته خود را به ترتييدرخواست تغ) يو داروساز ي، دندانپزشكيپزشك( يعموم يدوره دكتر

همـان دانشـگاه بـه    ) ١وسته مطـابق مفـاد مـاده    يا ناپيوسته يپ يو كارشناس يمقاطع كاردان(در سه رشته 

ل دانشجو يو شروع به تحص يطه موظف است نسبت به معرفم و دانشگاه مربويربط تسليدانشگاه ذ آموزش

 .ديمسال ممكن اقدام نماين نياز سه رشته مذكور در اول يكيدر 

رش از دانشـگاه مـورد نظـر توسـط دانشـجو      يها، اخذ پذ ر دانشگاهيدر صورت انتخاب رشته در سا )٧ماده 

 .است يالزام

ه يـ افـت ابالغ يخ دريهـا دو سـال از تـار    دانشـگاه  ريحداكثر فرصت مجاز جهت انتخاب رشته در سا: تبصره

بـدون احتسـاب در سـنوات     يليتحصـ  ين مدت به عنـوان مرخصـ  يا(باشد  يل ميت از ادامه تحصيمحروم

ر رشته خـود را مشـخص نكـرده و    ييت تغيچنانچه دانشجو به هر علت وضع). ل محسوب خواهد شديتحص
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١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦    
 

 يين دانشـجو ين فرصـت از چنـ  يستفاده از اال با يحصگردد، از آن به بعد، حق ادامه ت يمهلت مقرر منقض

 .گردد يسلب م

علـوم   يزيبرنامه ر يعال ين جلسه شورايست و دوميتبصره در ب ٧ماده و  ٨ن دستورالعمل در يا )٨ماده 

خ يگـردد و از تـار   ير لغـو مـ  يه مقـررات مغـا  يـ ب آن كليد و با تصويب رسيبه تصو ٢٨/٤/٨٢مورخ  يپزشك

صـرف نظـر از    يو داروسـاز  ي، دندانپزشـك يپزشك يعموم يدكتر يها ان دورهينشجوه دايكل يب برايتصو

 .االجرا است سال ورود به دانشگاه الزم

 
 

 

 

همانا عالم كه علم خود را به كار نبندد، چون ناداني است ): ع(حضرت علي 

سرگردان كه از بيماري ناداني و جهل نرهد، بلكه حجت بر او قوي تر است  و 

 . حسرت او را الزم تر و نزد خدا سرزنش او از همه بيشتر است 


