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آيين نامه آموزشي دوره دكتري 

  عمومي پزشكي 

  مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي

23/3/1383علوم پزشكي مورخ  برنامه ريزي 

 تبصره 94 ماده و 96 فصل، 13آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي در 
 23/3/83در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 

  .به تصويب رسيد
ني كه  براي آن دسته از دانشجويا1383-84اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 

از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و از اين تاريخ كليه 
آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه، لغو 

 .مي شود
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  فصل اول

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

  پذيرفته شدن در آزمون ورودي -١-١

نظـام  ( و يا گواهينامه دروه پـيش دانـشگاهي         ) نظام قديم (نامه پايان دوره متوسطه      داشتن گواهي  -١-٢    

با توجه بـه نظـام جديـد آمـوزش          ( از داخل يا خارج كشور مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش            ) جديد

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

دامه تحصيل از نظر قوانين و مقـررات جـاري كـشور و داشـتن شـرايط عمـومي             مجاز بودن به ا    -١-٣    

  .ورود به آموزش عالي برابرمصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

 برخورداري از سالمت كامل تن و روان برابر ضـوابط مـصوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي                     ١-٤    

  علوم پزشكي

آمـوزش رايگـان يـا پرداخـت شـهريه مطـابق             سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون         -١-٥    

  .تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شـده دردفترچـه آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش                    :1تبصره

آموزش كشور از سالمات جسمي و رواني الزم براي دوره دكتري عمومي پزشكي برخـوردار نباشـد،                 

  .اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل دردوره دكتري عمومي پزشكي را نداردبر 

 ارائه تائيديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام                 :2تبصره

هينامـه  و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسـطه يـا اصـل گوا       

  .دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعداز ثبت نام اوليه الزامي است

پرداخت شهريه، فارغ التحصيالن دوره دكتري عمـومي پزشـكي را از انجـام ديگـر تعهـدات                   :3تبصره

  .قانوني خاص معاف نمي كند

آمـوزش  پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كـه توسـط سـازمان سـنجش        )2ماده

عـدم  . كشور يا دانشگاه اعالم مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه كنند                
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مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتـايج آزمـون، انـصراف از تحـصيل                    

  .تلقي خواهد شد

انشگاه اعالم مي كنـد بـراي ادامـه    دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه د  )3ماده

عدم مراجعه دانشجو بـراي نـام نويـسي در يـك     . تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند   

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

نـد، بايـد داليـل آن را        در موارد اسـتثنائي كـه دانـشجو تـرك تحـصيل خـود را موجـه مـي دا                   :1تبصره

در . حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همـان نيمـسال بـه صـورت مكتـوب بـه  اداره آمـوزش ارائـه دهـد                         

صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز               

  .تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود

نشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايـد               دا :2تبصره

  .موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بـيش                  )4ماده

درصورت تخلـف  . دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشتاز يك رشته و در يك يا جند دانشگاه اعم از       

به تشخيص كميته نظارت برحسن اجراي مقررات آموزشـي وزارت متبـوع، از ادامـه تحـصيل در يكـي از                    

دانشجو در اين حال موظـف اسـت         و   رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي شود           

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

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

  .مربوط به خود مي باشند
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  فصل دوم

  نظام آموزشي



 6

  .آموزش دوره دكتري عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است )5ماده

در نطام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي ان درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم                   )6ماده

  .قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است

 ساعت،  ١٧هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري                  )7ماده

 ساعت، در طول يك نيمسال      ٦٨ ساعت و كارورزي     ٥١وزي  كارام   ساعت، ٣٤) يا آزمايشگاهي (عملي  

  .تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برناه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود

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

  دروس عمومي و علوم پايه: مرحله اول     

  يزيوپاتولوژينشانه شناسي و ف: مرحله دوم    

  كار آموزي باليني: مرحله سوم    

  كارورزي: مرحله چهارم    

در مراحل اول و دوم دكتري عمومي پزشكي، هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي            )9ماده

هر نيمسال تحصيلي عبارت    . ودرصورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است          

  . است٧ هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده ٦ه تابستاني برابر هفته آموزشي و دور١٧از 

 هفتـه   ٦ هفتـه و     ١٧طول مدت امتحانـات پايـان نيمـسال يـا پايـان دوره تابـستاني جـزو مـدت                     :1تبصره

  .آموزش محسوب نمي شود

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

 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيـل، بـه پيـشنهاد دانـشكده مربـوط و موافقـت شـوراي                       ١٧ طول

 هفته جهت كليـه دانـشجوياني       ١٧آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را درمدتي كوتاهتر از            

ي كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درس

 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كالس ها مطابق ساعات هر واحد                ٧از ميزان مقرر در ماده      

  .درسي الزامي است
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هر سال تحصيلي مشتمل برچند بخش آموزش باليني        ) مراحل سوم و چهارم   (در دوره باليني،     )10ماده

 سال تحصيلي، با توجه به مـدت        تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر      . و دروس تئوري مربوط است      

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

كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علـوم پزشـكي، موظفنـد برنامـه درسـي و سرفـصل مـصوب                     )11ماده

  .شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند

، تنظيم برنامه تحـصيلي دانـشجويان در طـول دوره، روش     ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها      :1تبصره

تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس وانتخاب منابع برعهده دانشگاهها                 

بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايـه و جـامع پـيش              . و دانشكده هاي علوم پزشكي است     

  .ودكاروري از طرف وزارت متبوع تعيين مي ش

ن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كـه حـداقل سـه دوره دكتـري عمـومي                    آ :2تبصره

پزشكي فارغ التحصيل داشته اند، در صورت تاييد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مـي تواننـد بـا                   

 اضـافه  توجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصدكل واحدهاي دوره، به برنامه مـصوب        

  .كنند

در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان جـامع شـرط                    )12ماده

  .ورود به دوره بعدي مي باشد

درسـهاي علـوم   (شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول               :1تبصره

بـا ايـن حـال در شـرايطي كـه           .  از اين مرحلـه اسـت        ١٢و كسب ميانگين كل     ) پايه و درسهاي عمومي   

دانشجو، تنها يك درس عمومي باقميانده داشته باشد، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند            

بديهي است نمره اين درس در ميانگين       . درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند        و در صورت قبولي،   

  .مرحله دوم محاسبه خواهد شد

چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانـشجو گذرانـده و در امتحانـات آنهـا شـركت كـرده              :2صرهتب

است در زمان معرفي به آزمون جامع علـوم پايـه اعـالم نـشده باشـد، دانـشجو بـه صـورت مـشروط در                        
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در صورتي كه بعد از اعالم نمره، دانشجو در ان درس مردود شـده باشـد يـا                  . آزمون شركت مي نمايد   

 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كـان لـم يكـن مـي              ١٢ميانگين كل مرحله اول وي به         رغم قبولي، علي  

باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شـد و تـا كـسب نمـره                      

قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين الزم، اجزه شركت در آزمون جامع بعـدي را حتـي     

  . مشروط نخواهد داشتبه صورت

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

  .نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل دردوره دكتري عمومي پزشكي محروم مي شود

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

 دانشجويي كه به علت مردود شـدن در امتحـان جـامع علـوم پايـه از ادامـه تحـصيل در رشـته                         :2تبصره

پزشكي محروم مي شود مي تواند برابردستور العمـل تغيـي ررشـته دانـشجويان دوره دكتـري عمـومي                    

محـروم مـي شـوند،      پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتـري عمـومي               

، بـه رشـته   ٢٨/٤/٨٢مصوب بيست و دومين جلـسه شـوراي عـالي برنامـه ريـزي علـوم پزشـكي مـورخ                 

  .ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد

 از ايـن مرحلـه، شـرط ورود بـه     ١٢قبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب ميانگين كـل       )14ماده

  .م استمرحله سو

 درمـاني سـرپايي در درمانگاههـاي        -كار آموزي باليني شـامل آمـوزش مراقبتهـاي بهداشـتي           )15ماده

آموزش بربالين بيماران بستري و درسـهاي         بيمارستانها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور،       

  .نظري است

صوب بـراي كليـه      مـاه كـارآموزي طبـق برنامـه مـ          ٢٠در طـول دوره كـارآموزي، گذرانـدن          :1تبصره

  .دانشجويان الزامي است

دوره كـارآموزي   % ٥٠حداكثر مدت كارآموزي بربالين بيماران بستري در بيمارستانهانبايد از           :2تبصره

  .بيشتر باشد
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در پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي شـود و قبـولي در ايـن آزمـون                     )16ماده

  .شرط ورود به دوره كارآموزي است

مرحلـه  شرط شركت در آزمون جـامع پـيش كـارورزي، قبـولي در كليـه درسـها و بخـشهاي                      :1بصرهت

  . از مرحله سوم و ثبت موضوع پايان نامه مي باشد١٤كارآموزي باليني، كسب ميانگين كل 

نهـا  آچنانچـه نمـرات تعـدادي از دروس و بخـشهايي كـه دانـشجو گذرانـده و در امتحانـات                       :2تبصره

ر زمان معرفي به آزمون جـامع پـيش كـارورزي اعـالم نـشده باشـد، دانـشجو بـه                     شركت كرده است د   

ن درس  آدر صورتي كه بعد از اعالم نمـره، دانـشجو در            . صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد      

نتيجه آزمون      نرسيده باشد،  ١٤يا بخش مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به               

ي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمـون او محاسـبه نخواهـد                 وي كان لم يكن م    

اجـازه شـركت    شد و تا كسب نمره  قبولي در درس يا بخش مردوي و همچنـين كـسب ميـانگين الزم،            

  .درآزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت

  : اي كه با توجه به فرمول زيرقبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، براساس رتبه :3تبصره

  

  

  

  .كسب مي كنند، در انتخاب بخش هاي موجود، براي گذراندن مرحله كارورزي، حق تقدم خواهند داشت

 از  ١٨٠ و نمره او در آزمـون پـيش كـارورزي            ١٥چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي       : براي مثال   

 رتبه او براساس فرمـول      ،) مي شود  ١٨براساس ميانگين   نمره تراز شده ازمون پي شكارورزي او        (  باشد   ٢٠

  .باال، به صورت زير محاسبه مي شود

١٥×٢+(١٨(  

                                                                                                                                ٣  

  .ارورزي تا سه نوبت مجاز استشركت در امتحان جامع پيش ك )17ماده

  )2× ميانگين سه مرحله اول+ ( نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي براساس ميانگين
3 

16=  
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دانشجوياني كه به علت مردود شدن درامتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل در رشـته                 :تبصره

 به يكـي از مقـاطع   ١٣ماده ٢پزشكي محروم مي شوند، مي توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره    

  .ييررشته دهندكارشناسي ارشد پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغ

 ماه كارورزي طبق برنامه مصوب بـراي        ١٧ ماه مي باشد و گذراندن       ١٨طول دوره كارورزي     )18ماده

دانشجو در طـول دوره كـارورزي مـي بايـست از يـك مـاه مرخـصي اسـتفاده                    . كارورزان الزامي است  

  .نمايد
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  فصل سوم

.  

  واحدهاي درسي و 

  طول مدت تحصيل
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حـدهاي درسـي الزم بـراي فراغـت از تحـصيل در دوره دكتـري عمـومي                   حـداقل تعـداد وا     )19ماده

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

دانشجو در هر نيمـسال تحـصيلي از مراحـل اول و دوم دوره دكتـري عمـومي پزشـكي بايـد                       )20ماده

  . واحد درسي، انتخاب نمايد٢٠حداقل و حداكثر تا 

ر آخرين نيمسال تحصيلي در هريك از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعايت شرط حـداقل              د :1تبصره

  . واحد معاف است١٢

 باشـد مـي   ١٧ در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يـك نيمـسال تحـصيلي حـداقل        :2تبصره

  . انتخاب كند واحد درسي٢٤تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده ، در نيمسال بعد حداكثر تا 

 واحد باقيمانده براي گذرانـدن هـر يـك از مراحـل اول و               ٢٤درمواردي كه دانشجو حداكثر      :3تبصره

دوم را داشته باشد،در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده مـي توانـد كليـه                     

  .آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند

  . واحد درسي نمي باشد٦و مجاز به انتخاب بيش از در دوره تابستاني، دانشج :4تبصره

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمـره خـام مـواد امتحـاني                   )21ماده

آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانـشگاه پذيرنـده، از حـد                    

ته، دروسي را كـه درآن دانـشگاه تعيـين مـي كنـد بـه                نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رش       

عنوان دروس پيشنياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يـا دومـين نيمـسال                   

  .تحصيلي بگذرانند

تعيـين نـوع درس، تعـداد واحـد، ريـز مـواد، نحـوه ارائـه و زمـان تـدريس دروس پـيش نيـاز                          :1تبصره

  .موزشي دانشگاه پذيرتده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي استدانشگاهي برعهده شوراي آ

ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هـر لحـاظ از جملـه                :2تبصره

ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميـانگين كـل نمـرات                   

  .دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي استدانشجو، مانند دروس 
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سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامـه پذيرفتـه شـدگان                 :3تبصره

  .مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد

 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را       ٨ كه حداقل    به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني      :4تبصره

  .گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود

 سـال اول    ٥ سال است، كـه      ١٠حداكثرمدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي          )22ماده

ن اختصاص  سال باقميانده به طي مراحل سوم و چهارم آ ٥به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و          

  . دارد

 سال اول دوره آموزش پزشكي از امتحان جـامع علـوم پايـه،              ٤ دانشجويي كه نتواند در مدت       :1تبصره

 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشكي را به پايان برسـاند،  ٥نمره قبولي كسب كند و يادر مدت     

نمـرات درسـهايي كـه    از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مـي شـود و در صـورتي كـه ميـانگين         

 به رشته ديگري در     ١٣ ماده   ٢ باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره          ١٠گذرانيده حداقل   

  .مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد

 سال از شروع دوره بـاليني بـه دوره كـارورزي            ٣دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت        :2تبصره

 سال مراحل سوم و چهـارم آمـوزش پزشـكي را بـه پايـان برسـاند، بـا تـصويب                      ٥اه يابد و يا درمدت      ر

مـشروط بـرآن كـه مـدت مجـاز      .  مـاه ديگـر قابـل تمديـد اسـت       ١٢شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر     

  .تحصيل وي به پايان نرسيده باشد
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  چهارمفصل 

  حضور و غياب
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ت مربوط به هر درس و دوره هـاي كـارآموزي و كـارورزي      حضور دانشجو در تمامي جلسا     )23ماده

  .الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات ، غيبت محسوب مي شود

 عملي و آزمايشگاهي از     ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از  )24ماده

 مجمــوع ســاعات آن بخــش نبايــد تجــاوز كنــد، در غيــراين     كارآموزي و كارورزي از  ،  

  .صورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب مي شود

، در صورتي مجاز خواهد بود كـه بـا ارائـه مـدارك              ٢٤غيبت تا سقف مشخص شده در ماده         :1تبصره

بـر  ) موجـه يـا غيـر موجـه       ( نحوه برخورد با غيبت دانـشجو       . مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود      

  .هد بودعهده استاد و با تاييد دانشكده خوا

 ٢٤ در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخـش، بـيش از ميـران تعيـين شـده در مـاده                         :2تبصره

باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجـه تـشخيص داده شـود، آن درس حـذف                 

 واحد در هر نيمسال الزامي نيـست، ولـي نيمـسال مـذكور بـه                ١٢دراين حال رعايت حداقل     . مي گردد 

  .عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس يا بخش           )25ماده

تشخيص موجـه   . و غيبت موجه در امتحان ه ردرس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد                

  .ه شوراي آموزشي دانشگاه استبودن غيبت در جلسه امتحان بر عهد
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  فصل پنجم

  حذف و اضافه
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  حذف و اضافه 
دانشجو مي تواند در هر نيمـسال تحـصيلي از مراحـل اول و دوم تـا دو هفتـه پـس از شـروع                    )26ماده  

نيمسال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخـذ نمايـد، يـا دو درس اخـذ                        

درس ديگر جابجا نمايد، مشروط براين كه تعـداد واحـدهاي اخـذ شـده وي از حـد      شده خود را با دو      

  . تجاوز نكند٢٠مقرر در ماده 

 غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يـا بـه هـر دليـل ديگـر مجـاز                          :1تبصره

) ٢٤ده  ميـزان تعيـين شـده در مـا        ( نيست و در صورت پيش آمد، جزو حـداكثر غيبـت مجـاز دانـشجو                

  .محسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد

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

 هفتـه قبـل     ٥ در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا                )27ماده

شـي مربـوط حـذف     از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تاييـد گـروه آموز                

مجموع سـاعات آن درس         كند، مشروط براينكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 

  . واحد كمتر نشود١٢نباشد ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 

حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايـان آن   حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال،     )28ماده

قادر بـه ادامـه تحـصيل         ي مجازاست كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه،        نيمسال تنها در صورت   

. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شـد          . در آن نيمسال نباشد   

محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سـنوات مجـاز تحـصيل دانـشجو بـه عهـده شـوراي آموزشـي                       

  .دانشگاه است

يه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شـروع امتحانـات آن دوره بـا                   حذف كل  :تبصره

  .تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است

 حذف و تعويض بخش در هر يك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در صورت تاييد   )29ماده

  .زش دانشكده مجاز استشوراي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آمو
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  فصل ششم

  ارزيابي پيشرفت

  تحصيلي دانشجو
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  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
انجـام    ارزيابي پيشرفت دانـشجو در هـر درس براسـاس ميـزان حـضور و فعاليـت در كـالس،                    )30ماده

يا اساتيد هـر    فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پااين نيمسال صورت مي گيرد و استاد                

  .درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي، بـا توجـه بـه                  )31ماده

  :موارد زير انجام مي شود

 حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، مراجعين            رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي،      ٣١-١  

  نان بخشو كارك

 حضور مرتب و تمام وقت در بخـش، كالسـهاي مربـوط و انجـام كـشيكهاي محولـه براسـاس                    -٣١-٢

  برنامه تنظيمي بخش

 دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محولـه طبـق ضـوابط بخـش از جملـه تهيـه و تكميـل                        -٣١-٣

  .پرونده بيماران

  وزي باليني و كارورزي افزايش معارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارام-٣١-٤

   شركت در امتحان پاياني بخش و كسب نمره الزم-٣١-٥

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

  .درسهاي نظري دوره كارآموزي باليني الزامي است

  .ورزي در پايان هر بخش انجام مي شودامتحان بخشهاي باليني در دوره هاي كارآموزي و كار :تبصره

 به صورت نمره ٣١و٣٠نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو براساس مفاد مندرج در مواد            )33ماده

تعيين مي شود و نمره دانشجو در هر درس يا هر بخش به صورت عددي بين صفر تـا بيـست مـشخص                       

  .مي شود
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 و حداقل ميانگين كل هـر  ١٠ و دوم آموزش پزشكي      حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول       )34ماده

حداقل نمره قبولي در هر يك از درسهاي نظري مرحله كاراموزي بـاليني             .  مي باشد  ١٢يك از اين مراحل     

 است و حداقل ميانگين كل هر يـك از ايـن   ١٢و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموز شپزشكي   

ريك از درسها يا بخش حداقل نمره قبـولي را كـسب ننمايـد، در               دانشجويي كه در ه   .  مي باشد  ١٤مراحل  

با اين حال نمرات كليه دروس اعم از . اولين فرصت معيم موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخش است

  .قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود

اما نمره دروس نظري عملي كه يك درس         دارند،هر يك از دروس نظري و عمل ينمره مستقل           :تبصره

در صـورتي   . معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كـدام اسـت               . محسوب مي شوند  

 كمتر باشد هر چند معدل بـه      ٨ نرسد و يا نمره يكي از آنها از          ١٠كه معدل دو قسمت نظري و عملي به         

  . شود رسيده باشد، هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار١٠

اداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حـداكثر                 )36ماده

تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان ه رنيمسال و بعـد از رسـيدگي بـه اعتراضـات دانـشجويان و        

  .رفع اشتباهات احتمالي به آموز شكل دانشگاه تسليم نمايد

  .م به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير استنمره پس از اعال :تبصره

ميانگين نمـرات دانـشجو در آن نيمـسال و            در پايان ه رنيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم،          )37ماده

ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پاين هر يك از مراحـل دوره دكتـري عمـومي                      

  .درآن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شودپزشكي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو 

تعداد واحدهاي هر درس يا بخـش در نمـره آن درس يـا بخـش                  براي محاسبه ميانگين نمرات،   :1تبصره

ضرب مي شود و مجموع حال ضربها برتعداد كـل واحـدهايي كـه دانـشجوبراي آنهـا نمـره قبـولي يـا                        

  .مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي شود

نمرات درسهايي كـه دانـشجو در         دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود،         :2تبصره

  .دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب مي شود
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 ١٢ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمـسال از مراحـل اول و دوم آمـوزش پزشـكي نبايـد از                      )38ماده

  .نام نويسي دانشجو د رنيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود در غيراين صورت،كمتر باشد، 

 واحد باشـد آن نيمـسال     ١٢ در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از             :1تبصره

جزو سنوات تحصيلي دانشجو محيوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين به عنـوان نيمـسال                  

در مواردي كه به علت مشكالت دانشجو يا نيمـسال آخـردر هريـك از               . به خواهد شد    مشروطي محاس 

 واحـد باشـد، آن نيمـسال جـزو سـنوات تحـصيلي              ١٢تعداد واحدها كمتـر از        مراحل آموزش پزشكي،  

  .دانشجو محسوب و درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد

موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار كتباً بـه وي و اوليـاء                دانشگاه موظف است     :2تبصره

بااين وصف قصور در اخطار به وي       . او اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند             

  .از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطالعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود

ي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتـي در نيمـسال آخـر در هـر يـك از                       دانشجوي )39ماده

  . واحد درسي در آن نيمسال را ندارد١٤مراحل اول و دوم آموزش پزشكي، حق انتخاب بيش از 

در موارد استثنايي ، در نيمسال آخر تحصيلي در هريك از مراحل اول و دوم آموزش پزشـكي                   :تبصره

 باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، تصميم گيري در خصوص ارائـه بـيش از                با توجه به تعداد واحد    

در هـر صـورت ايـن       .  واحد درسي به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشـي دانـشگاه اسـت              ١٤

  . واحد نبايد باشد٢٠تعداد بيش از

مـسال   ني ٤ نيمـسال متـوالي يـا        ٣دانشجويي كه در مراحل اول ودوم آمـوزش پزشـكي بـراي              )40ماده

متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي شود و چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده                

 بـه رشـته ديگـري در    ١٣ مـاده ٢ باشد، مي تواند برابر دسـتورالعمل منـدرج در تبـصره        ١٠است حداقل   

  .مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد

 و  ١٢نگين كل نمرات دانشجو در پايـان هـر يـك از مراحـل اول و دوم پزشـكي نبايـد از                        ميا )41ماده

 كمتـر باشـد،   ١٤ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از   
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دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشـد، در        

تي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسديه باشد، مي تواند درسها يـا بخـشهايي                    صور

در غيـر ايـن صـورت حـق         . تكـرار كنـد      آورده است،  ١٤ يا   ١٢را كه درآنها حسب مورد نمره كمتر از         

بديهي است كه نمرات دروس تكراري      . ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت           

  .ضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شدا

 را جهـت جبـران كمبـود        ١٤در صورتي كه دانـشجو درسـها و بخـشهاي بـا نمـرات كمتـر از                   :1تبصره

ميانگين هر يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نموده و نمرات بـاالتر از                   

سب كرده و ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقـررات                  ك ١٤

 تكـرار نمايـد     ١٤آموزشي مي تواند مجدداً همـان درسـها و بخـشها را عليـرغم داشـتن نمـره بـاالتر از                      

بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بر نمرات         . تاكمبود ميانگين مرحل مربوطه جبارن شود     

  .بلي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب نخواهد شدق

هـا حـسب مـورد نمـره       “ تعدادي از درسها يا بخـشهايي را كـه درآ           در صورتي كه دانشجويي،    :2تبصره

جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحـل دوره دكتـري عمـومي پزشـكي                   آورده، ١٤ يا   ١٢كمتر از   

ردي  چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبـولي،   درس يا بخش تكراري مردود شود،     تكرار نمايد و در   

 قبولي قبلي او در آن درس يـا بخـش            و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد،          

مالك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صـورتي كـه ميـانگين كـل مرحلـه                       

صاب نرسيده باشد دانشجو درآن درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبالً نمـره                مربوطه به حد ن   

  .قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد

يا علي رغم استفاده   دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور دراين ماده استفاده كند،:3تبصره

كل خود را جبران نمايد چنانچـه ميـانگين كـل واحـدهايي كـه گذرانيـده                از آن نتواند كمبود ميانگين      

 به رشـته ديگـري در       ١٣ ماده   ٢ باشد، مي تواند براب ردستور العمل مندرج در تبصره           ١٠است حداقل   

  .مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته دهد
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 حـد، از ادامـه تحـصيل محـروم مـي شـود، در                دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بـيش از         )42ماده

صورت انجام يا لغـو تعهـداتي كـه دردوران تحـصيل سـپرده اسـت، مـي توانـد بـراي تحـصيل مجـدد                          

درآزمون سراسري به غير از رشته قبلي خود شركت كند و درصورت قبولي در رشته مورد عالقه خود                  

كه دانشجو در رشته قبلي گذرانـده اسـت،         دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را       . ادامه تحصيل دهد  

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



 24

  

  

  

  

  فصل هفتم

  مرخصي تحصيلي و انصراف 

  از تحصيل
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  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ل مراحل اول و دوم آموزش       دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طو           )43ماده

 نيمسال تحـصيل يمتـوالي يـا متنـاوب و در هريـك از مراحـل كـارآموزي بـاليني و         ٢پزشكي حداكثر   

  . ماه متوالي با احتساب در سنوات ازمرخصي تحصيلي استفاده نمايد٦كارورزي حداكثر تا سقف 

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

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

  . دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد:3تبصره

يسي هر  تقاضاي مرخصي تحصيل يبايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نو                )44ماده  

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

  .مراحل سوم و چهارم ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد

تـصميم گيـري بـه عهـده       چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقـرر ارائـه شـود،     :1تبصره

  .دانشگاه استشوراي آموزشي 

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمـام مهلـت           :2تبصره

  .نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو كتباً به وي ابالغ كند

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

ر شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضـوابط و مقـررات از يـك                 دانشجويان زن باردا   )45ماده

  .نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

 دانشجوياني كـه گـواهي و عـذر پزشـكي موجـه آنهـا بـه تاييـد شـوراي پزشـكي و شـوراي                          )46ماده

مسال مرخصي تحصيلي بـدون احتـساب در        آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك ني         

  .سنوات استفاده نمايند



 26

 دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصي لداشـته باسـد بايـد درخواسـت انـصراف خـود را                     )47ماده

در اين صورت دانشجو مجاز است فقـط بـراي يـك بـار              . شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد      

پس از انقضاي ايـن    . تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد       ان نيمسال، حداكثر تا يك ماه قبل از پايان هم       

مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حـق ادامـه تحـصيل درآن                     

  .رشته را ندارد

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظـف                :تبصره

  .انوني دوران تحصيل خود عمل نمايداست به كليه تعهدات ق
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  فصل هشتم

  انتقال و جابجايي
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  انتقال و جابجايي
انتقال به معني تغييرمحل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همـان رشـته و                   )48ماده

  .همان مقطع تحصيلي است

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

  . ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع است-٤٩-١

  . متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد-٤٩-٢

  .كل واحدهاي دوره باشد واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف -٤٩-٣

  . باشد١٢ ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل -٤٩-٤

 نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده                 -٤٩-٥

  .همان سال در رشته و سهيمه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

وياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده انـد، بـا رعايـت              انتقال محل تحصيل دانشج   : تبصره

  . و اعالم موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است٤٩شرايط ماده 

در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكتـرين محـل سـكونت دائـم خـانواده، خـارج از                      )50ماده

  :ام مي شودانج) ١به استثناي شرط  ( ٤٩شرايط مذكور در ماده 

قوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تـشخيص مراجـع                   شهادت، -٥٠-١

  .به عنوان كفيل خانواده شناخته شود قانوني،

بـه نحـوي كـه بـه تـشخيص شـوراي پزشـكي               بيماري صعب العالج يا معلوليت مـوثر دانـشجو،         -٥٠-٢

  .نباشددانشگاه قادر به ادامه زندگي به طور مستقل 

 ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شـوهر در تهـران باشـد بـه                     -٥٠-٣

  .تاييد مراجع ذيربط

هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبـولي دانـشجو در دانـشگاه صـورت گرفتـه                       :1تبصره

  .باشد
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 اشـتغال ضـروري اسـت و اگرشـغل همـسر            براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم         :2تبصره

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

چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختـر در تهـران باشـد و همـسر او نيـز در                    در موارد استثنائي ،   :3تبصره

همسر   رستان محل تحصيل همسر موجود نباشد،     اگر رشته تحصيلي دختر در شه       شهرستان دانشجو باشد،  

  .او مي تواند به تهران منتقل شود

  .صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نير برسد :4تبصره

   ٥٠انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده  )51ماده

ي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال بـه عكـس آن بـا                 انتقال دانشگاهها  )52ماده

  .بالمانع است موافقت مبداء و مقصد، با رعايت ضوابط مربوط،

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

رج از كـشور بـه دانـشگاهها و موسـسات           انتقال دانشجويان ايراني شـاغل بـه تحـصيل در خـا            )54ماده

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

 هفته قبل   ٦دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل               )55ماده

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

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقـال متقاضـي واجـد شـرايط، موظـف اسـت حـداكثر                      )56ماده

ظرف يك هفته، موافقت خود را به همراه درخواست و ريزنمرات دانشجو بـه دانـشگاه مقـصد ارسـال                    

نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظـر خـود را بـه دانـشگاه                       

  .داء اعالم داردمب

بـه دانـشگاه مقـصد ارسـال و           در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء           :تبصره

  .ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع شود
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 و يـا بـاالتر اسـت        ١٢واحدهاي گذرانده شده دانـشجو كـه نمـرات آنهـا              در صورت انتقال ،    )57ماده  

 اسـت برعهـده دانـشگاه       ١٠ و بيشتر از     ١٢تن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از        پذيرفته مي شود و پذيرف    

در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجو يانتقالي در حـدودي مجـاز اسـت كـه                  . مقصد است 

  .وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را درطول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

در دانـشگاه مبـداء اعـم از قبـولي و يـا ردي و سـوابق آموزشـي                    تمام نمرات دروسي دانشجو      :1تبصره

در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كـل او محاسـبه               عيناً  دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي،    

  .مي شود

 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقـال            ١٢ عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از         :2تبصره

  .مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارددرآن مرحله 

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صـادر مـي شـود و در آن                   )58ماده

مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و               

  .يلي دانشجو قيد شودمقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحص

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

  جابجايي
جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبـداء و مقـصد،پس از گذرانـدن حـداقل يـك            )60ماده

  .نيمسال و در صورت احراز شرايط زير درطول مدت تحصيل براي يك بار بالمانع است

از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمـانع          ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء        -٦٠-١

  .باشد

 سال ورود به تحـصيل هـر دو دانـشجو بايـد يكـسان باشـد ودر هـر صـورت هـردو دانـشجوي                          -٦٠-٢

  .از واحدهاي خود را گذرانده باشند% ٥٠متقاضي جابجايي نبايد بيش از 

متقاضيان در سال ورود به تحصيل از نمـره آزمـون آخـرين فـرد پذيرفتـه                  نمره آزمون ورودي     -٦٠-٣

  .شده همان سال در رشته و سهميه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد
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كـسب موافقـت      براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده انـد،             :1تبصره

  .امي استدستگاه اجرايي ذيربط عالوه بر شرايط مذكور الز

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كـه جابجـا شـده انـد، توسـط دانـشگاه مقـصد صـادر                      :2تبصره

  .خواهد شد

دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فـرم مربـوط بـه جابجـايي را از دانـشگاه محـل                     )61ماده

ال به آموزش دانشگاه    تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تير ماه هر س               

  .تسليم كند مبداء

  .  دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند:1تبصره

  . تقاضاي جابجاي يدانشجوياني كه يك بار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد:2تبصره

ه نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب         دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شد       )62ماده

مورد يك نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به همراه شـرح واحـدهايي كـه متقاضـيان گذرانـده انـد بـه               

  .دانشگاه مقصد ارسال مي دارند

تقاضاي جابجايي بايستي حداكثر تـا      . يك بار در سال صورت خواهد گرفت        جابجايي منحصراً  :تبصره

  .اه به دانشگاه مقصد رسيده باشدپاين مردادم

ر شوراي اموزشي يا كميته منتخـب        از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي، تقاضاي رسيده د          )63ماده

 شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتـايج تـصميمات متخـذه قبـل از شـروع نـام                        نآ

گاه مقـصد بـه دانـشگاه مبـداء و ازآن           نويسي براساس تقويم دانشگاهي، توسط معـاون آموزشـي دانـش          

  .طريق به دانشجويان ذينفع اعالم مي گردد

جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تـصويب شـوراي  آموزشـي يـا كميتـه منتخـب آن شـورا                      :تبصره

  .امري است قطعي و براي طرفين الزم االجرا است
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  دانشجوي ميهمان
مي تواند     به تغيير محل تحصيل خود مي باشد،       ريزردي كه دانشجو، به طور موقت ناگ      در موا  )64ماده  

يا توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بـه طـور موقـت                    

  .براي مدت معين تغيير دهد

از دانـشگاههاي     حضوري،ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري و غير            :تبصره

  .دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است

مشروط به اين است كـه دانـشجو حـداقل دو نيمـسال               ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه،      )65ماده

  .تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد

ا موافقــت ميهمــان شـدن دانــشجو در يـك دانـشگاه بــراي گذرانـدن يــك يـا چنــد درس بـ       )66مـاده 

 واحد كمتـر باشـد و       ١٠دانشگاههاي مبداء و مقصد، به شرط آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور از              

 واحد كمتـر و  ١٢جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از        

  . واحد بيشتر نشود، بالمانع است٢٠از 

انشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه بـه صـورت             انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در د      :تبصره

  .تمام وقت بايستي با اطالع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

، در يـك يـا چنـد        )تك درس يا تمام وقـت       (تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان         )67ماده

  .واحدهاي دوره تجاوز نمايد درصد كل ٤٠دانشگاه مي گذراند نبايد زا 

واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عيناً در كارنامه او در دانشگاه                :1تبصره

  .مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها د رمحاسبه ميانگين نميسال و ميانگين كل او منظور مي گردد

واحـدهايي را كـه     .  مـي باشـد    ١٢قـصد   حداقل نمره قبـولي دانـشجوي ميهمـان در دانـشگاه م            :2تبصره

  . گذرانده ست بايد مجدداً بگذراند١٢دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

  .مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود )68ماده
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  تغيير رشته
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  تغيير رشته
ومي پزشكي در طول دوران تحصيل خود مـي توانـد درصـورت              دانشجوي دوره دكتري عم    )69ماده

  .داشتن شرايط زيرو موافقت دانشگاه ذيربط، به رشته ديگري تغييررشته دهد

  . ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزش بالمانع باشد-٦٩-١  

  .كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد    و حداكثر     حداقل -٦٩-٢  

مره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخـرين فـرد پذيرفتـه        ن -٦٩-٣  

  .شده همان سال در سهيمه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

 با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذرانـدن واحـدهاي درسـي مـورد نيـاز در                    -٦٩-٤  

  .رشته جديد را داشته باشد

تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامـه تحـصيل در رشـته پزشـكي محـروم مـي شـوند، براسـاس                      :1تبصره

  . صورت مي گيرد١٣ ماده ٢دستورالعمل مندرج در تبصره 

 تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايـت كليـه شـرايط           :2تبصره

  .يربط امكان پذيراستاين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذ

تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنهـا شـرايط خـاص پـيش بينـي شـده اسـت،                       :3تبصره

  .موكول به احراز شرايط موجود است

 دانشجو در طول تحصيل خود تنهـا بـراي يـك بـار مـي توانـد تغييـر رشـته دهـد بـه اسـتثناي                            :4تبصره

  . همين ماده١مشمولين مندرج در تبصره 

 تغيير رشته بايد درمقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد درغير اين صـورت فقـط از مقطـع                   )70دهما

  . امكان پذير است٦٠باالتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 

 در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولـين نيمـسال تحـصيلي                  )71ماده

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

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

 اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معـين بـه منزلـه انـصراف از تغييـر                   :2تبصره

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

در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقـال و همچنـين شـرايط تغييـر رشـته باشـد،              )72ماده

  .تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است

ي بـه وزارت علـوم،      تغيير رشـته تـوام بـا انتقـال از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـك                    :تبصره

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

 دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشـته جديـد بررسـي و                   )73ماده

ا معادل سازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفتـه مـي شـود كـه بـه تـشخيص گـروه آموزشـي بـ           

 ١٢اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يـك از آن درسـها نيـز از                 % ٨٠دروس رشته جديد حداقل     

  . كمتر نباشد

دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي                 :1تبصره

. نامه دانشجو باقي مي ماند    گردد، ول ينمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كار           

 باشـد بـا تـصميم شـوراي         ١٢در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نـشده او كمتـر از               

جمعاً به عنوان يك نيمسال مـشروطي در سـابقه تحـصيلي دانـشجو در رشـته جديـد                     آموزشي دانشگاه، 

  .منظور خواهد شد

فته نـشده دانـشجو، در حـدي باشـد كـه امكـان             در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذير       :2تبصره

گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجازتحصيل از وي سلب كند، با تقاضـاي                

  .تغيير رشته او موافقت نمي شود

 هفتـه پـيش از      ٦متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همـراه مـدارك الزم حـداقل                 )74ماده

  .ي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كندشروع نيمسال تحصيل
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چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تـشخيص شـوراي                 ) 75ماده

پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشـي دانـشگاه توانـايي ادامـه تحـصيل در دوره دكتـري عمـومي                     

 آن را از دست بدهد، اجازه ادامـه تحـصيل در دوره             پزشكي و يا امكان بهره گير ياز كارايي حاصل از         

دكتري عمومي پزشكي را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمـره                    

در اين حال دانشجو از رعايت مقـررات مـاده          . آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد        

  .واهد بودمعاف خ) به استثناي بند يك  ( ٦٩

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

نقص عضو مؤثر مي گردد بـه نحـوي كـه توانـايي ادامـه تحـصيل در هـيچ يـك از رشـته هـاي گـروه                            

موزشـي  آموزشي مربوط رانداشته باشد، مي تواند با نظـر شـوراي پزشـكي دانـشگاه و تاييـد شـوراي آ                   

  .دانشگاه به رشته اي در گروه آموزشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد
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  پذيرش واحدهاي درسي
در دانـشگاهها يـا ديگـر مقـاطع تحـصيلي              معادل سازي و پذيرش دروسـي كـه دانـشجو قـبالً            )76ماده

  .مجاز استگذرانده است با رعايت شرايط زير 

  .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد -٧٦-١  

 دانــشگاه قبلــي و مــدارك تحــصيلي آن مــورد تاييــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش -٧٦-٢  

  .پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد

 با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشـي         محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده     -٧٦-٣  

  . كمتر نباشد١٢اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از % ٨٠ذيربط حداقل 

 تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلـي مطـابق برنامـه مـصوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي وزارت                      -٧٦-٤

  .وري باشدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فنا

 معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين تـر امكـان پـذير                     :1تبصره

  .است

معادل سازي و پذيرفتن درسها توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانـشگاه پذيرنـده انجـام                : 2تبصره

  .مي شود

 نيمسال محسوب نمـي شـود ولـي     نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين         )77ماده  

  .در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد

 نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محـسوب نمـي شـود ولـي        )77ماده

  .در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد

يمـسال تحـصيلي از حـداكثر مـدت      واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك ن   ٢٠به ازاي هر     :تبصره

  .مجاز تحصيل وي كاسته مي شود
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  پايان نامه
 پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانـشجو موظـف اسـت در      )٧٨مـاده 

  .يك زمينه مربوط به رشته تحصيل يخود زي رنظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد

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

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

دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامة خود را در مدت مقرر بـه ثبـت                  دانشجويان دورة : تبصره

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

اسـتاد راهنمـا بـا پيـشنهاد دانـشجو، موافقـت اسـتاد راهنمـا و تأييـد گـروه آموزشـي مربوطـه                  )80ماده

  .وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد

درمـوارد اسـتثنايي بـا تأييـد شـوراي پژوهـشي            . ي اسـت   رتبه استاد راهنمـا حـداقل اسـتد يـار          :1تبصره

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

در موارد خاص و باتصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخـشي                 :2تبصره

  . باشددانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته

در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يـك نفـر از اعـضاي هيـأت علمـي يـا متخصـصان و                     )81ماده

  .محققان برجسته پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود

اد سقف تعداد پايان نامه هاي دورة دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسـط هـر اسـت                   :تبصره

راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقـسيم تعـداد كـل دانـشجويان ورودي در هـر سـال بـه تعـداد كـل                          

در دانـشكده هـايي كـه تعـداد         .  بدست مي آيـد    ٢اعضاي هيأت علمي دانشكدة مربوطه ضرب در عدد       

هيأت علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيأت علمي عددكمي خواهـد                    اعضاء

هرعضو هيأت علمـي براسـاس مرتبـه دانـشگاهي وي و بـا تـصويب شـوراي پژوهـشي دانـشكده،                      شد،  

  . پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد٣حداكثر 



 42

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

ه نبايد تكراي باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يـا متفـاوت ولـي                    موضوع پايان نام   )83ماده

  . سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد٥محتواي يكسان در 

در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضـوعاتي كـه ممكـن اسـت نيـا زبـه                       :تبصره

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

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

پـس از تأييـد اسـتاد      )  نفـر  ٣حـداكثر     (انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانـشجويان           :تبصره

  .ط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشدراهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شر

  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد :الف

تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخـش                   :ب

  .مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند

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

  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما :الف

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

هشي دانـشكده جهـت تـصويب در    .تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژ           :ج

  .شوراي پژوهشي دانشكده

 طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گـروه بـه معاونـت پژوهـشي دانـشكده جهـت تـصويب در                      ارائه :د

  .شوراي پژوهشي دانشكده

  .ابالغ مصوبة شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه :ه

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

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

  )نتايج و نتيجه گيري اهميت و زمينه كار، مواد و روش ،( چكيده زبان فارسي و انگليسي  :الف
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  )داليل اهميت موضوع  پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش (مقدمه  :ب

  بررسي متون :ج

پـژوهش، حجـم نمونـه و روش نمونـه گيـري، روش جمـع               نوع پژوهش، محيط و مواد      (روس كار    :د

  ).انجام كار آوري اطالعات، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل

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

ر مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج      مقايسه نتايج با ساي     بررسي نتايج حاصله،  ( بحث و نتيجه گيري      :و

پژوهش با ساير مطالعات، بررسـي نقـايص و محـدوديت هـاي پـژوهش، نتيجـه گيـري نهـايي و ارائـه                        

  )پيشنهادات

  مراجع :ه

 نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چكيـده بـه زبـان                     )87ماده

  .نيز داشته باشدانگليسي، چكيده به زبان فارسي 

هيأت داوران كه مسئوليت تصميم گيـري نهـايي در مـورد پايـان نامـه هـا را برعهـده دارد از                        )88ماده

  :اعضاي زير تشكيل مي شود

  استاد راهنما .١

  )درصورت وجود(  استاد مشاور  .٢

  نمايندة شوراي پژوهشي دانشكده .٣

  نمايندة گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه .٤

يأت علمي يا محققان ، متخصـصان و صـاحبنظران بـه انتخـاب گـروه                 يك عضو از اعضاي ه     .٥

  آموزشي مربوطه

مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خـاص                 :تبصره

در خـصوص محققـان و متخصـصان و         . پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده يـم توانـد مربـي باشـد             

  .درك دكتراي تخصصي الزامي استصاحبنظران داشتن م
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ارزشيابي پايان نامه هـا توسـط هيـأت داوران در مقيـاس نمـره گـذراي از صـف رتـا بيـست                         )89ماده

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

  ٢٠ تا ١٩پايان نامه هاي با نمره       عالي 

  ٩٩/١٨ تا ١٧با نمره پايان نامه هاي    بسيار خوب 

  ٩٩/١٦ تا ١٤پايان نامه هاي با نمره     خوب 

  ١٤پايان نامه هاي با نمره كمتر از   غير قابل قبول 

پايان نامه هايي مي توانند درجـه عـالي را كـسب نماينـد كـه تحقيقـاتي بـوده و يـا در يكـي از                            :تبصره

 و يا اخذ پذيرش چـاپ را در         مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده            

بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقالـه بايـد قبـل از دفـاع از                    . اين مجالت ارائه نمايند   

  .پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد

 كليه داشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخـرين نيمـسال تحـصيلي مـي باشـند و                )90ماده

انشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحـصيلي نتوانـد ازپايـان نامـه خـود دفـاع و نمـره قبـولي                   چنانچه د 

كسب نمايد، علي رفم اينكه كليه واحدهاي درسي دورة آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد، 

  .اخراج خواهد شد

و از رعايـت    تعداد واحـدها و نمـره پايـان نامـه در آخـرين نيمـسال تحـصيلي ثبـت و دانـشج                      )91ماده

  .حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است

 زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايـان                 )92ماده

  )هركدام كه مؤخر باشد( نامه را گذرانده باشد

  . كليه حقوق مكتيب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است)93ماده

 يك نسخه از خالصه پايان نامه يم بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع              )94ادهم

  .جهت بهره برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد
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  فصل سيزدهم
  فراغت از تحصيل



 46

  فراغت از تحصيل
مـومي پزشـكي و     دانشجويي كه كليه واحدهاي درسـي و مراحـل آموزشـي دوره دكتـري ع               )95ماده

پايان نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل                 

  .دوره دكتري عمومي پزشكي شناخته مي شود

 تبصره در بيست و ششمين جلسه شـوراي عـالي برنامـه    ٩٤ ماده و  ٩٦ فصل ،    ١٣اين آيين نامه در      )96ماده

 بـراي آن    ١٣٨٣ -١٣٨٤ به تصويب رسيد و از ابتـداي سـال تحـصيلي             ٢٣/٣/٨٣خ  ريزي علوم پزشكي مور   

دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و از تاريخ اجرا كليـه                      

  . و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شودآيين نامه ها

  
 


