
 جمهوري اسالمي ايران 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ريزي علوم پزشكي  شوراي عالي برنامه

   

   

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشكده/ آئين نامه اجرايي آميسيون موارد خاص دانشگاهها

  درماني 

   

  ٢۵/۴/١٣٨۴ريزي علوم پزشكي مورخ  مصوب بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه

    
  

هاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني     دانشكده/ نامه اجرايي آميسيون موارد خاص دانشگاهها آئين

 ٢۵/۴/١٣٨۴ريزي علـوم پزشـكي مـورخ     تبصره در بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه ١٩ماده و  ١٣در 

  .مطرح شد و با اآثريت آراء به تصويب رسيد

   

نامه اجرايي آميسـيون   ريزي علوم پزشكي در خصوص آئين ين جلسه شواريعالي برنامهمصوبه بيست و هشتم

هاي علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني از تـاريخ ابـالغ جهـت آليـه          دانشكده/ موارد خاص دانشگاهها

آن آليـه   باشـد و بـا ابـالغ    نامه صرف نظر از سال ورود به دانشـگاه الزم االجـرا مـي    دانشجويان مشمول اين آئين

  . باشد اختيارات تفويض شده قبلي و مقررات مغاير با آن ملغي مي

   

  مورد تاييد است 

  دآتر محمدرضا صبري 

  ريزي علوم پزشكي  دبير شورايعالي برنامه

   

   

نامـه   درخصـوص آئـين   ٢۵/۴/٨۴ريـزي علـوم پزشـكي مـورخ      مصوبه بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامـه 

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني موردتاييـد    دانشكده/ د خاص دانشگاههااجرايي آميسيون موار

  . جهت اجرا ابالغ شود. است

  دآتر مسعود پزشكيان

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  ريزي علوم پزشكي  و رئيس شورايعالي برنامه



    
لوم پزشكي و خدمات هاي ع دانشكده/ نامه اجرايي آميسيون موارد خاص دانشگاهها آئين

 بهداشتي درماني

   

/ شـود دردانشـگاهها    نامـه بـه اختصـار آميسـيون ناميـده مـي       آميسيون موارد خاص آه از اين پس در اين آئـين 

نامـه   شود تا با رعايت آامل مفاد اين آئـين  هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتتي درماني تشكيل مي دانشكده

  . شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايند رد خاص تشخيص داده ميبه وضعيت تحصيلي دانشجوياني آه مو

   

   :تعريف موارد خاص  -١ماده 

شود آه جريان تحصيل آنان بـه خـاطر عللـي آـه در تحصيالتشـان       موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي

  . باشد د ممكن نميهاي آموزشي موجو نامه موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آئين

   :اختيارات آميسيون -٢ماده 

هـا و دانشـجوياني    مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل ، در حال اخراج، اخراجي يآميسيون مسائل آموزش

نامـه   آنـد و در چـارچوب اختيـارات ايـن آئـين      آه بنا به دالئلي غيبت موجه دارنـد را بصـورت مـوردي بررسـي مـي     

  .نمايند صول زير راي خود را صادر ميگيري و با رعايت ا تصميم

  حفظ آيفيت آموزشي و آميت محتواي آل در يك رشته تحصيلي       ·       

  حفظ حداقل واحد درسي مقرر و ميانگين آل الزم براي فراغت از تحصيل      ·       

ي دآتـــري پزشـــكي هـــا حفـــظ حـــداقل ميـــانگين آـــل الزم در پايـــان هـــر يـــك از مراحـــل آموزشـــي دوره      ·

  ) پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (عمومي

  حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس         ·       

  عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين به باالتر          ·       

  هاي جديد و يا تغيير آنها  نامه آئين عدم وضع مقررات و         ·       

قابل بررسي براي رسيدگي به پرونده دانشجويان اخراجي و آسـاني آـه بنـا بـه داليلـي      حداآثر زمان : ١تبصره      

اراده خـود   باشد در مواردي آه دانشجو بداليلي آامًال خارج از اختيار و غيبت موجه دارند يكسال بعد ازاخراج مي

گيـري   ، تصـميم  بيش از يك سـال از تحصـيل بـدور مانـده اسـت     ) مثل ترك تحصيل ناشي از صدور احكام قضايي(

  . براي بازگشت به تحصيل دانشجو در اختيار آميسيون خواهد بود

   

پزشـكي،  (هـاي دآتـري عمـومي     پايـه دوره  حداآثر تعداد دفعات مجاز شرآت در امتحانـات جـامع علـوم   : ٢تبصره      

هاي آموزشي  نامه و جامع پيش آارورزي دوره دآتري عمومي پزشكي مطابق با آئين) دندانپزشكي ، داروسازي

  . باشد مربوطه بوده و قابل تغيير نمي

  

  



  اعطاي فرصت ارفاقي  -٣ماده 

هـاي آـارداني، آارشناسـي     هـاي آموزشـي دوره   نامـه  اعطاي فرصت ارفـاقي بـه دانشـجويانيكه بـا رعايـت آئـين      

ي علوم ريز مصوب شورايعالي برنامه) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي (پيوسته و ناپيوسته ، دآتري عمومي 

انـد بشـرط آنكـه ميـانگين آـل آنهـا در دوره آـارداني و         پزشكي به دليل مشروطي در معـرض اخـراج قـرار گرفتـه    

پزشــكي، دندانپزشــكي، و  (و دآتــري عمــومي   ١٠آارشناســي پيوســته و آارشناســي ناپيوســته آمتــر از     

  . اشندنباشد و سنوات تحصيلي الزم جهت ادامه دوره را داشته ب ١٢آمتر از ) داروسازي

  . باشد شامل فرصت ارفاقي نمي Ph.Dدوره آارشناسي ارشد و دوره دآتري تخصصي : ١تبصره 

بـه بعـد    ٨١هـاي دآتـري عمـومي شـامل دانشـجويان ورودي مهرمـاه        براي دوره ١٢شرط ميانگين آل : ٢تبصره 

  . باشد مي ١٠حداقل ميانگين آل  ٨١است و جهت دانشجويان ورودي قبل از مهرماه 

دانشجو نبايد پس از فرصت ارفاقي در هيچ نيمسالي مشروط شـود ، حتـي اگـر تعـداد واحـدها در آن      : ٣ تبصره

ريزي علوم پزشكي باشد در عين حال پرونده  نيمسال ها آمتر از حدنصاب تعيين شده توسط شورايعالي برنامه

اند ولـيكن سـنوات    ه نمودهدانشجويان آارشناسي پيوسته و دآتري عمومي آه يك بار از فرصت ارفاقي استفاد

تحصيلي آنها جهت ادامه دوره به پايان نرسيده است، در صورتي آه داراي شرايط خاص بشرح ذيل باشند قابل 

  : باشد طرح مجدد در آميسيون و اعطاي حداآثر يك فرصت ارفاقي ديگر مي

حـدهاي دوره مربوطـه را بـا موفقيـت     واحـد از وا  ١٢٠هـاي آارشناسـي پيوسـته حـداقل      دانشجويان دوره        ·      

  . گذرانده باشند

واحد را بـا موفقيـت گذرانـده     ١۴٠هاي دآتري عمومي داروسازي و دندانپزشكي حداقل  دانشجويان دوره        ·      

  . باشند

  . واحد را با موفقيت گذرانده باشند ١٩٠دانشجويان دوره دآتر ي عمومي پزشكي حداقل         ·      

  اعطاي سنوات تحصيلي : ۴ده ما

هاي آارداني و آارشناسي ناپيوسـته ،   موافقت با اعطاي سنوات تحصيلي تا يك نميسال براي دانشجويان دوره

دو نيمسال براي دانشجويان آارشناسي پيوسته ، دو نيمسال براي دانشجويان آارشناسي ارشـد ناپيوسـته،   

و سـه نيمسـال بـراي دانشـجويان دوره دآتـري       ) Ph.D(سه نيمسال براي دانشـجويان دوره دآتـري تخصصـي    

آه بمدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات در آـل دوره و يـا در يـك    ) پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي(عمومي 

مرحله تحصيلي از دوره دآتري عمومي بـه پايـان رسـيده و ادامـه تحصـيل آنهـا از نظـر سـاير مقـررات آموزشـي           

  . مانعي نداشته باشد

هـاي مـذآور    نامـه آموزشـي دوره   بيني نشده در آئـين  اعطاي سنوات تحصيلي عالوه بر فرصتهاي پيش: ١تبصره 

  . باشد مي

هـاي آن اسـتفاده نمـوده     و تبصـره  ٣ي آه به دليل مشروطي از فرصت ارفاقي مندرج در ماده دانشجوي: ٢تبصره

مند گـردد آـه بـه مشـكل سـنوات تحصـيلي بـراي         بهره ۴تواند از مفاد مندرج در ماده  است ، تنها در صورتي مي

  . آموخته شدن برخورد نمايد دانش



آه دوره آموزشي به مراحل مختلـف  ) ي و داروسازيپزشكي، دندانپزشك(هاي دآتري عمومي  در دوره: ٣تبصره

تقسيم گرديده است ، چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هريك از مراحل دوره نتوانـد آن مرحلـه را بـه اتمـام     

تواند از اعطاي سنوات تحصيلي برخوردار شود در هـر صـورت حـداآثر مـدت سـنوات اعطـايي در آـل         برساند مي

  . نيمسال تحصيلي بيشتر شود دوره آموزشي نبايد از سه

  -۵ماده 

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني آه به داليـل مـو جـه و بـا ارائـه مـدرك مسـتدل حـداآثر بـراي مـدت           

  . اند اين مدت براي آليه مقاطع يكسان در نظرگرفته شود يكسال تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد داشته

  . گردد ويان ، جزء سنوات تحصيليشان محسوب نميمدت غيبت اين قبيل دانشج:  ١تبصره 

  . تاخير و عدم مراجعه براي ثبت نام، نبايد در ثبت نام اوليه باشد  : ٢تبصره 

آه آليه  ١٣٨٣گيري در خصوص دانشجويان دوره دآتري عمومي پزشكي ورودي قبل از مهرماه  تصميم: ٣تبصره 

انــد ولــيكن در ســقف ســنوات مجــاز تحصــيل از  انيــدهواحــدهاي آموزشــي دوره دآتــري عمــومي پزشــكي را گذر

  . باشد اند، برعهده آميسيون موارد خاص دانشگاه مربوطه مي نامه خود دفاع ننموده پايان

  -۶ماده 

موافقــت بــا حداآثرمرخصــي بــدون احتســاب در ســنوات تحصــيلي دانشــجوياني آــه بــا ارائــه مــدارك مســتدل و  

بـدون  ) مـاه   ۶حـداآثر (اند و يك نيمسال  حاد يا مزمن مبتال گشتهتشخيص شوراي پزشكي دانشگاه به بيماري 

  . ماه مرخصي زايمان به بيماري مبتال شوند ۶احتساب در سنوات تحصيلي عالوه بر

در مواردي آه دانشجو به بيماري مـزمن روانـي مبـتال باشـد بـا تشـخيص شـوراي پزشـكي دانشـگاه          : ١تبصره 

  . ون احتساب درسنوات تحصيلي استفاده نمايدتواند حداآثر از دو سال مرخصي بد مي

دانشجويي آه مبتال به بيماري مزمن است چنانچه با رعايت مفاد اين ماده و ساير مواد اين آيين نامه : ٢تبصره 

نامه نتواند در مدت پيش بيني شده مطابق مقررات  بيني شده مطابق مقررات مندرج در آيين نتواند در مدت پيش

نامه آموزشي مقطع مربوطه فارغ التحصيل گردد و يـا بيمـاري روانـي مـزمن وي عـالج نگـردد و يـا         مندرج در آيين

بيماري جسمي مـزمن، وي را از ادامـه حضـور مـوثر در محـيط آموزشـي بـازدارد، بـر اسـاس تشـخيص شـوراي            

يـا تغييـر   پزشكي دانشگاه ومراجع ذيربط و در صورت لزوم با راي آميسـيون مـوارد خـاص دانشـگاه حكـم اخـراج       

  . رشته وي برابر مقررات آموزشي دوره مربوطه صادر خواهدشد

موضـوع  (و يـا مـدت مرخصـي ناشـي از بيمـاري     )  ۵موضوع مـاده  (درهر حال مجموع مدت عدم مراجعه  :٣تبصره 

  ).نبايد از دوسال بيشتر شود ۶ماده 

  :  ٧ماده 

  . گردد گاه تلقي ميهاي آن بعنوان حداآثر مساعدت در دانش  و تبصره ۶و۵و۴و٣مواد 

  :  ٨ماده 

  :ترآيب اعضاي آميسيون موارد خاص دانشگاه به شرح ذيل است

  رئيس دانشگاه بعنوان رئي آميسيون          ·      

  ) رئيس نايب(معاون آموزشي دانشگاه          ·      



  معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه         ·      

  موزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه بعنوان دبير آميسيونمدير امور آ         ·      

  دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه         ·      

  سه نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر و متعهد         ·      

  رئيس مرآز مشاوره دانشگاه          ·      

رئيس يـا  (به تشخيص خود از مسئولين ديگر مرتبط با پرونده دانشجو  اللزوم و تواند عند آميسيون مي  :١تبصره       

براي شرآت در جلسـات  ) معاون آموزشي دانشكده مربوط با حق راي و استاد راهنماي دانشجو بدون حق راي

  . دعوت نمايد

نفر عضو هيئـت  انتخاب سه . شوند  سال انتخاب مي ٢آليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه و به مدت : ٢نبصره       

  .علمي به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه و حكم رياست دانشگاه خواهد بود

براي تشكيل جلسات آميسيون حضور دو سوم اعضاء آه رئيس و نايب رئيس آميسيون جزء حاضرين : ٣تبصره       

  . نفر از آل اعضاء جهت تصويب الزم است ۵باشند ضروري است و راي مافو ق حداقل 

جلسات آميسيون در صورت وجود تقاضا هر ماه يك بار و در صورت ضرورت بنا به درخواسـت رئـيس يـا    : ۴تبصره       

  . شود العاده تشكيل مي دبير آميسيون بصورت فوق

  . االجرا است مصوبات آميسيون پس از تاييد رئيس يا نايب رئيس آميسيون الزم:  ۵تبصره       

  : ٩ماده 

  پرونده با دستور رئيس دانشگاه علوم پزشكي يا معاون آموزشي دانشگاه به آميسيون ارجاع شود          ·        

  . شود دانشكده به آميسيون ارجاع مي/ مواردي آه پرونده پس ازطرح در شوراي آموزشي دانشگاه         ·        

  :  ١٠ماده 

يه مسائل مربوط به آميسيون موارد خاص بايد با توجه به حذف آميسيون موارد خاص مرآزي در وزارت متبوع آل

نامـه و مقـررات جديـد و     آميسيون موارد خـاص دانشـگاهها مجـاز بـه وضـع آئـين      . دردانشگاهها حل و فصل شود

اي را از آميتـه تـدوين و    نامـه  هاي آموزشـي نبـوده و صـرفاًٌ ابهامـات و سـواالت آئـين       نامه ياتغيير در مقررات و آئين

ريـزي علـوم پزشـكي وزارت متبـوع اسـتعالم       هاي آموزشـي شـورايعالي برنامـه    نامه ت و آئينتفسير آننده مقررا

نامـه بـوده و اقـدامي خـارج از چـارچوب       حدود اختيارات آميسيون موارد خاص محدود بـه ايـن آئـين   . خواهند نمود

  . باشد نامه مجاز نمي آئين اين

   

  :  ١١ماده 

هاي آموزشي وزارت متبوع مسـئوليت نظـارت بـر اجـراي دقيـق       نامه آميته نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين

نامه آميسيون موارد خاص را بـر عهـده داشـته و مـوارد تخلـف را جهـت اخـذ         هاي آموزشي و آئين نامه مفاد آئين

هاي علـوم پزشـكي و معاونـت آموزشـي و امـور دانشـجويي        دانشكده/ تصميم مقتضي به روساي دانشگاهها 

  . نمايد الم ميوزارت متبوع اع

  :  ١٢ماده 



االجـرا   هاي غير انتفاعي و وابسته بـه دسـتگاههاي اجرايـي الزم    نامه براي دانشگاهها و دانشكده مفاد اين آئين

  . است

  :  ١٣ماده 

ريـزي علـوم پزشـكي مـورخ      تبصره در بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه ١٩ماده و  ١٣نامه با  اين آئين

نامـه صـرف نظـر از سـال      يب رسيد و از تاريخ ابالغ جهت آليه دانشجويان مشمول ايـن آئـين  به تصو ١٣٨۴/٢۵/۴

االجرا است و با ابالغ آن آليه اختيـارات تفـويض شـده قبلـي و مقـررات مغـاير بـا آن ملغـي          ورود به دانشگاه الزم

  . باشد مي

 


