
 

 

  عاریفت

 

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

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

 .مجاز نیست

  
 دانشگاه علوم پزشکی 

 وظیفه اصلی خود که تربیت نیروي انسانی  ماتی که عالوه براي است آموزشی ، پژوهشی و خد موسسه

هاي مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  در رده

 . نماید پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می

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

  
 دانشکده علوم پزشکی 

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

هاي مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش، پژوهش و  خود که تربیت نیروي انسانی در رده

 .نماید ر این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل میارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و د

  
 دانشکده 

شود مانند دانشکده  دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی، تشکیل می

 پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت 

  



 

 

 آموزشکده در گروه پزشکی 

هاي گروه پزشکی  هاي آموزشی در سطح کاردانی رشتهموسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه

 .هاي تحصیلی در آن دایر است گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارائه آموزش رشته تشکیل می

  
 موسسه 

موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با 

 درمان و آموزش پزشکی تاسیس  یات و فناوري یا وزرات بهداشتمجوز رسمی از وزارت علوم ، تحق

 .گردد شده باشد اطالق می

  
 : گروه آموزشی 

باشد  هش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می.دار آموزش و پژ عهده

 مثل گروه بهداشت و گروه فیزیولوژي و گروه جراحی 

  
 : گروه آزمایشی 

ن سنجش آموزش کشور درا متحانات سراسري ورود به دانشگاهها ، داوطلبان را بر حسب سازما

ها گروه آزمایشی نامیده  کند که هر یک از این گروه هاي امتحانی با گروههاي خاص تقسیم می رشته

 شود  می

  
  دوره

ه در  و منسجم و به هم وابسته در یک رشته ک دوره تحصیلی مجموعه دروسی است که هماهنگ

شود تا سرانجام به دریافت یکبار  چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می



 

 

 .مدارك مرسوم دانشگاهی منجر می شود

 پیوسته و ناپیوسته ) لیسانس( کارشناسی 

 ناپیوسته ) فوق لیسانس( کارشناسی ارشد 

 دکتري عمومی 

 ph.Dدکتر تخصصی 

 ) دستیاري( تخصص بالینی 

  
 : اداره آموزش 

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

مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد انجام امتحانات ، جمع آوري نمرات و اعالم 

 .نتایج را برعهده دارد

  
 استاد 

 .شود دروس نظري یا عمی را برعهده دارد استفاد نامیده میهر عضو هیات علمی که مسئولیت تدریس 

  
 رشته 

علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی مهندسی ، ( رشته یکی از شعب فرعی گروههاي علمی

است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل ) کشاورزي و هنر 

(  درصد کل واحدها 30انجامد در دو رشته متمایز دروس مشترك نباید از  به یک کارایی مشخص می

 .تجاوز کند) بدون احتساب دروس عمومی



 

 

  
 گرایش 

اختلفا دروس در دو گرایش . شود هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص گرایش نامیده می

بدون احتساب دروس (ا  درصد کل واحده30 درصد کل واحدها کمتر و از 7از یک رشته نباید از

 .بیشتر باشد) عمومی 

  
  دروس

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

اجباري و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس به دروس نظري ، علمی ، نظري و ===== نظر

 .وزي در عرصه تقسیم میشودعملی ، کارآموزي ، کارورزي و کارآم –عملی ، نظري 

  
 تبصره 

شوند و هر یک کد  شوند مستقل از یکدیگر تدریس می دروسی که به صورت نظري و عملی نوشته می

 .جداگاه و نمره جداگانه دارند

شوند یک درس محسوب شده و کد مشترك و نمره   عملی نوشته می–دروسی که به صورت نظري 

 .مشترك دارند

  
 دروس عمومی 

ی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی دروس

این . شود  با روشهاي علمی عرضه می آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی



 

 

هاي علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی  دروس براي کلیه دانشجویان تمامی رشته

 .هاي دکتري عمومی الزامی است  و ناپیوسته و دورهپیوسته

  
 دروس اختصاصی 

 : دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیرتقسیم میشود: این دروس به دو دسته 

 دروس پایه ، دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطالعات و تقویت بنیه و بینش –الف 

 . رشته عرضه میشودعلمی وي و درك بهتر دروس تخصصی

هاي علمی و   دروسی است که صرفا به منظور ایجاد و افزایش کارآیی  دروس تخصصی رشته–ب 

 . شود عملی یک رشته تدریس می

  
 دروس جبرانی 

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسی 

مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس  تشخیص گروه آموزشی و  مقرر به

 .جبرانی بگذارند

  
 : دروس اجباري

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل 

 .باشد تعویض نمی

  
 دروس اختیاري 



 

 

اي از   ها را از میان مجموعهتوان آن هاي آموزشی می دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه

 دروس انتخاب کرد

  
 ) پیش نیاز( دروس پیوسته 

 از  اي توان آنها را از میان مجموعه هاي آموزشی ، می دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه

 .دروس انتخاب کرد

  
 ) پیش نیاز( دروس پیوسته 

 روري است دروسی است که گذراندن آنها براي گرفتن یک درس دیگر ض

 .تواند پیش نیاز باشند تواند پیش نیاز باشد دروس اختیاري نمی دروس جبرانی یا اجباري می

  
 دروس نظري 

 .شود دروسی است که در کالس درس ارائه می

  
 دروس عملی 

دروسی است که درکارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهاي بالینی یا بخشهاي مربوط در دانشکده اراده 

 .میشود

  
 دروس کارآموزي 

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

 .شود براي آموزش مهارتهاي عملی ارائه می) مرکز مهارتهاي بالینی ( شبیه سازي شده 



 

 

  
 : دروس کارورزي 

 .شود هاي عملی ارائه میدروسی است که در محیط کار واقعی و براي کسب تسلط بر مهارت

 دروس کارآموزي در عرصه 

دروسی است که با هدف آموزش مهارتهاي عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه 

 .شود می

  
  

 فصل اول 

 شرایط ورود و نام نویسی 

 : شرایط ورود دوره دکتري عمومی پزشکی به شرح زیراست) 1ماده 

 ورودي  پذیرفته شدن در آزمون -1-1

نظام ( و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ) نظام قدیم( داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه -2-1

با توجه به نظام جدید آموزش ( از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش) جدید

 ) مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی( یا برابر آموزشهاي حوزوي ) متوسطه 

 مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عممی ورود -3-1

 به آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی 

 برخورداري از سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم -4-1

 پزشکی 



 

 

براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطلق تعرفه و  سپردن تعهد خدمت -5-1 

 .شود مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می

  
  

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش : 1تبصره 

پزشکی برخوردار نباشد آموزش کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی 

 .براساس نظري شوراي پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی را ندارد

 ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسط نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت  :2تبصره 

ان دوره متوسطه یا اصل نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پای

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

پرداخت شهریه، فارغ التحصیالت دوره دکتري عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات : 3تبصره 

 .کند قانونی خاص معاف نمی

  
هایی که توسط سازمان سنجش آموزش  مهلتپذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در ) 2ماده 

کشور یا دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند عدم 

مراجعه براي نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل 

 .تلقی خواهد شد

  
کند براي ادامه  در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم میدانشجو موظف است ) 3ماده 

عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک . تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند

 .نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد



 

 

داند، باید دالیل آن را در  دانشجو ترك تحصیل خود را موجه میدر موارد استثنائی که : تبصره 

درصورت . حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد

تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه آن، نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل 

 .شود آن نیمسال صادر میوي محسوب و مرخصی تحصیلی براي 

 که ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید  دانشجویی: تبصره

 .موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید

  
دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش ) 4ماده 

 رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت در صورت تخلف به از یک

 برحسن اجراي مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از  تشخیص کمیته نظارت

شود و دانشجو در این حال موظف  هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي با طل اعالم می رشته

 .هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد هاي مربوط به رشته حذف را مطابق تعرفه  کلیه هزینهاست

از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ) هاي درخشان استفاده( دانشجویان ممتاز : تبصره

 .باشد  ضوابط مربوط به خود می



 

 

 

 فصل دوم 

 نظام آموزشی 

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

  
شود و قبولی یا  در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می) 6ماده 

 .عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است 

  
   ساعت17هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري ) 7ماده 

 ساعت ، در طول یک 68 ساعت و کارورزي 51 کارآموزي   ساعت،34) یا آزمایشگاهی( عملی 

 .نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس میشود

  
 :برنامه دوره دکتري عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیراست) 8ماده 

 مومی و علوم پایه دروس ع: مرحله اول

 نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژي : مرحله دوم 

  کارآموزي بالینی  :مرحله سوم

 کاورزي : مرحله چهارم 

  



 

 

 در مراحل اول و دوم دوره دکتري عمومی پزشکی هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال  )9ماده 

ی است هر نیمسال تحصیلی  یک دوره تابستان تحصیلی و در صورت ضرورت داشتن شرایط و امکانات

 . است7 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده 6 هفته آموزي و دوره تابستانی برابر 17عبارت از 

 هفته 6 هفته و 17 طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  :تبصره 

 آموزش محسوب نمیشود

 بالیاي طبیعی ، عدم امکان حضور استاد  مل وقوع در موارد استثنیایی و ضروري ، شا :2  تبصره

 هفته بیماري استاد و مواردي ازاین قبیل به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت 17مربوط در طول 

 هفته جهت کلیه 17توان در یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از  شوراي آموزشی دانشگاه می

مشروط براینکه مجموع ساعات هر . اند تدریس نمود دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده

ها مطابق   این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالس7واحد درسی و میزان مقرر در ماده 

 .ساعات هر واحد درسی الزامی است

  
هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش ) مراحل سوم و چهارم (  در دوره بالینی  )10ماده 

  تعداد بخشهاي دوره بالینی درطول هرسال تحصیلی با توجه به. و دروس تئوري مربوطه است بالینی 

 .مدت زمان الزم براي اموزش هر بخش توسط شوراي آموزشی دانشگاه تعیین میشود

  
هاي علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شوراي  کلیه دانشگاهها و دانشکده) 11ماده 

 .زي را اجرا نمایندعالی برنامه ری

ترتیب دروس بارعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان درطول دوره روش : تبصره 

تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانگشاهها 



 

 

م پایه و جامع پیش هاي علوم پزشکی است بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علو و دانشکده

 .کارورزي ازطرف وزارت متبوع تعیین میشود

هاي علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتري عممی   آن دسته از دانشگاهها و دانشکده :2تبصره 

توانند با  در صورت تایید شوراي آموزشی دانشکده و دانشگاه می. اند پزشکی فارغ التحصیل داشته

اکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره به برنامه مصوب اضافه توجه به مقتضیت و امکانات حد

 .کنند

  
شود و قبولی در امتحان جاع  در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می) 16ماده 

 .باشد شریط ورود به دوره بعدي می

درسهاي علوم ) له اولشریط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه درسهاي مرح: 1تبصره 

 از این مرحله است با این حال درشرایطی که 12 و کسب میانگین کل  ) عمومی  پایه و درسهاي

تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند  دانشجو ، تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد، می

است نمره این درس در میانگین و در صورت قبولی درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذارند بدیهی 

 .مرحله دوم محاسبه خواهد شد

چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است : 2تبصره 

در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت 

 اعالم نمره دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی نماید در صورتی که بعد از می

باشد و آزمون   نرسیده باشد نتیجه آزمون ولی کان لم یکن می14میانگین کل مرحله اول وي به 

مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تاکسب نمره قبولی در درس 

 بعدي را حتی به صورت  الزم ، اجاره شرکت در آزمون جامعمردودي و همچنین کسب میانگین 



 

 

و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودي و همچنین کسب میانگین . مشروط نخواهد داشت

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

 اي که با توجه به فرمول زیر   قبول شدگان آزمون جامع پیش کاروزي ، براساس رتبه :3  تبصره

  
 )2×میانگین سه مرحله اول + (نمره تراز شده آموزش پیش کارورزي براساس میانگین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

  
حق تقدم خواهند . ذراندن مرحله کارورزيهاي موجود، براي گ کنند، در انتخاب بخش کسب می

 .داشت

 از 180 و نمره او در آزمون پیش کارورزي 15 سه مرحله اول دانشجویی  براي مثال، چنانچه میانگین

رتبه او براساس ) شود   می18نمره تراز شده آزمون پیش کارورزي اوبراساس میانگین (  باشد 200

 : فرمول باال به صورت زیر محاسبه می شود

18)+2×15( 

 ـــــــــــــــــــ + 16

3 

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



 

 

دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کارورزي از ادامه تحصیل در رشته : تبصره 

 به یکی از مقطع 13 ماده 2 توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره پزشکی محروم میشوند، می

 .کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته بدهد

  
 ماه کارورزي طبق برنامه مصوب 17باشد و گذراندن    ماده می18طول دوره کارورزي ) 18ماده 

بایست از یک ماه مرخصی استفاده  براي کرورزان الزامی است دانشجو در طول دوره کاروزي می

 .نماید

  



 

 

 

 فصل سوم 

 واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل 

حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی ) 19ماده 

 .پزشکی، طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي است

  
 =============دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل ) 20ماده 

در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم ، دانشجو از رعایت شرط حداقل : هتبصر

 . واحد معاف است12

تواند   باشد می17 درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل  :2تبصره 

 .احد درسی انتخاب کند و24 حداکثر تا  با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده درنیمسال بعد ار

 واحد باقیمانده براي گذارندن هر یک از مراحل اول و 24 در مواردي که دانشجو حداکثر  :3تبصره 

تواند کلیه  دوم را داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می

 .آن واحدها را در ان نیمسال بگذارند

 .باشد   واحد درسی نمی6بستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از  در دوره تا :4تبصره 

  
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی ) 2ماده 

 در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده ا زحد  انها در آزمون ورودي

کند به عنوان  وظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه تعیین مینصاب معینی کمتر باشد ، م



 

 

دروس پیشنیاز دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی 

 .بگذارنند

تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز : 1تبصره 

 .ی بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههاي آموزشی استدانشگاه

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله : 2تبصره 

ثبت نمرات در کارنامه دانشجو احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات 

 .جو مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی استدانش

سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعالم نتایج آزمون ورودي ، کارنامه پذیرفته شدگان، : 3تبصره 

 .دهد مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می

  
 واحد از دروس پیشنیاز از 8 دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل  به حداکثر طول :4تبصره 

 . گذرانده باشند حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده میشود دانشگاهی را

  
 سال اول 5 سال است ، که 10 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی پزشکی  )22ماده 

انده به طی مراحل سوم و چهارم آن  سال باقیم5به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 

 .اختصاص دارد

 سال اول دوره اموزش پزشکی از امتحان جامع علوم پایه، 4دانشجویی که نتواند در مدت : 1تبصره 

 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشکی را به پایان برساند، 5نمره قبولی کسب کند و یا در مدت 

شود و در صورتی که میانگین نمرات درسهایی که  م میاز ادامه تحصیل در رشته پزشکی محرو



 

 

 به رشته دیگري 13 ماده 2 مندرج در تبصره  تواند برابر دستورالعمل  باشد، می10گذرانیده حداقل 

 .در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد

 شروع دوره بالینی به دوره کارورزي  سال از3 دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت  :تبصره 

 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند، با تصویب 5راه یابد و یا در مدت 

مشروط بر آن که مدت مجاز .  ماده دیگر قابل تمدید است 12شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر 

 .تحصیل وري به پایان نرسیده باشد

  



 

 

 

 فصل چهارم 

 یاب حضور وغ

هاي کارآموزي و کارورزي  حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره) 23ماده 

 .شود الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب می

  
 دو   چهار هفدم ، عملی و آزمایشگاهی از ساعات غیبت دانشجو درهر درس نظري از) 24ماده 

ارورزي از یک دهم مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند در غیر اینصورت هفدهم کارآموزي و ک

 .شود نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می

  
، در صورتی که مجاز خواهد بود که با ارائه مدارك 24 غیبت تا سقف مشخص شده در ماده  :1تبصره 

بر ) موجه یا غیرموجه( غیبت دانشجو نحوه برخورد یا . مستند و تخشیص استاد موجه شناخته شود

 .عهده استاد و یا تایید دانشکده خواهد بود

 24 در صورتی که غیبت دانشجو درهر درس یا بخش بیش از میزان تعیین شده در ماده  :2تبصره 

آن درس حذف . باشند ولی غیبت او با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود

 واحد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به 12ل رعایت حداقل گردد در این حا می

 .شود عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

  



 

 

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا ) 25ماده 

تشخیص . گردد  حذف آن درس یا بخش میبخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث

 .موجهبودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده آموزشی دانشگاه است

  



 

 

 

 فصل پنجم

 حذف و اضافه 

تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع   دانشجو می )26ماده 

دیگر اخذ نماید، یا دو درس اخذ شده نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس 

مشروط براین که تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در . خود را با دو درس دیگر جابجا نماید

 . تجاوز نکند20ماده 

 غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف واضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز  :1تبصره 

) 24میزان تعیین شده در ماده (حداکثر غیبت مجاز دانشجو نیست و در صورت پیش آمد جزو 

 . مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد محاسبه

 .حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست : تبصره

  
 هفته قبل 5تواند تا  در صورت اضطرار ، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می) 27ماده 

 فقط یکی از درسهاي نظري خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف از پایان نیمسال تحصیلی

مشروط بر اینکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از چهارهفدهم مجموع ساعات آن درس . کند

 . واحد کمتر نشود12نباشد و ثانیا تعداد واحدهاي باقیمانده وي از 

  
ل ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان هاي اخذ شده در یک نیمسا  حذف کلیه درس )28ماده 

آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به 



 

 

در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب . ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد

نوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شوراي محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در س. خواهد شد

 .آموزشی دانشگاه است

حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات ان دوره با : تبصره 

 .تایید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

  
رزي درصورت تایید حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزي بالینی و کارو) 29ماده 

 .شوراي آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموز دانشکده مجاز است



 

 

 

 فصل ششم 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو 

 ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام  )30ماده 

گیرد و استاد یا اساتید هر  نیمسال و پایان نیمسال صورت میفعالیتهاي آموزشی و نتایج امتحانات بین 

 . درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است

  
هاي کارآموزي بالینی و کارورزي ، با توجه به  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره) 31ماده 

 .شود موارد زیرانجام می

نشجویی و حسن رابط با بیماران مراجعین و اي حفظ شئون دا  رعایت اخالق اسالمی و حرفه-1-32

 کارکنان بخش 

 و انجام کشیکهاي محوله براساس   حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کالسهاي مربوط-2-31

 برنامه تنظیمی بخش 

 دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوطه طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل -3-31

 پرونده بیماران 

 هاي کارآموزي بالینی و کارورزي   و بهره گیري دانشجو از دوره ایش مهارتافز-4-31

  شرکت در امتحان پایانی بخش و کسب نمره الزم -5-31

  



 

 

 برگزاري امتحان کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم پزشکی و  )32ماده 

 .درسهاي نظري دوره کارآموزي بالینی الزامی است

 .شود هاي کارآموزي و کارورزي در پایان هر بخش انجام می امتحان بخشهاي بالینی در دوره: تبصره 

  
 به صورت 31 و 30نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس مفاد مندرج درمواد ) 33ماده 

شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددي بین صفر تا بیست مشخص  نمره تعیین می

 .ودمیش

  
 و حداقل میانگین 10  حداقل نمره قبولی در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشکی) 34ماده 

حداقل نمره قبولی در هر یک از درسهاي نظري مرحله . باشد   می12کل هر یک از این مراحل 

 است و حداقل 12کارآموزي بالینی و بخشهاي مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 

باشد دانشجویی که درهریک از درسها یا بخشها حداقل نمره   می14ین کل هر یک از این مراحل میانگ

 ====قبولی را کسب 

  
 شود نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می

 عملی که یک –وس نظري هر یک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند اما نمره در: تبصره 

معدل دو قسمت نظري و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است در صورتی . شوند درس محسوب می

 کمتر باشد هر چند معدل به 8 نرسد و یا نمره یکی از آنها از 10که معدل دو قسمت نظري و عملی به 

 . رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا تکرار شود10

  



 

 

ستاد یا اساتید هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا  ا )35ماده 

 .بخش را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشکده تسلیم نمایند

 روز پس از اعالم نتایج 3تواند حداکثر تا  پس از اعالم نمره توسط آموزش دانشجو می: تبصره 

 .ود را کتبا به آموزش دانشکده اعالم کند تارسیدگی الزم صورت پذیرداعتراضات خ

  
اداره آموزش دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر ) 26ماده 

تا دو هفته پس از برگزراي آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و 

 . دانشگاه تسلیم نماید حتمالی به آموزشرفع اشتباهات ا

 . دانشگاه غیر قابل تغییر است  تبصره پس از اعالم به آموزش کل: تبصره 

  
در پایان در نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و ) 27ماده 

ک از مراحل دوره دکتی عمومی پزشکی میانگین کل نمرات او تا پایان نیمسال محاسبه و در پایان هر ی

 .شود نیز، میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در کارنه وي ثبت می

براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش : 1تبصره 

ي آنها نمره قبولی یا شود و مجموع حاصل ضربها برتعداد کل واحدهایی که دانشجو برا ضرب می

 .مردودي دریافت داشته است تقسیم می شود

شود نمرات درسهایی که دانشجو در  دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی: 2تبصره 

 .شود گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوط محسوب می دوره تابستانی می

  



 

 

 12ر هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی نباید از  میانگین نمرات دانشجو د )38ماده 

 .کمتر باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

 واحد باشد آن 12 دانشگاه کمتر از   در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط :1تبصره 

-سوب نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو مح

==== 

  
 واحد باشد، آن نیمسال جزو نیمسال 12در هریک از مراحل آموزش پزشکی ، تعداد واحدها کمتراز 

 .تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد

وضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر با کتبا به وي و اولیا او  دانشگاه موظف است م :2تبصره 

با این وصف قصور در اخطار به وي از . اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند

 .طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر ، مناع از اجراي مقررات نخواهد بود

  
کند حتی درنیمسال آخر در هر یک از   دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می )39ماده 

 . واحد درس در آن نیمسال را ندارد14مراحل اول و دوم آموزش پزشکی ، حق انتخاب بیش از 

 استثنایی در نیمسال آخر تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم اموزش پزشکی  در موارد: تبصره 

 14د واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو تصمیم گیري در خصوص ارائه بیش از با توجه به تعدا

واحد درسی به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آمزشی دانشگاه است در هر صورت این تعداد بیش 

 . تواحد نباید باشد20از 

  



 

 

 نیمسال 4لی یا  نیمسال متوا3 دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی براي  )40ماده 

شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده  متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محرو می

 به رشته دیگري در 13 ماده 2تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره   باشد ، می10است حداقل 

 .مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد

  
و 12 کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل اول و دوم پزشکی نباید از  میانگین) 41ماده 

 کمتر باشد، 14 کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل سوم و چهارم پزشکی نباید از  میانگین

 باشد، در دانشجویی که در پایان هر یک از مراحل مذکور داراي میانگین کل کمتر از حد تعیین شده

تواند درسها یا بخشهایی را  صورتی که مدت مجاز تحصیل وي در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می

تکرار کند در غیر این صورت حق ورود به .  آورده است 14 یا 12که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 

 دروس تکراري اضافه بر  مرحله بعدي و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت بدیهی است که نمرات

 . کل او محسوب خواهد شد نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین

 را جهت جبران کمبود میانگین 14 در صورتی که دانشجو درسها و بخشهاي با نرات کمتراز  :1تبصره 

 کسب 14باال تر از هر یک از مرحل سوم و چهارم دوره دکتري عمومی پزشکی تکرار نموده و نمرات 

کده و لیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی 

 تکرار نماید تا کمبود میانگین 14تواند مجددا همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره باالتر از  می

ضافه بر نمرات قبلی در کارنامه  نمرات درسهاي تکراري ا مرحله مربوطه جبران شود بدیهی است که

 .دانشجو ثبت و در میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد

ها حسب مورد نمره   در صورتی که دانشجویی تعدادي از درسها یا بخشهایی را که در آن :2تبصره 

رار  آورده جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتري عمومی پزشکی تک14 یا 12کمتراز 



 

 

نماید و در درس یا بخش تکراري مردود شود چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ردي و 

تکراري میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد قبولی قبلی او در آن درس یا بخش 

 میانگین کل مرحله  تواند وارد مرحله بعدي شود و درصورتی که مالك عمل است و دانشجو می

طه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردود است و علیرغم اینکه قبال نمره مربو

 .قبولی کسب نموده بایستی مجددا آن درس یا بخش را تکرار نماید

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند ، یا علی رغم : 3تبصره 

بود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه میانگین کل واحدهایی که استفاده از آن نتواند کم

 به رشته 13 ماده 2تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره    باشد می10گذرانیده است حداقل 

 .دیگري در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییررشته دهد 

  
شود در   شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می دانشجویی که به لحاظ مشروط )42ماده

تواند براي تحصیل مجدد در آزمن  وصرت انجام به لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می

سراسري به غیر ارشته قبلی خود شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه 

 قبلی گذرانده است با  ایی را که دانشجو دررشتهتواند واحده تحصیل دهد دانشگاه پذیرنده می

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

  



 

 

 فصل هفتم 

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

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

 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزي بالینی و 2زشکی حداکثر پ

 . ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید6کارورزي حداکثر تا سقف 

 . موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو درنیمسال اول با شوراي اموزشی دانشگاه میباشد :1تبصره 

 مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب  :2ره تبص

 .میشود

 .بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید  دانشجو در مرحله کارورزي می :3تبصره 

  
 تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر  )44ماده 

هر یک از مراحل اول و دوم حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش براي هر یک از نیمسال براي 

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

 چنانچه تقاضاي مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود تصیم گیري به عهده شوراي  :1تبصره 

 .آموزشی دانشگاه است 

 اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر ازدانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت  :2تبصره 

 .نام نویسی موافقت یا عدم موافقت یا درخواست دانشجو را کتبا وي ابالغ کند

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

  



 

 

رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی دانشجویان باردار شغل به تحصیل با ) 45ماده 

 .زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند

  
 دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شوراي پزشکی و شوراي  )46ماده 

احتساب در  نیمسال مرخصی تحصیلی بدون  توانند از حداکثر یک  می آموزشی دانشگاه رسیده باشد

 .سنوات استفاده نمایند

  
 دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را  )47ماده 

شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید در این صورت دانشجو مجاز است فقط براي یک بار 

 ======حداکثر تا 

 و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را حکم انصراف از تحصیل وي صادر خواهد شد

 .ندارد

دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید موظف : تبصره 

 .است به کلیه تعهدات قانوي دوران تحصیل خود عمل نماید



 

 

 

 فصل هشتم 

  انتقال و جابجایی

حصیل دانشجو ازیک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و  انتقال به معنی تغییر محل ت )48ماده 

 .همان مقاطع تحصیلی است 

  
 : انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست) 49ماده 

 . ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشد-1-49

 . متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزي خود را در دانشگاه بمدا گذرانده باشد-2-49

 . واحدهاي باقیمانده دانشجو براي داشنگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد-3-49

 . باشد12 میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاي حداقل -4-49

 ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته  نمره آزمون ورودي متقاضی در سال-5-49

 .شده مان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر باشد

 با رعایت  اند انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعهد سپرده: تبصره 

 .ست  و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیرا49شرایط ماده 

  
 در مورا دزیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده خارج از  )50ماده 

 : شود انجام می) 1به استثناي شرط  ( 49شرایط مذکور در ماده 

  



 

 

به طوري که وي به تشخیص مراجع .  شهادت ،فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو-1-50

 .ل خانواده شناخته شودقانونی به عنوان کفی

 بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو به نحوي که به تشخیص شوراي پزشکی -2-50

 .دانشگاه قادر به ادامه زندگی بطور مستقل نباشد

 محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به   ازدواج رسمی و دائمی داشنجوي دختر که-3-50

 .تایید مرجع ذیربط 

 هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت رگفته  :1 تبصره

 .باشد

 براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگرشغل همسر  :2تبصره 

 .ده باشدازاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسی

  
 تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشی  :1تبصره 

دانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او 

 .شود محاسبه می

اي است که دانشجو به هنگام انتقال   مربوط به مرحله12 عدم پذیرش دروس یا نمره کمتر از  :2تبصره 

 .در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسري ندارد

  
شود و در آن   مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می )58  ماده

 مبدا و  مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و

 .مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید میشود



 

 

  
 ..انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط براي یک بار مجاز است ) 59ماده 

  
 جابجایی

جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد پس از گذراندن حداقل یک ) 60ماده 

 .ز شریط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمان استنیمسال و در صورت احرا

 مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی   ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي )1-60

 .باالمانع باشد

سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي ) 2-60

 .از واحدهاي خود را گذرانده باشند % 50ز متقاضی جابجایی نباید بیش ا

  
 نمره آزمون ورودي متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته  )3-60

 .شده همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد

اند کسب موافقت  د سپرده براي جابجایی دانشجویانی که به دستگاههاي اجرایی خاص تعه :1تبصره 

 .دستگاه اجرایی ذیربط علوه بر شرایط مذکور الزامی است

 .اند دانشگاه مقصد صادر خواهد شد  مدرك فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده :2تبصره 

  
دانشجوي متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم روبط به جابجایی را از دانشگاه محل ) 61ماده 

د دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پازندهم الی پایان تیرماه هرسال به آموزش دانشگاه تحصیل خو

 .مبدا تسلیم کند

 تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخا بکند  دانشجوي متقاضی جابجایی منحصرا می: 1تبصره 



 

 

 .ه نخواهد شدتقاضاي جابجایی دانشجویانی که یک بار منتقل یا جابجا شده پذیرفت: 2تبصره 

  
 دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهاي رسیده اقدام و حسب  )62ماده 

اند به   شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده مورد یک نسخه از تقاضاهاي تایید شده را به همراه

 .دارند دانشگاه مقصد ارسال می

تقاضاي جابجایی بایستی حداکثر تا . ل صورت خواهد گرفتجابجایی منحصراً یک بار در سا: تبصره

 .پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد

  
 از ابتداي شهریور ماه هر سال تحصیلی، تقاضاي رسیده درشوراي آموزشی یا کمیته منتخب  )63ماده 

بل از شروع نام گیرد و نتایج تصمیمات متخذه ق آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می

نویسی براساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن 

 .گردد طریق به دانشجویان ذینفع اعالم می

جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شوراي آموزشی یا کمیته منتخت آن شورا امري : تبصره 

 . است است قطعیو براي طرفین الزم االجرا



 

 

 

 فصل نهم 

  دانشجوي میهمان

تواند با   در مواردي که دانشجو، بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می )64ماده 

توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان، محل تحصیل خود را بطور موقت براي 

 .مدت معین تغییر دهد

از دانشگاههاي حضوري به غیر حضوري از دانشگاههاي . ي روزانه به شبانهها میهمانی از دوره: تبصره 

 .دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است 

  
 میهمان شدن دانشجو دریک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیسمال  )65ماده 

 .تحصیلی خودرا در دانشگاه مبدا گذرانده باشد

  
 دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت  میهمان شدن )66ماده 

 واحد کمتر باشد و 10دانشگاههاي مبداء و مقصد به شرط آن که تعداد واحدهاي درسی مذکور از 

 واحد کمتر و 12جمع واحدهاي درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نیمسال از 

 .مانع است واحد بیشتر نشود، بال20از 

 صورت تک درس و چه به صورت  انتخاب واحد دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد چه به: تبصره 

 .تمام وقت بایستی با االع گروه آموزش مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد

  



 

 

 یک یا چند  در )تک درس یا تمام وقت(تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ) 67ماده 

 . درصد کل واحدهاي دوره تجاوز نماید40گذارنده نباید از  دانشگاه می

گذارند عینا در کارنامه او در   واحدهایی که دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد می  :1تبصره

 .گردد شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور می دانشگاه مبدا ثبت می

واحدهایی را که . باشد  می12 حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد  :2صره تب

 . گذرانده است باید مجددا بگذراند12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

 . مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدا صادر میشود )68ماده 



 

 

 

 فصل دهم 

  ییر رشتهتغ

تواند در صورت   دانشجوي دوره دکتري عمومی پزشکی درطول دوران تحصیل خود می )69ماده 

 : داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط به رشته دیگري تغییر رشته دهد

 . ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد-1-69

 اکثر یک سوم کل واحدهاي دوره را گذرانده باشد  حداقل یک ششم و حد-2-69

 نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره ازمون آخرین فرد پذیرفته -3-69

 .شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد

ي درسی مورد نیاز دررشته  با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدها-4-69

 .جدید را داشته باشد

شوند، براساس   تغییر رشته دانشجویانی که ازادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می :1تبصره 

 .گیرد  صورت می13 ماده 2دستورالعمل مندرج در تبصره 

ده است، هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی ش  تغییر رشته به رشته :2تبصره 

 .موکول به احراز شرایط مربوط است

هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است،  تغییر رشته به رشته: 3تبصره 

 .موکول به احراز شرایط مربوط است 

تواند تغییر رشته دهد به استثناي مشمولین   دانشجو در طول تحصیل خود تنها براي یکبار می :4تبصره 

  همین ماده 1در تبصره منرج 



 

 

  
تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع ) 70ماده 

 . امکان پذیر است69تر با رعایت مقررات ماده  باالتر به مقطع پایین

  
صیلی پس  در صورت موافقت با تقاضاي تغییررشته، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تح )71ماده 

پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی . از موافقت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید

 .را ندارد

 .باشد دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می: 1تبصره 

ت معین به منزله انصراف از تغییر  اقدام نکردن دانشجو براي ثبت نام دررشته جدید در وق :2تبصره 

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

  
 در صورتی که دانشجو هم زمان داراي شر ایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد،  )72ماده 

 تغییر رشته توام با انتقال باالمانع است 

تقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تغییر رشته توام با ان: تبصره

 .تحقیقات و فناوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بالمانع است 

  
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و ) 73ماده 

شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس   وي پذیرفته میشود و فقط درسهایی از معادل سازي می

 کمتر 12اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از ان درسها نیز از % 80رشته جدید حداقل 

 .نباشد



 

 

 دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور  :1تبصره 

ي پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی گردد ولی نمرات درسها می

 باشد با تصمیم 12اند در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتراز , می

 به عنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته  شوراي آموزشی دانشگاه جمعا

 .جدید منظور خواهد شد

 در صورتی که تعداد واحدهاي درسهاي پذیرفته نشده دانشجو، در حدي باشد که امکان  :2ه تبصر

گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب کند، با تقاضاي 

 .تغییر رشته و موافقت نمیشود

  
 هفته پیش از 6ارك الزم حداقل  متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به همراه مد )74ماده 

 .شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند

  
اي گردد که به تشخیص شوراي  چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماري یا سانحه) 75ماده 

مومی پزشکی دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتري ع

پزشکی و یا امکان بهره گیري از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد اجازه ادامه تحصیل در دروه 

تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ نمره  دکتري عمومی پزشکی را ندارد و می

 69یت مقررات ماده آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد در اینحال دانشجو از رعا

 .معاف خواهد بود) به استثناي بند یک 

  



 

 

در مواردي که دانشجو در طول تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاري یابیماري جسمی و : تبصره 

 هاي گروه آزمایشی  نقص عضو موثر گردد به نحوي که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک ازرشته

با نظر شوراي پزشکی دانشگاه و تایید شوراي آموزشی دانشگاه به تواند  مربوط به نداشته باشد می

 .اي در گروه آزمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقاصد تغییر رشته دهد رشته

  
 فصل یازدهم 

 پذیرش واحدهاي درسی

معادل سازي و پذیرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی ) 76ماده 

 :است با رعایت شرایط زیر مجاز استگذرانده 

 . دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد-1-76

 دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -2-76

 .یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد

 درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی محتواي آموزشی-3-76

 . متر نباشد12اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از % 80ذیربط حداقل 

 تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت -4-76

 .لوم، تحقیقات و فناوري باشدبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت ع

تر امکان پذیر  معادل سازي دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین: 1تبصره 

 .است

معادن سازي و پذیرفتن درسها توسط گروههاي آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام : 2تبصره 

 .شود می



 

 

شود ولی   میانگین نیمسال محسوب نمی جو در محاسبهنمرات دروس پذیرفته شده از دانش) 77ماده 

 .در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد

 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت 20به ازاي هر : تبصره

 .شود مجاز تحصیل وي کاسته می

  
 فصل دوازدهم 

 پایان نامه 

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

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

بایست از شروع دوره کارآموزي تا قبل از  دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی می) 79ماده 

 .ن نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانندشرکت در امتحان جامع پیش کارورزي موضوع پایا

دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به : تبصره

ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزي 

 .باشند نمی

و، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و  راهنما با پیشنهاد دانشج بسته) 80ماده 

 .گردد تصویب شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می

رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است در موارد استثنایی با تایید شوراي پژوهشی دانشکده : تبصره

 .اده نمودتوان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استف می

در موارد خاص و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی : تبصره

 .تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد دانشجو می



 

 

در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و ) 81ماده 

 .شود د شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین میمحققان برجسته پس از تایی

هاي دوره دکتري عمومی پزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد   نامه سقف تعداد پایان: تبصره

 فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي در هر سال به تعداد کل اعضاي  شوند از راهنما هیات می

هایی که تعداد اعضاء هیات  در دانشکده. آید  بدست می2طه ضرب در عدد هیات علمی دانشکده مربو

عملی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی، عدد کسی خواهد شد هر عضو 

 پایان نامه 3هیات علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده، حداکثر 

 .تواند راهنمایی نماید ودي یکسان را به طور هم زمان میدانشجویان با سال ور

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

موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ) 83ماده 

 .ه ذیربط گرفته نشده باشد سال اخیر در دانشگا5ولی محتواي یکسان در 

در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به : تبصره

تحقیق مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع 

 .است

 .ه انتخاب نمایدهر دانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نام) 84ماده 

پس از تایید استاد )  نفر3حداکثر (انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان : تبصره

 .باشد راهنما و تصویب شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می

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



 

 

اي باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش   موضوع تحقیق به گونهتقسیم بندي: ب

 .دار شوند مستقلی از پایان نامه را عهده

 :جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود) 85ماده 

 انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما: الف

 :نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکدهبررسی تکراري نبودن موضوع پایان : ب

 تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربطه : ج

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

 شوراي پژوهشی دانشکده

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

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

 :هر پایان نامه باید حاوي موارد زیر باشد) 86ماده 

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

 )وهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهشی و اهداف پژوهشدالیل اهمیت موضوع پژ(مقدمه : ب

 بررسی متون: ج

گیري، روش جمع آوري  نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه(روش کار : د

 )هاي آماري و مراحل انجام کار ها و انواع آزمون اطالعات، روش تجزیه و تحلیل داده

 )اري، جداول، نمودارها و بیان نتایجهاي آم استفاده از آزمون(نتایج : ز



 

 

بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج (بحث و نتیجه گیري : و

هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارائه  پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت

 )پیشنهادات

 مراجع: ه

باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان   زبان انگلیسی بالمانع مینگارش پایان نامه به) 87ماده 

 .انگلیسی چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد

 عهده دارند از  ها را بر هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه) 88ماده 

 .شود اعضاي زیر تشکیل می

 استاد راهنما-1

 )در صورت وجود(استاد مشاور -2

 نماینده شوراي پژوهشی دانشکده -3

 نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه -4

یک عضو از اعضاي هیات علمی یا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی -5

 مربوطه 

ر شرایط خاص د. مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیات علمی باید حداقل استادیاري باشد: تبصره

تواند مربی باشد در خصوص محققان و متخصصان و  پس از تایید شوراي پژوهشی دانشکده می

 .صاحبنظران داشتن مدرك دکتراي تخصصی الزامی است

ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت   نامه ارزشابی پایان) 89ماده 

 .شوند وطه به چهار درجه به شرح ذیل متمایز میگیرد و با توجه به نمرات مرب می



 

 

 20 تا 19هاي با نمره   پایان نامه عالی           ·        

 99/18 تا 17هاي با نمره   پایان نامه بسیار خوب            ·        

 99/16 تا 14هاي با نمره  خوب پایان نامه            ·        

 14هاي با نمره کمتر از   پایان نامه بل قبولغیر قا            ·        

توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجالت  هایی می پایان نامه: تبصره

علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجالت 

ئه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و ارائه نمایند بدیهی است که ارا

 .تعیین نمره نهایی صورت گیرد

باشند و  کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می) 90ماده 

ونمره قبولی کسب چنانچه دانشجو درچهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع 

 واحدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد،  نماید، علی رغم اینکه کلیه

 .اخراج خواهد شد

تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداکثر ) 91ماده 

 .واحدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است

التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهاي درسی خود را از جمله پایان  زمان فارغ) 92ماده 

 ).هر کدام که موخر باشد(نامه را گذرانده باشد 

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

نت تحقیقات و فناوري وزارت بایست به حوهز معاو یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می) 94ماده 

 .برداري و اطالع رسانی به دیگر مراکز ارسال گردد  جهت بهره متبوع

  



 

 

 فصل سیزدهم

 فراغت از تحصیل 

دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی و مراحل آموزشی دوره دکتري عمومی پزشکی و ) 95ماده 

با موفقیت گذرانده باشد پایان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات این آیین نامه 

 .شود التحصیل دوره دکتري عمومی پزشکی شناخته می فارغ

 تبصره در بیست و ششمین جلسه شوراي عالی 94 ماده و 96 فصل، 13این آیین نامه در ) 96ماده 

 به تصویب رسید و از ابتداي سال تحصیلی 23/3/83برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

شوند الزم  ز دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می براي آن دسته ا1384/1383

هاي قبلی مقادیر با آن براي این دسته از  ها و بخشنامه االجراي است و از تاریخ اجرا کلیه آیین نامه

 شود دانشجویان لغو می

 


