
تبصره در بيست و ششمين جلسه شورای  ٩۴ماده و  ٩۶فصل ،  ١٣آیين نامه آموزشی دوره دآتری عمومی پزشكی در 
 ١٣٨٣-٨۴این آیين نامه از ابتدای سال تحصيلی   .به تصویب رسيد  ٢٣/٣/٨٣عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخه 

دانشگاه می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ آليه آیين انشجویانی آه از این تاریخ به بعد وارد د  برای آن دسته از
 . نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیين نامه ، لغو می شود 

   فصل اول

  شرایط ورود و نام نویسی

  :شرایط ورود به دوره دآتری عمومی پزشكی به شرح زیر است )  ١ماده 

  آزمون ورودی  پذیرفته شدن در - ١-١

از داخل یا خارج آشور ) نظام جدید ( و یا گواهينامه دوره پيش دانشگاهی ) نظام قدیم ( داشتن گواهينامه پایان دوره متوسطه -١-٢ 
مطابق با مصوبات شورای عالی (یا برابر آموزشهای حوزوی ) با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ( مورد تایيد وزارت آموزش و پرورش 

  ).انقالب فرهنگی 

مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاری آشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای  - ١-٣
  .عالی انقالب فرهنگی 

  .برخورداری از سالمت آامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی  - ١-۴

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی آه از طریق مراجع ذیربط صادر  - ١-۵
  .می شود 

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش آشور از سالمت جسمی و :  ١تبصره 
ره دآتری عمومی پزشكی برخوردار نباشد ، بر اساس نظر شورای پزشكی دانشگاه ، اجازه تحصيل در دوره دآتری روانی الزم برای دو

  .عمومی پزشكی را ندارد 

ارائه تایيدیه تحصيلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پيش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداآثر تا پایان نيمسال اول :  ٢تبصره 
ائه اصل گواهينامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهی حداآثر تا یك سال بعد از ثبت نام اوليه تحصيلی و ار
  .الزامی است 

  .پرداخت شهریه ، فارغ التحصيالن دوره دآتری عمومی پزشكی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی آند :  ٣تبصره 

ن آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی آه توسط سازمان سنجش آموزش آشور یا دانشگاه اعالم می شود برای پذیرفته شدگا)  ٢ماده 
نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه آنند عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستين نيمسال تحصيلی پس از اعالم نتایج 

  .آزمون ، انصراف از تحصيل تلقی خواهد شد 

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلی در زمانی آه دانشگاه اعالم می آند برای ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره )  ٣اده م
عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یك نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو . آموزش مراجعه آند 

  .اخراج خواهد شد 

د رموارد استثنائی آه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه می داند ، باید دالیل آن را حداآثر تا یك ماه قبل از پایان همان نيمسال :  ١ره تبص
در صورت عدم تایيد موجه بودن ترك تحصيل توسط شورای آموزشی دانشگاه ، آن نيمسال جزو . بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد 

  .صيل وی محسوب و مرخصی تحصيلی برای آن نيمسال صادر می شود مدت مجاز تح

دانشجویی آه ترك تحصيل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلی خود را دریافت نماید موظف است به آليه تعهدات قانونی :  ٢تبصره 
  .دوران تحصيلی خود عمل نماید 

ق نام نویسی و ادامه تحصيل در بيش از یك رشته و در یك یا چند دانشجوی دوره دآتری عمومی پزشكی در یك زمان ح)  ۴ماده 
در صورت تخلف به تشخيص آميته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت . دانشگاه اعم از دولتی یا غير دولتی را نخواهد داشت 

اعالم می شود و دانشجو در این حال موظف متبوع ، از ادامه تحصيل در یكی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصيلی وی باطل 
  .است آليه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعيين شده به دانشگاه ذیربط بپردازد 

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

  



   ل دومفص

  نظام آموزشی

  .آموزش دوره دآتری عمومی پزشكی مبتنی بر نظام واحدی است )  ۵ماده 

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجيده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس به )  ۶ماده 
  .همان درس محدود است 

 ٣۴) یا آزمایشگاهی ( ساعت ، عملی  ١٧ن درسی است آه مفاد آن به ترتيب به صورت نظریهر واحد درس ، مقدار یا ميزا)  ٧ماده 
ساعت ، در طول یك نيمسال تحصيلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی  ۶٨ساعت و آارورزی  ۵١ساعت ، آارآموزی 

  .برنامه ریزی تدریس می شود 

  :كی شامل مراحلی به شرح زیر است برنامه دوره دآتری عمومی پزش)  ٨ماده 

  دروس عمومی و علوم پایه : اول  همرحل

  نشانه شناسی و فيزیوپاتولوژی: دوم  همرحل

  آارآموزی بالينی : سوم  همرحل

  آارورزی : چهارم  همرحل

صورت ضرورت و داشتن  در مراحل اول و دوم دوره دآتری عمومی پزشكی ، هر سال تحصيلی مرآب از دو نيمسال تحصيلی و در)  ٩ماده 
هفته آموزشی با  ۶هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر  ١٧هر نيمسال تحصيلی عبارت از . است    شرایط و امكانات یك دوره تابستانی

  .است  ٧رعایت مفاد ماده 

  .ش محسوب نمی شود هفته آموز ۶هفته و  ١٧طول مدت امتحانات پایان نيمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت :  ١تبصره 

هفته ، بيماری استاد و  ١٧در موارد استثنایی و ضروری ، شامل وقوع بالیای طبيعی ، عدم امكان حضور استاد مربوطه در طول :  ٢تبصره 
تر از مواردی ازاین قبيل ، به پيشنهاد دانشكده مربوطه و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی آوتاه

هفته جهت آليه دانشجویانی آه آن درس یا درسها را اخذ آرده اند تدریس نمود ، مشروط بر اینكه مجموع ساعات هر واحد درسی از  ١٧
  .مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است  متر نشود و شرآت در آليه آالس هااین آیين نامه آ ٧ميزان مقرر در ماده 

هر سال تحصيلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالينی و دروس تئوری مربوطه است ) مراحل سوم و چهارم ( ، در دوره بالينی )  ١٠ماده 
تعداد بخشهای دوره بالينی در طول هر سال تحصيلی ، با توجه به مدت زمان الزم برای آموزش هر بخش ، توسط شورای آموزشی . 

  . دانشگاه ، تعيين می شود 

و دانشكده های علوم پزشكی ، موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا آليه دانشگاهها )  ١١ماده 
  .نمایند 

و طرح  ترتيب دروس با رعایت پيش نيازها ، تنظيم برنامه تحصيلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا آردن ریز مواد:  ١تبصره 
بدیهی است منابع جهت امتحانات . ابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی است تخاب مننمطالب جدید در یك درس و ا

  .جامع علوم پایه و جامع پيش آارورزی از طرف وزارت متبوع تعيين می شود 

شته اند ، آن دسته از دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی آه حداقل سه دوره دآتری عمومی پزشكی فارغ التحصيل دا:  ٢تبصره 
در صورت تایيد شواری آموزشی دانشكده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضيات و امكانات ، حداآثر به ميزان ده درصد آل واحدهای 

  .دوره ، به برنامه مصوب اضافه آنند 

  .ع شرط ورود به دوره بعدی می باشد در پایان مرحله اول ، امتحانات جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جام)  ١٢ماده 

و ) درسهای علوم پایه و درسهای عمومی ( شرط شرآت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در آليه درسهای مرحله اول :  ١تبصره 
د ، می تواند با این حال در شرایطی آه دانشجو ، تنها یك درس عمومی باقيمانده داشته باش. از این مرحله است  ١٢آسب ميانگين آل 

در امتحان جامع علوم پایه شرآت آند و در صورت قبولی ، درس باقيمانده را در دوره بعدی بگذراند بدیهی است نمره این درس در ميانگين 
  .مرحله دوم محاسبه خواهد شد 

ر زمان معرفی به آزمون جامع چنانچه نمرات تعدادی از دروسی آه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرآت آرده است د:  ٢تبصره 
در صورتی آه بعد از اعالم نمره ، دانشجو در آن . علوم پایه اعالم نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرآت می نماید 



باشد و نرسيده باشد ، نتيجه آزمون وی آان لم یكن می  ١٢درس مردود شده باشد یا عليرغم قبولی ، ميانگين آل مرحله اول وی به 
آزمون مذآور جزو تعداد دفعات شرآت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا آسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنين آسب 

  .ميانگين الزم ، اجازه شرآت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط نخواهد داشت 

بور نمره قبولی آسب نكند از ادامه زچنانچه دانشجو در امتحان م.  شرآت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است)  ١٣ماده 
  .تحصيل در دوره دآتری عمومی پزشكی محروم می شود 

  .غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یك نوبت شرآت در امتحان محسوب می شود :  ١تبصره 

ع علوم پایه از ادامه تحصيل در رشته پزشكی محروم می شود ، می تواند در امتحان جام ندانشجویی آه به علت مردود شد:  ٢تبصره 
برابر دستورالعمل تغييررشته دانشجویان دوره های دآتری عمومی پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی آه از ادامه تحصيل در دوره دآتری 

، به رشته دیگری در  ٢٨/۴/٨٢م پزشكی مورخ عمومی محروم می شوند ، مصوب بيست و دومين جلسه شورای عالی برنامه ریزی علو
  .مقاطع آارشناسی پيوسته یا نا پيوسته وآاردانی تغيير رشته دهد 

  .از این مرحله ، شرط ورود به مرحله سوم است  ١٢قبولی در آليه درسهای مرحله دوم و آسب ميانگين آل )  ١۴ماده 

درمان سرپایی در درمانگاههای بيمارستانها و مراآز عرضه خدمات بهداشتی  - آارآموزی بالينی شامل مراقبتهای بهداشتی )  ١۵ماده 
  .درمانی آشور ، آموزش بر بالين بيماران بستری و درسهای نظری است 

  .ماه آارآموزی طبق برنامه مصوب برای آليه دانشجویان الزامی است  ٢٠در طول دوره آارآموزی ، گذراندن :  ١تبصره 

  .دوره آاآموزی بيشتر باشد % ۵٠آارآموزی بر بالين بيماران بستری در بيمارستانها نباید از  حداآثر مدت:  ٢تبصره 

  .در پایان مرحله سوم آزمون جامع پيش آارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره آارورزی است )  ١۶ماده 

 ١۴ی در آليه درسها و بخشهای مرحله آارآموزی بالينی ، آسب ميانگين آل شرط شرآت در آزمون جامع پيش آارورزی ، قبول:  ١تبصره 
  .نامه می باشد  از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان

چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخشهایی آه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرآت آرده است در زمان معرفی به آزمون :  ٢تبصره 
در صورتی آه بعد از اعالم نمره ،دانشجو . م نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرآت می نماید جامع پيش آارورزی اعال

  نرسيده باشد ، نتيجه آزمون وی آان لم یكن  ١۴در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا عليرغم قبولی ميانگين آل مرحله سوم به 
ت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا آسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و می باشد و آزمون مدآور جزو تعداد دفعات شرآ

  .همچنين آسب ميانگين الزم ، اجازه شرآت در آزمون جامع بعدی راحتی به صورت مشروط نخواهد داشت 

آنند ، در انتخاب بخش های قبول شدگان آزمون جامع پيش آارورزی ، براساس رتبه ای آه با توجه به فرمول زیر آسب می :  ٣تبصره 
  .موجود ، برای گذراندن مرحله آارورزی حق تقدم خواهند داشت 

  ) ٢* ميانگين سه مرحله اول + ( نمره ترازشده آزمون پيش آارورزی براساس ميانگين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        ٣                                              

نمره تراز شده آزمون ( باشد  ٢٠٠از  ١٨٠و نمره او در آزمون پيش آارورزی  ١۵چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجویی : برای مثال 
  : به صورت زیر محاسبه می شود ،فرمول باال ، رتبه او بر اساس) می شود  ١٨پيش آارورزی او براساس ميانگين 

١۶ =    ١*  ٢+ ( ١٨۵ (  

  .شرآت در امتحان جامع پيش آارورزی تا سه نوبت مجاز است )  ١٧ماده 

      در رشته پزشكی محروم می شوند ، دانشجویانی آه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش آارورزی از ادامه تحصيل: تبصره 
به یكی از مقاطع آارشناسی پيوسته ، آارشناسی ناپيوسته و آاردانی  ١٣ماده  ٢ساس دستورالعمل مندرج در تبصره می توانند برا

  .تغيير رشته دهند 

دانشجویان در . ماه آارورزی طبق برنامه مصوب برای آارورزان الزامی است  ١٧ماه می باشد و گذراندن  ١٨طول دوره آارورزی )  ١٨ماده 
  .ایست از یك ماه مرخصی استفاده نمایند طول دوره می ب

  



   فصل سوم

  واحدهای درسی و طول مدت تحصيل 

حداقل تعداد واحدهای درسی الزم برای فراغت از تحصيل در دوره دآتری عمومی پزشكی طبق برنامه مصوب آن دوره در )  ١٩ماده 
  .شورای عالی برنامه ریزی است 

واحد درسی ،  ٢٠و حداآثر  ١٢از مراحل اول و دوم دوره دآتری عمومی پزشكی باید حداقل دانشجو در هر نيمسال تحصيلی )  ٢٠ماده 
  .انتخاب نماید 

  .واحد معاف است  ١٢در آخرین نيمسال تحصيلی در هر یك از مراحل اول و دوم ، دانشجو از رعایت شرط حداقل :  ١تبصره 

باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت  ١٧يمسال تحصيلی حداقل در صورتی آه ميانگين آل نمرات دانشجو در یك ن:  ٢تبصره 
  .واحد درسی انتخاب آند  ٢۴دانشكده ، در نيمسال بعد حداآثر تا 

واحد باقيمانده برای گذراندن هر یك از مراحل اول و دوم را داشته باشد ، در صورتی آه در  ٢۴در مواردی آه دانشجو حداآثر :  ٣تبصره 
  .قبل مشروط نشده باشد با تایيد دانشكده می تواند آليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند نيمسال 

  .واحد درسی نمی باشد ۶در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از :  ۴تبصره 

آنها در آزمون ورودی ، در یك یا چند آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها آه نمره خام مواد امتحانی )  ٢١ماده 
درس به تشخيص شواری آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معينی آمتر باشد ، موظفند حسب نياز رشته ، دروسی را آه آن 

ل تحصيلی دانشگاه تعيين می آند به عنوان دروس پيشنياز دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين یا دومين نيمسا
  .بگذرانند 

تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پيش نياز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی :  ١تبصره 
  .دانشگاه پذیرنده و براساس پيشنهاد گروههای آموزشی است 

ت در آارنامه دانشجو ، احتساب در انشگاهها از جمله ثبت نمرا، در دارائه دروس پيشنياز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها :  ٢تبصره 
  . ميانگين پایان نيمسال و مشروطی و ميانگين آل نمرات دانشجو ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است 

مشتمل بر نمره خام آنها را در هر سازمان سنجش آموزش آشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودی ، آارنامه پذیرفته شدگان ، :  ٣تبصره 
  .یك از مواد امتحانی در اختيار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد 

واحد از دروس پيشنياز دانشگاهی را گذرانده باشند ، حداآثر یك  ٨دانشجویانی آه حداقل  به حداآثر طول دوره تحصيل:  ۴ره تبص
  .نيمسال تحصيلی افزوده می شود 

سال اول به طی مرحله اول و دوم آموزش  ۵سال است ، آه  ١٠دت مجاز تحصيل در دوره دآتری عمومی پزشكی حداآثر م)  ٢٢ماده 
  .سال باقيمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد  ۵پزشكی و 

ولی آسب آند و یا در مدت سال اول دوره آموزش پزشكی از امتحان جامع علوم پایه ، نمره قب ۴دانشجویی آه نتواند در مدت :  ١تبصره 
سال اول ، مراحل اول و دوم آموزش پزشكی را به پایان برساند ، از ادامه تحصيل در رشته پزشكی محروم می شود و در صورتی آه  ۵

در مقاطع به رشته دیگری  ١٣ماده  ٢باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  ١٠ميانگين نمرات درسهایی آه گذرانيده حداقل 
  .آاردانی ، آارشناسی پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد 

سال مراحل  ۵سال از شروع دوره بالينی به دوره آارورزی راه یابد و یا در مدت  ٣دوره تحصيلی دانشجویی آه نتواند در مدت :  ٢تبصره 
مشروط بر . ماه دیگر قابل تمدید است  ١٢نشگاه حداآثر سوم و چهارم آموزش پزشكی را به پایان برساند ، با تصویب شورای آموزشی دا

  .آن آه مدت مجاز تحصيلی وی به پایان نرسيده باشد 

  فصل چهارم

  حضور و غياب

حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس ودوره های آارآموزی و آارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر )  ٢٣ماده 
  .محسوب می شود  یك از جلسات ، غيبت

مجموع  ١٠/١  ، آارآموزی و آارورزی از  ١٧/٢، عملی و آزمایشگاهی از  ١٧/۴ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظری از )  ٢۴ماده 
  .ساعات آن بخش نباید تجاوز آند ، در غير اینصورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود 



، در صورتی مجاز خواهد بود آه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه  ٢۴در ماده  غيبت تا سقف مشخص شده:  ١تبصره 
  .بر عهده استاد و با تایيد دانشكده خواهد بود ) موجه یا غير موجه ( نحوه برخورد با غيبت دانشجو . شناخته شود 

باشد ولی غيبت با تشخيص شورای  ٢۴ين شده در ماده در صورتی آه غيبت دانشجو در هر درس یا بخش ، بيش از ميزان تعي:  ٢تبصره 
واحد در هر نيمسال الزامی نيست  ١٢در این حال رعایت حداقل . آموزشی دانشگاه موجه تشخيص داده شود ، آن درس حذف می گردد 

  .، ولی نيمسال مذآور به عنوان یك نيمسال آامل جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب می شود 

ت غير موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غيبت موجه در امتحان هر درس غيب)  ٢۵ماده 
  .تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است . یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد 

  فصل پنجم

  حذف و اضافه 

ی تواند در هر نيمسال تحصيلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نيمسال ، حداآثر دو درس اخذ شده دانشجو م)  ٢۶ماده 
ذ خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید ، یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر اینكه تعداد واحدهای اخ

  . تجاوز نكند  ٢٠شده وی از حد مقرر در ماده 

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه یا به هر دليل دیگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد ، جزو :  ١تبصره 
  .محاسبه و مفاد ماده مذآور اجرا خواهد شد )  ٢۴ميزان تعيين شده در ماده ( حداآثر غيبت مجاز دانشجو 

  .ابستانی امكان پذیر نيست حذف و اضافه در ترم ت:  ٢تبصره 

هفته قبل از پایان نيمسال تحصيلی فقط یكی از  ۵در صورت اضطرار ، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكی می تواند تا )  ٢٧ماده 
مجموع  ١٧/۴درسهاس نظری خود را با تایيد گروه آموزشی مربوط حذف آند ، مشروط بر اینكه اوًال غيبت دانشجو در آن درس بيش از 

  .واحد آمتر نشود  ١٢ساعات آن درس نباشد و ثانيًا تعداد واحدهای باقيمانده وی از 

حذف آليه درس های اخذ شده در یك نيمسال ، حداآثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نيمسال تنها در صورتی مجاز است )  ٢٨ماده 
در این صورت آن نيمسال برای . ر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد آه بنا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قاد

محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده . دانشجو مرخصی تحصيلی محسوب خواهد شد 
  .شورای آموزشی دانشگاه است 

از شروع امتحانات آن دوره با تایيد شورای آموزشی دانشگاه امكان حذف آليه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداآثر تا قبل : تبصره 
  .پذیر است 

حذف و تعویض بخش در هر یك از مراحل آارآموزی بالينی و آارورزی در صورت تایيد شورای آموزشی دانشكده تنها در مدت )  ٢٩ماده 
  . زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده مجاز است 

   فصل ششم

  فت تحصيلی دانشجوارزیابی پيشر

ارزیابی پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در آالس ، انجام فعاليت های آموزشی و نتایج امتحانات )  ٣٠ماده 
  .ت سمرجع ارزیابی دانشجو در آن درس ابين نيمسال و پایان نيمسال صورت می گيرد و استاد یا اساتيد هر درس 

  :يشرفت تحصيلی دانشنجو در دوره های آارآموزی بالينی و آارورزی، با توجه به موارد زیر انجام می شود ارزیابی پ)  ٣١ماده 

  رعایت اخالق اسالمی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بيماران ، مراجعين و آارآنان بخش  -٣١-١

  آشيك های محوله براساس برنامه تنظيمی بخش  حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، آالسهای مربوط و انجام -٣١-٢

  دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران  -٣١-٣

  افزایش مهارت و بهره گيری دانشجو از دوره های آارآموزی بالينی و آارورزی -٣١-۴

  ه الزم شرآت در امتحان پایانی بخش و آسب نمر -٣١-۵



نيمسال تحصيلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی و درسهای نظری دوره آارآموزی    برگزاری امتحان آتبی در پایان هر)  ٣٢ماده 
  .بالينی الزامی است 

  .امتحان بخشهای بالينی در دوره های آارآموزی و آارورزی در پایان هر بخش انجام می شود : تبصره 

به صورت نمره تعيين می شود و نمره دانشجو  ٣١و  ٣٠بی پيشرفت تحصيلی دانشجو براساس مفاد مندرج در مواد نتيجه ارزیا)  ٣٣ماده 
  .در هر درس یا هر بخش بصورت عددی بين صفر تا بيست مشخص می شود 

. می باشد  ١٢راحل و حداقل ميانگين آل هر یك از م ١٠حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول و دوم آموزش پزشكی )  ٣۴ماده 
 ١٢حله آارآموزی بالينی و بخشهای مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكی بولی در هر یك از درسهای نظری مرحداقل نمره ق

دانشجویی آه در هر یك از درسها یا بخشها حداقل نمره قبولی را آسب . می باشد  ١۴است و حداقل ميانگين آل هر یك از این مراحل 
، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است با این حال نمرات آليه دروس اعم از قبولی و ردی در  ننماید

  .آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور می شود 

وب می شوند ، معدل دو عملی آه یك درس محس -هر یك از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند ، اما نمره دروس نظری :   تبصره
نرسد و یا نمره یكی از  ١٠در صورتی آه معدل دو قسمت نظری و عملی به . قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر آدام است 

  .رسيده باشد ، هر دو قسمت باید مجددًا تكرار شود  ١٠آمتر باشد هر چند معدل به  ٨آنها از 

ا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا بخش را حداآثر ظرف ده روز پس از استاد یا اساتيد هر درس ی)  ٣۵ماده 
  .برگزاری امتحان آن درس ، به آموزش دانشكده تسليم نمایند 

زش دانشكده روز پس از اعالم نتایج اعتراضات خود را آتبًا به آمو ٣پس از اعالم نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداآثر تا : تبصره 
  .اعالم آند تا رسيدگی الزم صورت پذیرد 

اداره آموزش دانشكده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداآثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین )  ٣۶ماده 
  .آل دانشگاه تسليم نماید امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش 

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

در پایان هر نيمسال تحصيلی از مراحل اول و دوم ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين آل نمرات او تا پایان آن )  ٣٧ماده 
دوره دآتری عمومی پزشكی نيز ، ميانگين آل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در نيمسال محاسبه و در پایان هر یك از مراحل 

  .آارنامه وی ثبت می شود 

برای محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل :  ١تبصره 
  .نها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است ، تقسيم می شود ضربها بر تعداد آل واحدهایی آه دانشجو برای آ

دوره تابستانی به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود ، نمرات درسهایی آه دانشجو در دوره تابستانی می گذراند :  ٢تبصره 
  .تنها در محاسبه ميانگين آل مرحله مربوطه محسوب می شود 

        آمتر باشد ، در غير اینصورت ،  ١٢و در هيچ نيمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی نباید از ميانگين نمرات دانشج)  ٣٨ماده 
  .دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود   نام نویسی

تحصيلی دانشجو  واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات ١٢در مواردی آه تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه آمتر از :  ١تبصره 
درمواردی آه به علت مشكالت . محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت آسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطی محاسبه خواهد شد 

واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی  ١٢دانشجو یا نيمسال آخر در هر یك از مراحل آموزش پزشكی ، تعداد واحدها آمتر از 
  .صورت آسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطی نيز محاسبه خواهد شد  دانشجو محسوب و در

دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار آتبًا به وی و اولياء او اطالع دهد و یك نسخه از آن را :  ٢تبصره 
گاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر ، مانع از اجرای با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانش. در پرونده دانشجو ضبط آند 

  .مقررات نخواهد بود 

دانشجویی آه بصورت مشروط نام نویسی می آند حتی در نيمسال آخر در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی ، حق )  ٣٩ماده 
  .واحد درسی در آن نيمسال را ندارد  ١۴انتخاب بيش از 

وارد استثنایی ، در نيمسال آخر تحصيلی در هر یك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و در م: تبصره 
واحد درسی به دانشجوی مشروط به عهده شورای آموزشی  ١۴سوابق تحصيلی دانشجو ، تصميم گيری در خصوص ارائه بيش از 

  .واحد نباید باشد  ٢٠از در هر صورت این تعداد بيش . دانشگاه است 



نيمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه  ۴نيمسال متوالی یا  ٣دانشجویی آه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكی برای )  ۴٠ماده 
ه باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصر ١٠تحصيل محروم می شود و چناچه ميانگين آل واحدهایی آه گذرانيده است حداقل 

  .به رشته دیگری در مقاطع آاردانی ، آارشناسی پيوسته و آارشناسی ناپيوست تغيير رشته دهد  ١٣ماده  ٢

و ميانگين آل نمرات دانشجو در پایان هر یك  ١٢دانشجو در پایان هر یك از مراحل اول و دوم پزشكی نباید از ات ميانگين آل نمر)  ۴١ماده 
آمتر باشد ، دانشجویی آه در پایان هر یك از مراحل مذآور دارای ميانگين آل آمتر از حد  ١۴از  از مراحل سوم و چهارم پزشكی نباید

تعيين شده باشد ، در صورتی آه مدت مجاز تحصيل وی در آن مرحله به پایان نرسيده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را آه در آنها 
در غير اینصورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصيل را نخواهد . رار آند آورده است ، تك ١۴یا  ١٢حسب مورد نمره آمتر از 

اسبه ميانگين آل او محسوب خواهد حبدیهی است آه نمرات دروس تكراری اضافه بر نمرات قبلی در آارنامه دانشجو ثبت و در م. داشت 
  .شد 

را جهت جبران آمبود ميانگين هر یك از مراحل سوم و چهارم  ١۴ر از در صورتی آه دانشجو درسها و بخشهای با نمرات آمت:  ١تبصره 
آسب آرده و ليكن آمبود ميانگين آل آن مرحله جبران نشده باشد ، ضمن  ١۴دوره دآتری عمومی پزشكی تكرار نموده ونمرات باالتر از 

تكرار نماید تا آمبود ميانگين  ١۴نمره باالتر از رعایت سایر مقررات آموزشی می تواند مجددا همان درسها و بخشها را عليرغم داشتن 
بدیهی است آه نمرات درسهای تكراری اضافه بر نمرات قبلی در آارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين آل . مرحله مربوطه جبران شود 

  .مرحله مربوطه محسوب خواهد شد 

آورده ، جهت جبران  ١۴یا  ١٢آه در آنها حسب مورد نمره آمتر از در صورتی آه دانشجویی ، تعدادی از درسها یا بخشهایی را :  ٢تبصره 
ميانگين آل هر یك از مراحل دوره دآتری عمومی پزشكی تكرار نماید و در درس یا بخش تكراری مردود شود ، ، چنانچه پس از احتساب 

ه نمرات قبولی ، ردی و تكراری ميانگين آل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد ، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش مالك عمل آلي
است و دانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی آه ميانگين آل مرحله مربوطه به حدنصاب نرسيده باشد دانشجو در آن 

  .رغم اینكه قبُال نمره قبولی آسب نموده بایستی مجددًا آن درس یا بخش را تكرار نمایددرس یا بخش مردود است علي

ه استفاده آند ، یا علی رغم استفاده از آن نتواند آمبود ميانگين آل ددانشجویی آه نتواند یا نخواهد از فرصت مذآور در این ما:  ٣تبصره 
 ٢باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  ١٠ه گذرانيده است حداقل خود را جبران نماید چنانچه ميانگين آل واحدهایی آ

  .به رشته دیگری در مقطع آاردانی و آارشناسی پيوسته یا نا پيوسته تغيير رشته دهد  ١٣ماده 

یا لغو تعهداتی آه در دانشجویی آه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل محروم می شود ، در صورت انجام )  ۴٢ماده 
دوران تحصيل سپرده است ، می تواند برای تحصيل مجدد در آزممون سراسری یه غير از رشته قبلی خود شرآت آند و در صورت قبولی 

نامه دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را آه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با بر. در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد 
  .رشته جدید تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد 

   فصل هفتم

  مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل

نيمسال تحصيلی  ٢دانشجو پس از گذراندن یك نيمسال تحصيلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكی حداآثر )  ۴٣ماده 
ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی  ۶هر یك از مراحل آارآموزی بالينی و آارورزی حداآثر تا سقف متوالی یا متناوب و در 
  .تحصيلی استفاده نماید 

  .موافقت با مرخصی تحصيلی دانشجو در نيمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد :  ١تبصره 

  .صيل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود مدت مرخصی تحصيلی جزو حداآثر مدت مجاز تح:  ٢تبصره 

  .دانشجو در مرحله آارورزی می بایست از یك ماه مرخصی استفاده نماید :  ٣تبصره 

تقاضای مرخصی تحصيلی باید به صورت آتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نيمسال برای هر یك از مراحل )  ۴۴ماده 
بل از شروع هر بخش برای هر یك از مراحل سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم اول و دوم و حداقل دو هفته ق

  .گردد 

  .چنانچه تقاضای مرخصی تحصيلی خارج از زمان مقرر ارائه شود ، تصميم گيری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است :  ١تبصره 

ز آسب نظر از دانشكده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم اداره آموزش دانشگاه موظف است پس ا:  ٢تبصره 
  .موافقت با درخواست دانشجو را آتبًا به وی ابالغ آند 

  .عواقب ناشی از مرخصی تحصيلی بر عهده دانشجو ميباشد :  ٣تبصره 

ط و مقررات از یك نيمسال مرخصی زایمان ، بدون دانشجویان زن باردار شاغل به تحصيل می توانند با رعایت سایر ضواب)  ۴۵ماده 
  .احتساب در سنوات تحصيلی استفاده نمایند 



دانشجویانی آه گواهی و عذر پزشكی موجه آنها به تایيد شورای پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه رسيده باشد می توانند )  ۴۶ماده 
  .ستفاده نماینداز حداآثر یك نيمسال مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات ا

دانشجویی آه تمایل به انصراف از تحصيل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه تسليم )  ۴٧ماده 
گيرد در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یك بار حداآثر تا یك ماه قبل از پایان همان نيمسال ، تقاضای انصراف خود را پس ب. نماید 

  .پس از انقضای این مهلت حكم انصراف از تحصيل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد . 

دانشجوی منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلی خود را دریافت نماید موظف است به آليه تعهدات قانونی دوران : تبصره 
  . تحصيل خود عمل نماید 

  فصل هشتم

  انتقال و جابجایی 

  .انتقال به معنی تغيير محل تحصيل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلی است )  ۴٨ماده 

  :انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است )  ۴٩ماده 

  .متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد ادامه تحصيل  - ۴٩-١

  .متقاضی حداقل دو نيمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد  -۴٩-٢

  .واحدهای باقيمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف آل واحدهای دوره باشد  -۴٩-٣

  .باشد  ١٢دروس گذرانده شده متقاضی حداقل  ميانگين نمرات -۴-۴٩

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در  -۵-۴٩
  .دانشگاه مقصد آمتر نباشد 

و اعالم موافقت  ۴٩سپرده اند ، با رعایت شرایط ماده انتقال محل تحصيل دانشجویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد : تبصره 
  .دستگاه اجرائی ذیربط امكان پذیر است 

به استثنای (  ۴٩در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیكترین محل سكونت دائم خانواده ، خارج از شرایط مذآور در ماده )  ۵٠ماده 
  :انجام می شود )  ١شرط 

معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری آه وی به تشخيص مراجع قانونی ، به عنوان آفيل خانواده  شهادت ، فوت یا -۵٠-١
  .شناخته شود 

بيماری صعب العالج یا معلوليت موثر دانشجو ، به نحوی است آه به تشخص شورای پزشكی دانشگاه قادر به ادامه زندگی بطور  -۵٠-٢
  .مستقل نباشد 

  .ی و دائمی دانشجوی دختر آه محل تحصيل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایيد مراجع زیربط ازدواج رسم  -۵٠-٣

  .هر یك از موارد مذآور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد :  ١تبصره 

ت و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و برای آارمندان رسمی یا پيمانی دولت ، ارائه حكم اشتغال ضروری اس:  ٢تبصره 
  .سكونت به تایيد مراجع قانونی یا نيروی انتظامی رسيده باشد 

در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصيل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر :  ٣تبصره 
  .سر موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود رشته تحصيلی دختر در شهرستان محل تحصيل هم

  .صحت هر یك از موارد مذآور باید به تایيد دانشگاه مقصد نيز برسد :  ۴تبصره 

  . ۵٠انتقال دانشجو به هر یك از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذآور در ماده )  ۵١ماده 

لتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد ، با انتقال از دانشگاههای غيردو)  ۵٢ماده 
  .رعایت ضوابط مربوط ، بالمانع است 



  .انتقال فرزندان اعضاء هيات علمی تابع ضوابط و آیين نامه مربوط به خود می باشد )  ۵٣ماده 

خارج از آشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل آشور ، تابع ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصيل در )  ۵۴ماده 
  .و آیين نامه مربوط به خود می باشد 

هفته قبل از شروع نيمسمال تحصيلی به  ۶دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را آتبًا با ذآر مورد ، حداقل )  ۵۵ماده 
  .م آند اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلي

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداآثر ظرف یك هفته ، موافقت خود را به )  ۵۶ماده 
ف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام لهمراه درخواست و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد مك

  .ه دانشگاه مبداء اعالم داردنویسی نظر خود را ب

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

ه می شود و پذیرفتن واحدهایی آه و یا باالتر است پذیرفت ١٢در صورت انتقال واحدهای گذرانده شده دانشجو آه نمرات آنها )  ۵٧ماده 
در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در . است بر عهده دانشگاه مقصد است  ١٠و بيشتر از  ١٢نمره آنها آمتر از 

  .حدودی مجاز است آه وی امكان گذراندن واحدهای باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد 

ام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، تم:  ١تبصره 
  .عينًا در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين آل او محاسبه می شود 

هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل  مربوط به مرحله ای است آه دانشجو به ١٢عدم پذیرش دروس با نمره آمتر از :  ٢تبصره 
  .است و به مرحله قبلی تسری ندارد 

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرك ، تعداد واحدهای گذرانده شده )  ۵٨ماده 
ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلی دانشجو قيد می شود دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذآر 

.  

  .انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط برای یك بار مجاز است )  ۵٩ماده 

  جابجایی

جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل یك نيمسال و در صورت احراز شرایط زیر در )  ۶٠ماده 
  :مدت تحصيل برای یك بار بالمانع است  طول

  .ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد  -۶٠-١

از % ۵٠سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو باید یكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بيش از  -۶٠-٢
  .خود را گذرانده باشند  واحدهای

نمره آزمون ورودی متقاضيان در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوطه  -۶٠-٣
  .در دانشگاه مقصد آمتر نباشد 

موافقت دستگاه اجرایی ذیربط عالوه بر برای جابجایی دانشجویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند ، آسب :  ١تبصره 
  .شرایط مذآور الزامی است 

  .مدرك فراغت از تحصيل دانشجویانی آه جابجا شده اند ، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد :  ٢تبصره 

فت و تكميل نموده دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصيل خود دریا)  ۶١ماده 
  .و در فاصله پانزدهم الی پایان تيرماه هر سال به آموزشی دانشگاه مبداء تسليم آند 

  .دانشجوی متقاضی جابجایی منحصرًا می تواند یك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب آند :  ١تبصره 

  .د شد ذیرفته نخواهپتقاضای جابجایی دانشجویانی آه یك بار منتقل یا جابجا شده اند :  ٢تبصره 

دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعيين شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسيده اقدام و حسب مورد یك نسخه از تقاضاهای )  ۶٢ماده 
  .تایيد شده را به همراه شرح واحدهایی آه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند 



تقاضاهای جابجایی بایستی حداآثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد . ر در سال صورت خواهد گرفت جابجایی منحصرًا یك با  : تبصره 
  .رسيده باشد 

از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصيلی ، تقاضاهای رسيده در شورای آموزشی یا آميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد )  ۶٣ماده 
صميمات متخذه قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی ، توسط معاون آموزشی مورد بررسی قرار می گيرد و نتایج ت

  .دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعالم می گردد 

      طرفين جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا آميته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای: تبصره 
  .الزم االجرا است 

   فصل نهم

  دانشجوی ميهمان 

در مواردی آه دانشجو ، بطور موقت ناگزیر به تغيير محل تحصيل خود باشد ، می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به )  ۶۴ماده 
  .عنوان دانشجوی ميهمان ، محل تحصيل خود را بطور موقت برای مدت معين تغيير دهد 

ميهمانی از دوره های روزانه به شبانه ، از دانشگاههای حضوری به غير حضوری ، از دانشگاههای دولتی به غير دولتی و بر : بصره ت
  .عكس ممنوع است 

ميهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه ، مشروط به این است آه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلی خود را در دانشگاه مبداء )  ۶۵ماده 
  .نده باشد گذرا

ميهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه برای گذراندن یك یا چند درس با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد ، به شرط آن آه )  ۶۶ماده 
واحد آمتر باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال  ١٠تعداد واحدهای درسی مذآور از 

  .واحد بيشتر نشود ، بالمانع است  ٢٠از  وآمتر واحد ١٢از 

انتخاب واحد دانشجوی ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بایستی با اطالع گروه : تبصره 
  .آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد 

درصد  ۴٠، در یك یا چند دانشگاه می گذراند نباید از ) تك درس یا تمام وقت ( صورت ميهمان  تعداد واحدهایی آه دانشجو به)  ۶٧ماده 
  .آل واحدهای دوره تجاوز نماید 

واحدهایی آه دانشجوی ميهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عينًا در آارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها :  ١تبصره
  .نيمسال و ميانگين آل او منظور می گردد  در محاسبه ميانگين

واحدهایی را آه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره . می باشد  ١٢حداقل نمره قبولی دانشجوی ميهمان در دانشگاه مقصد :  ٢تبصره 
  .گذرانده است باید مجددًا بگذراند ١٢آمتر از 

  .توسط دانشگاه مبداء صادر می شود  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوی ميهمان در هر صورت)  ۶٨ماده 

   فصل دهم

  تغيير رشته 

دانشجوی دوره دآتری عمومی پزشكی در طول دوران تحصيل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه )  ۶٩ماده 
  :ذیربط ، به رشته دیگری تغيير رشته دهد 

  .ررات آموزشی بالمانع باشد ادامه تحصيل متقاضی در رشته قبلی از نظر مق - ۶٩-١

  .آل واحدهای دوره را گذرانده باشد ٣/١و حداآثر  ۶/١حداقل  -۶٩-٢

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد  -۶٩-٣
  .تقاضا در دانشگاه مقصد آمتر نباشد 

  .ه حداآثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نياز در رشته جدید را داشته باشد با توجه ب -۴-۶٩



 ٢تغيير رشته دانشجویانی آه از ادامه تحصيل در رشته پزشكی محروم می شوند ، براساس دستورالعمل مندرج در تبصره :  ١تبصره 
  .صورت می گيرد  ١٣ماده 

ویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت آليه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه تغيير رشته دانشج:  ٢تبصره 
  .اجرایی ذیربط امكان پذیر است 

تغيير رشته به رشته هایی آه در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پيش بينی شده است ، موآول به احراز شرایط مربوط است :  ٣تبصره 
.  

  .همين ماده  ١دانشجو در طول تحصيل خود تنها برای یك بار می تواند تغيير رشته دهد به استثنای مشمولين مندرج در تبصره :  ۴تبصره 

تغيير رشته باید در مقاطع تحصيلی هم سطح صورت گيرد در غير اینصورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پایين تر با رعایت )  ٧٠ماده 
  .ر است امكان پذی ۶٩مقررات ماده 

در صورت موافقت با تقاضای تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلی پس از موافقت ، در رشته جدید ثبت )  ٧١ماده 
  .پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد . نام و انتخاب واحد نماید 

  .بع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تا:  ١تبصره 

اقدام نكردن دانشجو برای ثبت نام در رشته جدید در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقی می شود و حق تغيير :  ٢تبصره 
  .رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود

ين شرایط تغيير رشته باشد ، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع در صورتی آه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچن)  ٧٢ماده 
  .است 

تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری و برعكس در صورت : تبصره 
  .داشتن شرایط تغيير رشته و انتقال بالمانع است 

شجو در رشته قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی آه دان)  ٧٣ماده 
اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره % ٨٠درسهایی از وی پذیرفته می شودآه به تشخيص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حداقل 

  .آمتر نباشد  ١٢هر یك از آن درسها نيز از 

پذیرفته شده در آارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين آل منظور می گردد ، ولی نمرات درسهای  دروس:  ١تبصره 
چنانچه ميانگين آل واحدهای پذیرفته نشده او   در این صورت. پذیرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در آارنامه دانشجو باقی می ماند 

آموزشی دانشگاه ، جمعًا به عنوان یك نيمسال مشروطی در سابقه تحصيلی دانشجو در رشته جدید  باشد با تصميم شورای ١٢آمتر از 
  .منظور خواهد شد 

در صورتی آه تعداد واحدهای درسهای پذیرفته نشده دانشجو ، در حدی نباشد آه امكان گذراندن واحدهای مورد نياز رشته :  ٢تبصره 
  . سلب آند ، با تقاضای تغيير رشته او موافقت نمی شود  جدید را در طول مدت مجاز تحصيل از وی

هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلی به آموزش  ۶متقاضی تغيير رشته باید در خواست خود را به همراه مدراك الزم حداقل )  ٧۴ماده 
  . دانشگاه خود تسليم آند

ای گردد آه به تشخيص شورای پزشكی دانشگاه وتائيدشورای چنانچه دانشجو در دوران تحصيل ، دچار بيماری یا سانحه )  ٧۵ماده 
آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصيل دردوره دآتری عمومی پزشكی و یا امكان بهره گيری از آارآیی حاصل از آن را از دست بدهد ، 

به رشته دیگری آه از لحاظ نمره آزمون اجازه ادامه تحصيل در دوره دآتری عمومی پزشكی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات 
  .معاف خواهد بود ) به استثنای بند یك (   ۶٩در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده . ورودی نزدیكترین نمره را دارد تغيير رشته دهد 

عضو موثر گردد به نحوی آه  در مواردی آه دانشجو ، در طول تحصيل دچار اختالالت روانی و رفتاری یا بيماری جسمی و نقص: تبصره 
توانایی ادامه تحصيل در هيچ یك از رشته های گروه آزمایشی مربوطه را نداشته باشد ، می تواند با نظر شورای پزشكی دانشگاه و تایيد 

  . شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته بدهد 



  

   دهمفصل یاز

  پذیرش واحدهای درسی 

معادل سازی و پذیرش دروسی آه دانشجو قبًال در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصيلی گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز )  ٧۶ماده 
  :است 

  .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلی خود مجاز به شرآت در آزمون ورودی رشته جدید باشد  - ٧۶ -١

   .قبلی و مدارك تحصيلی ان مورد تایيدوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری باشددانشگاه  - ٧۶ -٢

اشتراك محتوایی % ٨٠محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخيص گروه آموزشی ذیربط حداقل  - ٧۶ -٣
  .نباشد  آمتر ١٢داشته و نمره هر یك از دروس از 

تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و یا  - ٧۶ -۴
  .وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری باشد 

  .ت معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایين تر امكان پذیر اس:  ١تبصره 

  .معادل سازی و پذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود :  ٢تبصره 

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه ميانگين آل دانشجو )  ٧٧ماده 
  .محسوب می شود 

  .از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یك نيمسال تحصيلی از حداآثر مدت مجاز تحصيل وی آاسته می شود  واحد ٢٠به ازای هر : تبصره 

   فصل دوازدهم

  پایان نامه 

پایان نامه بخشی از دوره دآتری عمومی پزشكی است آه طی آن دانشجو موظف است در یك زمينه مربوط به رشته تحصيلی )  ٧٨ماده 
  .تحقيق بپردازد  خود زیر نظر استاد راهنما به

دانشجویان دوره دآتری عمومی پزشكی می بایست از شروع دوره آارآموزی تا قبل از شرآت در امتحان جامع پيش آارورزی )  ٧٩ماده 
  .موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند 

ر مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع دانشجویان دوره دآتری عمومی پزشكی چنانچه موضوع پایان نامه خود را د: تبصره 
  .پایان نامه مجاز به شرآت در امتحان جامع پيش آارورزی نمی باشند 

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تایيد گروه آموزشی مروبطه و تصویب شورای پژوهشی دانشكده )  ٨٠ماده 
  .مربوطه تعيين می گردد 

در موارد استثنایی با تایيد شورای پژوهشی دانشكده می توان از اعضای هيات . رتبه استاد راهنما حداقل استادیاری است :  ١ تبصره
  .علمی مربی نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود 

انشجو می تواند بيش از یك در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشی د:  ٢تبصره 
  .استاد راهنما داشته باشد 

در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما یك نفر از اعضای هيات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تایيد شورای )  ٨١ماده 
  . پژوهشی دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين می شود 

ره دآتری عمومی پزشكی آه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول سقف تعداد پایان نامه های دو: تبصره 
در . بدست می آید  ٢تقسيم تعداد آل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد آل اعضای هيات علمی دانشكده مربوطه ضرب در عدد 

ق سقف پایان نامه هر عضو هيات علمی عدد آمی خواهد شد ، دانشكده هایی آه تعداد اعضای هيات علمی زیاد است و با فرمول فو
پایان نامه دانشجویان با سال  ٣هر عضو هيات علمی براساس مرتبه دانشگاهی وی و با تصویب شورای پژوهشی دانشكده ، حداآثر 

  .ورودی یكسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید 



  .بایستی با هدایت استاد راهنما باشد انتخاب موضوع پایان نامه )  ٨٢ماده 

سال اخير  ۵موضوع پایان نامه نباید تكراری باشد به این معنا آه پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یكسان در )  ٨٣ماده 
  . در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد 

وضوعاتی آه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در آمتر از فاصله زمانی در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشكده ، در م: تبصره 
  . فوق باشد ، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بالمانع است 

  .هر دانشجو باید یك موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید )  ٨۴ماده 

پس از تایيد استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی ) نفر  ٣داآثر ح( انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان : تبصره 
  . دانشكده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد 

  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجویان نتاسب داشته باشد : الف 

جام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار تقسيم بندی موضوع تحقيق به گونه ای باشد آه هر یك از دانشجویان ذیربط بتوانند ان: ب 
  . شوند 

  :جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود )  ٨۵ماده 

  انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما : الف 

  . بررسی تكراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشكده : ب 

  یان نامه در گروه آموزشی مربوطه تصویب طرح پيشنهادی پا: ج 

  ارائه طرح پيشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشكده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشكده : د 

  ابالغ مصوبه شورای پژوهشی دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه    :ه 

  .زمان دفاع آن نباید آمتر از یكسال باشد فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا : تبصره 

  :هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد )  ٨۶ماده 

  ) اهميت و زمينه آار ، مواد و روش ، نتایج و نتيجه گيری ( چكيده به زبان فارسی و انگليسی : الف 

  ) اف پژوهش و اهد  دالیل اهميت موضوع پژوهشی ، اطالعات آلی در زمينه پژوهش( مقدمه : ب 

  بررسی متون : ج 

نوع پژوهش ، محيط و مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گيری ، روش جمع آوری اطالعات ، روش تجزیه و تحليل ( روش آار : د 
  ) .داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام آار 

  ) و بيان نتایج استفاده از آزمون های آماری ، جداول ، نمودارها ( نتایج : ز 

ایج با سایر مطالعات ، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات نت  ایج حاصله ، مقایسهتبررسی ن( بحث و نتيجه گيری : و 
،بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش با سایر مطالعات ، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش ، نتيجه گيری نهایی و ارائه 

   )پيشنهادات 

  مراجع : ه 

چكيده به زبان . نگارش پایان نامه به زبان انگليسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چكيده به زبان انگليسی )  ٨٧ماده 
  . فارسی نيز داشته باشد 

  : ر تشكيل می شود هيات داوران آه مسئوليت تصميم گيری نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زی)  ٨٨ماده 

  استاد راهنما 



  )  در صورت وجود( استاد مشاور 

  نماینده شورای پژوهشی دانشكده 

  نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه 

  یك عضو از اعضای هيات علمی یا متحققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه 

اعضای هيات علمی باید حداقل استادیاری باشد ، در شرایط خاص پس از تایيد شورای پژوهشی  مرتبه علمی استاد راهنما و: تبصره 
  .در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك دآترای تخصصی الزامی است . دانشكده می تواند مربی باشد 

از صفر تا بيست صورت می گيرد و با توجه به نمرات مربوط  ارزشيابی پایان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاری)  ٨٩ماده 
  :به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند 

  ٢٠تا  ١٩پایان نامه های با نمره                                         عالی 

  ٩٩/١٨تا  ١٧پایان نامه های با نمره                                بسيار خوب 

  ٩٩/١۶تا  ١۴پایان نامه های با نمره                                       خوب 

  ١۴پایان نامه های با نمره آمتر از                            غير قابل قبول 

خارج از پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را آسب نمایند آه تحقيقاتی بوده و یا در یكی از مجالت علمی معتبر داخل یا : تبصره 
بدیهی است آه ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ . آشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجالت ارائه نمایند 

  . مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعيين نمره نهایی صورت گيرد 

آخرین نيمسال تحصيلی می باشند و چنانه دانشجو در چهارچوب سنوات  آليه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در)  ٩٠ماده 
مجاز تحصيلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی آسب نماید ، علی رغم اینكه آليه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با 

  .موفقيت گذرانده باشد ، اخراج خواهد شد 

ایان نامه در آخرین نيمسال تحصيلی ثبت و دانشجو از رعایت حداآثر واحدهای مجاز در آخرین نيمسال تعداد واحدها و نمره پ)  ٩١ماده 
  . تحصيلی معاف است 

هر آدام ( زمان فارغ التحصيلی دانشجو ، زمانی است آه تمامی واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد )  ٩٢ماده 
  ) آه موخر باشد

  .آليه حقوق مكتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است  ) ٩٣ماده 

ع رت متبوع جهت بهره برداری و اطالیك نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوری وزا)  ٩۴ماده 
  .رسانی به دیگر مراآز ارسال گردد 

   فصل سيزدهم

  فراغت از تحصيل 

ليه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دآتری عمومی پزشكی و پایان نامه را طبق مصوب براساس دانشجویی آه آ)  ٩۵ماده 
  .مقررات این آیين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل دوره دآتری عمومی پزشكی شناخته می شود 

سه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخ تبصره در بيست و ششمين جل ٩۴ماده و  ٩۶فصل ،  ١٣این آیين نامه در )  ٩۶ماده 
برای آن دسته از دانشجویانی آه از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه    ١٣٨٣ -  ١٣٨۴به تصویب رسيده و از ابتدای سال تحصيلی  ٢٣/٣/٨٣

       ی این دسته از دانشجویان لغو می شوند الزم االجرا است و از تاریخ اجرا آليه آیين نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برا
  . می شود 

 


