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 تعاريف

تعاريف زير در آيین نامه ھاي كلیه مقاطع مختلف تحصیلي به صورت يكسان 

پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جزء الينفك آيین 
 نامه ھا بوده و ھر نوع تغییر و تفسیر مغاير با آن مجاز نیست.

 گاه علوم پزشكي:دانش

موسسه اي است آموزشي،پژوھشي و خدماتي كه عالوه بر وظیفه اصلي 

خود كه ترتیب نیروي انساني در رده ھاي مختلف گروه پزشكي است،به 
انجام آموزش،پژوھش و ارئه خدمات بھداشتي و درمان پرداخته و در اين امور 

 به عنوان مركز نھايي ارجاع،عمل مي نمايد.

 دانشكده:

نشكده واحدي از يك دانشگاه است كه حداقل سه گروه آموزشي تشكیل دا
مي شود.مانند دانشكده پزشكي،دانشكده دندانپزشكي و دانشكده 

 بھداشت.

 آموزشكده در گروه پزشكي:

موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروھھاي آموزشي در سطح 

تجھیزات كارداني رشته ھاي گروه پزشكي تشكیل مي گردد و امكانات و 

 الزم براي ارائه آموزش رشته ھاي تحصیلي در آن داير است.

 موسسه:

موسسه در آموزش عالي يك مفھوم عام است كه به ھر يك از مراكز آموزش 
عالي و پژوھشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم،تحقیقات و فناوري يا 



وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي تاسیس شده باشد،اطالق مي 

 دد.گر

 گروه آموزشي:

عھده دار آموزش و پژوھش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و 
 يا يك شاخه مي باشد.مثل گروه بھداشت،گروه فیزيولوژي و گروه جراحي.

 گروه آزمايشي:

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه 

انتخابي به گروه ھاي خاص تقسیم مي ھا،داوطلبان را برحسب رشته ھاي 
 كند كه ھر يك از اين گروه ھا،گروه آزمايشي نامیده مي شود.

 دوره:

دوره تحصیلي مجموعه دروسي است ھماھنگ و منسجم و به ھم       

وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معیین به 
دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به 

دانشگاھي منجر شود،دوره ھاي تحصیلي در نظام آموزش عالي علوم 

 پزشكي ايران در مقاطع تحصیلي زير ارائه مي شوند.

 كارداني (فوق ديپلم)        -
 كارشناسي(لیسانس)پیوسته و ناپیوسته        -

 كارشناسي ارشد(فوق لیسانس)ناپیوسته        -
 كتراي عموميد        -
 دكتراي تخصصي        -

 تخصص بالیني(دستیاري)        -
 فوق تخصص        -

 اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه 

ھمه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبیل نام نويسي،انتخاب 

 و اعالم نتايج را برعھده دارد. واحد،انجام امتحانات،جمع آوري نمرات

 مدرس:

ھر عضو ھیات علمي كه مسولیت تدريس دروس نظري يا علمي را بر 

 عھده دارد مدرس نامیده مي شود.

 رشته:



رشته يكي از شعب فرعي گروھھاي علمي (علوم پزشكي،علوم 

انساني،علوم پايه،فني مھندسي،كشاورزي و ھنر)است كه از لحاظ 

از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك  موضوع كامال مشخص و
 ٣٠كارايي مشخص مي انجامد.در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 

 درصد كل واحدھا(بدون احتساب دروس عمومي)تجاوز كند.

 گرايش:

ھر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد.گرايش نامیده مي 
درصد كل واحدھا  ٧رشته نبايد از  شود.اختالف دروس در دو گرايش از يك

درصد كل واحدھا(بدون احتساب دروس عمومي)بیشتر  ٣٠كمتر و از 
 باشد.

 دروس:

دروس دانشگاھي از لحاظ محتوي،به دروس عمومي و اختصاصي(پايه و 

تخصصي رشته)و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پیوسته(پیش نیاز)و 

انتخاب به دروس اجباري و اختیاري و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم 
از لحاظ نحوه تعلیم و تدريس،به دروس نظري،عملي،نظري و 

علمي،كارآموزي،كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسیم مي -عملي،نظري
 شود.

 تبصره:

دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از يكديگر 

 جداگانه دارند. تدريس مي شوند و ھر يك كد جداگانه و نمره

عملي نوشته مي شوند يك دروس محسوب -دروسي كه به صورت نظري
 شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

 دروس عمومي:

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              
به منظور توسعه بخشیدن به اطالعات  دروسي دروسي است كه

عمومي دانشجويان و رشد و بینش فرھنگي آنان بر اساس فرھنگ و 

معارف و عقايد اسالمي و نیز آشنايي با روشھاي علمي عرضه مي 
شود.اين دروس براي كلیه دانشجويان تمامي رشته ھاي علوم پزشكي 

ه و دوره ھاي در مقاطع تحصیلي كارداني،كارشناسي پیوسته و ناپیوست
 دكتري عمومي الزامي است.



 دروس اختصاصي:

اين دروس به دو دسته:دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير 

 تقسیم مي شود:

دروس پايه،دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو،توسعه  -الف
اطالعات و تقويت بنیه و بینش علمي وي و درك بھتر دروس تخصصي 

 .رشته عرضه مي شود

دروس تخصصي رشته،دروسي است كه صرفا به منظور ايجاد و  -ب

 افزايش كارآيي ھاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.

 دروس جبراني:

در صورتي كه دانشجوي دروسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف 
است اضافه بر واحدھاي درسي مقرر،به تشخیص گروه آموزشي و 

ربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني مطابق برنامه آموزشي م
 بگذراند.

 دروس اجباري:

دروس اجباري(محوري)دروسي است كه دانشجويان مجبور به گذراندن 

اين دروس بر اساس ترتیب و محتواي پیش بیني شده در برنامه ھاي 
آموزشي مصوب پزشكي عمومي بوده و حاوي محتواي محوري مي 

 باشد.

 دروس انتخابي:

خابي (غیر محوري)دروسي است كه دانشجويان اين دروس را دروس انت
بسته به عالقه و تمايل خو انتخاب مي كنند و مي تواند در برگیرنده 

اھداف و محتواي محوري و يا غیر محوري باشند.اين دروس توسط گروه 
ھاي آموزشي به دانشكده پزشكي و پس از تايید دانشكده پزشكي به 

یشنھاد مي شود تا بر اساس ضوابط و شرايط شوراي آموزشي دانشگاه پ

 مصوب شورايعالي برنامه ريزي در اين بخش،ترتیب داده شود.

 دروس پیوسته(پیش نیاز):

دروسي است كه گذراندن آن ھا براي گرفتن يك درس ديگر ضروري  

 است.

دروس جبراني يا اجباري مي توانند پیش نیاز باشند،دروس اختیاري نمي 

 نیاز باشند.توانند پیش 



 دروس مستقل:

دروسي است كه انتخاب آن ھا منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درس 

 ھاي ديگري نیست.

 دروس نظري:

 دروسي است كه در كالس درس ارائه مي شود.

 دروس عملي:

دروسي است كه در كارگاه،آزمايشگاه و مركز مھارتھاي بالیني يا 
 شود.بخشھاي مربوط در دانشكده ارائه مي 

 دروس كارآموزي:

دروسي است كه در محیط كار واقعي(بیمارستان،درمانگاه،مراكز خدمات 

و يا در محیط شبیه سازي شده(مركز مھارتھاي بالیني)براي )درماني
 آموزش مھارتھاي عملي ارائه مي شود.

 دروس كارورزي:

دروسي است كه در محیط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مھارتھاي 

 ارائه مي شود.عملي 

 دروس كارآموزي در عرصه:

دروسي است كه با ھدف آموزش مھارتھاي عملي در عرصه ارائه خدمات 
 بھداشتي درماني ارائه مي شود.

 فصل اول

  شرايط ورود و نام نويسي 

 به شرح زير است : عمومي پزشكي  شرايط ورود به دوره دكتري  )١ماده  

 پذيرفته شدن در آزمون ورودي -١-١

داشتن گواھینامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تائید  -١-٢

وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن 

 براي آموزشھاي حوزوي ، مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرھنگي .

ي كشور داشتن مجاز بودن به ادامه تحصیل ازنظر قوانین و مقررات جار -١-٣
شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب 

 فرھنگي



برخورداري از سالمت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي برنامه  -١-٤

 ريزي علوم پزشكي

سپردن تعھد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان و يا پرداخت  -١-٥

 رراتي كه ازطريق مراجع ذيربط صادر مي شود.شھريه مطابق تعرفه و مق

 :١تبصره 

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري 
سازمان سنجش آموزش كشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي دوره 

دكتري عمومي پزشكي برخوردار نباشد،بر اساس نظر شوراي پزشكي 
 ره دكتري عمومي پزشكي را ندارد.دانشگاه،اجازه تحصیل در دو

 :٢تبصره 

ارائه تايیديه تحصیلي دوره متوسطه نظام قديم يا پیش دانشگاھي نظام 

جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نیمسال اول تحصیلي و ارائه اصل 
گواھینامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواھینامه دوره پیش دانشگاھي 

 از ثبت نام اولیه الزامي است. حداكثر تا يك سال بعد

پرداخت شھريه ، فارغ التحصیالن دوره دكتري عمومي پزشكي را :٣تبصره 
 از انجام ديگر تعھدات قانوني خاص معاف نمي كند.

پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمھلت ھايي كه توسط )٢ماده  

نويسي  امسازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعالم مي شود ، براي ن
و انتخاب واحد به دانشگاه يا دانشكده ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعه براي 
نام نويسي در نخستین نیمسال تحصیلي پس از اعالم نتايج آزمون،انصراف از 

 تحصیل تلقي خواھد شد.

دانشجو موظف است درھر نیمسال در زماني كه دانشگاه اعالم )٣ماده  
انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم  مي كند براي ادامه تحصیل و

مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به 

 منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواھد شد.

 :١تبصره 

در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصیل خود را موجه مي داند،بايد داليل 

ه قبل از پايان ھمان نیمسال به صورت مكتوب به اداره آن را حداكثر تا يك ما
آموز ارائه دھد.در صورت تايید موجه بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشي 

دانشگاه،آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصي 
 تحصیلي براي آن نیمسال صادر مي شود.



 :٢تبصره 

مدارك تحصیلي خود را  دانشجويي كه ترك تحصیل نموده،چنانچه بخواھد

دريافت نمايد موظف است به كلیه تعھدات قانوني دوران تحصیل خود عمل 

 نمايد.

 )٤ماده 

دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه 
تحصیل در بیش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غیر 

رت تخلف به تشخیص كمیته نظارت بر حسن دولتي را نخواھد داشت.در صو
اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع،از ادامه تحصیل در يكي از رشته ھاي 

انتخابي محروم و سوابق تحصیلي وي باطل اعالم مي شود و دانشجو در 
اين حال موظف است كلیه ھزينه ھاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق 

 ه ذيربط بپردازد.تعرفه ھاي تعیین شده به دانشگا

تبصره:دانشجويان ممتاز(استعدادھاي درخشان)از شمول اين ماده مستثني 

 و تابع آيین نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.

 فصل دوم

 نظام آموزشي

  نظام آموزشي  

مبتني بر نظام واحدي است  عمومي پزشكي  ) آموزش دوره دكتري ٥ماده  
. 

ھردرس با تعداد واحدھاي آن درس سنجیده درنظام واحدي میزان )٦ماده 

مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس به ھمان درس محدود 
 مي شود.

ھرواحد درس ، مقدار يا میزان درسي است كه مفاد آن به ترتیب به )٧ماده 
 ٦٨ساعت و كارورزي  ٣٤ساعت وعلمي (يا آزمايشگاھي)  ١٧صورت نظري 

تحصیلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه  ساعت،در طول يك نیمسال
 مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.

)برنامه دوره دكتري عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير ٨ماده 

 است:

 مرحله اول:دروس عمومي و علوم پايه

 مرحله دوم:نشانه شناسي و فیزيوباتولوژي



 مرحله سوم:كارآموزي بالیني

 كارورزي بالینيمرحله چھارم:

تبصره:دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و اصالح برنامه آموزش پزشكي 

را مدنظر دارند مي توانند مراحل مختلف را با تايید شوراي reformكه برنامه
آموزشي دانشگاه و مجوز دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي بصورت 

 ادغام يافته اجرا نمايند.

 لیني دوره دكتري عمومي پزشكيابالیني و ب ل پیشمراح

به مراحل دروس عمومي و علوم پايه (مرحله اول)،نشانه شناسي و 
فیزيوپاتولوژي(مرحله دوم)دوره پیش بالیني اطالق داده و مراحل 
كارآموزي(مرحله سوم)و كارورزي(مرحله چھارم) دوره بالیني محسوب مي 

مرحله كارآموزي ادغام  گردد.چنانچه مرحله نشانه شناسي و فیزيوپاتولوژي با
گردد(ادغام مراحل دوم و سوم آموزش پزشكي)،دوره بالیني شامل دو 

مرحله دوم و سوم شده و كل دوره آموزش پزشكي شامل يك مرحله پیش 

 بالیني و دو مرحله بالیني میشود.

)در مراحل پیش بالیني دوره دكتري عمومي پزشكي،ھرسال تحصیلي ٩ماده 
حصیلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات مركب از دو نیمسال ت

ھفته آموزشي و  ١٧يك دوره تابستاني است.ھر نیمسال تحصیلي عبارت از 
 است. ٧ھفته آموزشي با رعايت مفاد ماده  ٦دوره تابستاني برابر 

:طول مدت امتحانات پايان نیمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت ١تبصره 

 آموزش محسوب نمي شود.ھفته  ٦ھفته و  ١٧

:در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع بالياي طبیعي،عدم امكان ٢تبصره 
ھفته ،بیماري استاد و مواردي از اين قبیل و موارد  ١٧حضور استاد در طول 

الزم به پیشنھاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي 

ھفته جھت كلیه  ١٧ھتر از توان درس يا درسھايي را در مدتي كوتا

دانشجوياني كه آن درس يا درسھا را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر 
اين آئین نامه  ٧اينكه مجموع ساعات ھر واحد درسي از میزان مقرر در ماده 

كمتر نشود و شركت در كلیه كالس ھا مطابق ساعات ھر واحد درسي 

 الزامي است.

ال تحصیلي مشتمل بر چند درس )در دوره بالیني،ھر س١٠ماده 
تئوري،عملي و بخش آموزش بالیني مربوطه است،تعداد بخشھاي دوره 

بالیني در طول ھر سال تحصیلي،با توجه به مدت زمان الزم براي آموزش ھر 
 بخش،توسط شوراي آموزشي دانشگاه،تعیین مي شود.



مه )كلیه دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي،موظفند برنا١١ماده 

 درسي و سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

:ترتیب دروس با رعايت پیش نیازھا،تنظیم برنامه تحصیلي ١تبصره 

دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب 
جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عھده دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم 

كي است.بديھي است منابع جھت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پزش
پیش كارورزي از طرف دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي تعیین مي 

 شود.

:آن دسته از دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي كه حداقل ٢تبصره
سه دوره دكتري عمومي پزشكي فارغ التحصیل داشته اند،در صورت تايید 

موزشي دانشكده و دانشگاه مي توانند با توجه به مقتضیات و شوراي آ

امكانات حداكثر به میزان ده درصد كل واحدھاي دوره،به برنامه مصوب اضافه 
 كنند.

دانشگاه ھايي كه كمتر از سه دوره دكتري عمومي پزشكي فارغ التحصیل 

به داشته باشند،بايد با نظر دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي نسبت 
 اصالح برنامه آموزش پزشكي عمومي اقدام نمايند.

)در پايان مرحله اول،امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي ١٢ماده 

 در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي باشد.

:شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه،قبولي در كلیه درسھاي ١تبصره 
 ١٢درسھاي عمومي) و كسب میانگین كل  مراحل اول(درسھاي علوم پايه و

از اين مرحله است.با اين حال در شرايطي كه دانشجو،تنھا يك درس عمومي 
باقیمانده داشته باشد مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در 

صورت قبولي درس باقیمانده را در دوره بعدي بگذارند.بديھي است نمره اين 

 له بعد محاسبه خواھد شد.درس در میانگین مرح

: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در  ٢تبصره 
امتحانات آنھا شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه 

اعالم نشده باشد،دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد.در 
رس مردود شده باشد يا علي صورتي كه بعد از اعالم نمره،دانشجو در آن د

نرسیده باشد،نتیجه آزمون وي  ١٢رغم قبولي،میانگین كل مرحله اول وي به 

كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او 
محاسبه نخواھد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و ھمچنین 

امع بعدي را حتي به صورت كسب میانگین الزم اجازه شركت در آزمون ج
 مشروط نخواھد داشت.



)شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است.چنانچه ١٣ماده 

دانشجو در امتحان مذكور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصیل در دوره 

 دكتري عمومي پزشكي محروم مي شود.

منزله يك نوبت :غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پايه به ١تبصره 
 شركت در امتحان محسوب مي شود.

:دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ٢تبصره 

ادامه تحصیل در رشته پزشكي محروم مي شود،مي تواند برابر دستورالعمل 
تغییر رشته دانشجويان دوره ھاي دكتري عمومي پزشكي،دندانپزشكي و 

حصیل در دوره دكتري عمومي محروم مي داروسازي كه از ادامه ت
شوند،مصوب بیست و دومین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم 

،به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پیوسته يا ٢٨/٠٤/٨٣پزشكي مورخ 

 ناپیوسته و كارداني تغییر رشته دھد.

از اين  ١٢)قبولي در كلیه درسھاي مرحله دوم و كسب میانگین كل ١٤ماده 
له،شرط ورود به مرحله سوم است.در دانشكده ھاي پزشكي مجري مرح

بازنگري و اصالحات برنامه آموزش پزشكي عمومي، در صورت ادغام مراحل 
از مرحله نشانه شناسي و  ١٢دوم و سوم،شرط كسب میانگین كل 

 فیزيوپاتولوژي،جھت ورود به مرحله كارآموزي بالیني الزامي نمي باشد.

بالیني شامل دروس نظري،آموزش بر بالین بیماران )كارآموزي ١٥ماده 
درماني سرپايي در درمانگاه ھاي -بستري،آموزش مراقبتھاي بھداشتي

يمارستان ھا و مراكز عرضه خدمات بھداشتي درماني كشور و در صورت 

تامین شرايط و حفظ حقوق بیمار،مطب با مجوز و نظارت شوراي آموزشي 

 دانشگاه ھا است.

ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب  ٢٠ول دوره كارآموزي،گذراندن :در ط١تبصره 

 براي كلیه دانشجويان الزامي است.

:حداكثر مدت كارآموزي بر بالین بستري در بیمارستان ھا نبايد از ٢تبصره 
 % دوره كارآموزي بیشتر باشد.٥٠

)در پايان مرحله سوم، آزمون جامع پیش كارورزي برگزار مي شود و ١٦ماده 

ولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است.در دانشكده ھاي قب
پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در 

صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول الیني) در پايان مرحله بالیني 
آزمون جامع پیش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود 

 ه دوره كارورزي(مرحله دوم بالیني) است.ب



:شرط شركت در آزمون جامع پیش كارورزي،قبولي در كلیه درسھا و ١تبصره 

از مرحله كارآموزي و  ١٤بخشھاي مرحله كارآموزي بالیني،كسب میانگین كل 

 ثبت موضوع پايان نامه مي باشد.

وزش در دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آم
پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول 

بالیني)شرط شركت در آزمون جامع پیش كارورزي،قبولي در كلیه دروس 
نظري و عملي و بخش ھاي كارآموزي مرحله اول بالیني و كسب میانگین 

 از مرحله اول بالیني و ثبت موضوع پايان نامه مي باشد. ١٣كل 

ات تعدادي از دروس و بخشھايي كه دانشجو گذرانده و :چنانچه نمر٢تبصره 
در امتحانات آنھا شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پیش 
كارورزي اعالم نشده باشد.دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي 

نمايد.در صورتي كه بعد از اعالم نمره،دانشجو در آن درس يا بخش مردود 
نرسیده باشد  ١٤غم قبولي میانگین كل مرحله سوم به شده باشد يا علي ر

و در دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش 
پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،میانگین كل مرحله اول 

نرسیده باشد،نتیجه آزمون وي كان لم يكن  ١٣بالیني(مراحل دوم و سوم) به 

مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه  مي باشد و آزمون
نخواھد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و ھمچنین 

كسب میانگین الزم اجازه شركت در آزمون جامع بعدي راحتي به صورت 

 مشروط نخواھد داشت.

:قبول شدگان آزمون جامع پیش كارورزي،بر اساس رتبه اي كه با ٣تبصره 

به فرمول زير كسب مي كنند،در انتخاب بخش ھاي موجود،براي توجه 
 گذراندن مرحله كارورزي حق تقدم خواھند داشت.

در دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش 

به )پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول بالیني
مرحله اول(مرحله علوم پايه و جاي میانگین سه مرحله اول،میانگین دو 

 مرحله اول بالیني)در فرمول محاسبه خواھد شد.

و نمره او در آزمون  ١٥براي مثال:چنانچه میانگین سه مرحله اول دانشجويي 

باشد(نمره تراز شده آزمون پیش كارورزي او بر  ٢٠٠از  ١٨٠پیش كارورزي 
،به صورت زير  مي شود)،رتبه او بر اساس فرمول باال ١٨اساس میانگین 

 محاسبه مي شود.

=١٦ 

 ) شركت در امتحان جامع پیش كارورزي تا سه نوبت مجاز است.١٧ماده 



تبصره:دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش كارورزي از 

ادامه تحصیل در رشته پزشكي محروم مي شوند،مي توانند بر اساس 

به يكي از مقاطع كارشناسي  ١٣ماده  ٢دستورالعمل مندرج در تبصره 
 پیوسته ،كارشناسي ناپیوسته و كارداني تغییر رشته دھند.

ماه كارورزي طبق  ١٧ماده باشد و گذراندن  ١٨) طول دوره كارورزي ١٨ماده 

برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است.دانشجو در طول دوره كارورزي مي 
 بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

 مفصل سو

 واحدھاي درسي و طول مدت تحصیل

)حداقل تعداد واحدھاي درسي الزم براي فراغت از تحصیل در دوره ١٩ماده 

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

) دانشجو در ھر نیمسال تحصیلي از مراحل پیش بالیني دوره دكتري ٢٠ماده 

 واحد درسي انتخاب نمايد. ٢٠و حداكثر تا  ١٢حداقل عمومي پزشكي بايد 

:در آخرين نیمسال تحصیلي ھر يك از مراحل پیش بالیني دانشجو از ١تبصره 
 واحد معاف است. ١٢رعايت شرط حداقل 

: در صورتي كه میانگین كل نمرات دانشجو در يك نیمسال تحصیلي ٢تبصره 

و موافقت دانشكده در باشد مي تواند با نظر استاد مشاور  ١٧حداقل 
 واحد درسي انتخاب كند. ٢٤نیمسال بعد حداكثر تا 

واحد باقیمانده براي گذراندن ھر  ٢٤:در مواردي كه دانشجو حداكثر ٣تبصره 

يك از مراحل را داشته باشد،در صورتي كه در نیمسال قبل مشروط نشده 
 سال بگذراند.باشد با تايید دانشكده مي تواند كلیه آن واحدھا را در آن نیم

واحد درسي  ٦:در دوره تابستاني،دانشجو مجاز به انتخاب بیش از ٤تبصره 
 نمي باشد.

)آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاھھا كه ٢١ماده 
نمره خام مواد امتحاني آنھا در آزمون ورودي در يك يا چند درس به تشخیص 

نصاب معیني كمترباشد،موظفند  شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده،از حد

حسب نیاز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعیین مي كند به عنوان دروس 
پیشنیاز دانشگاھي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب اولین يا دومین 

 نیمسال تحصیلي بگذرانند.



:تعیین نوع درس،تعداد واحد،ريز مواد،نحوه ارائه و زمان تدريس دروس ١تبصره 

ش نیاز دانشگاھي بر عھده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پی

 پیشنھاد گروھھاي آموزشي است.

:ارائه دروس پیشنیاز دانشگاھي و چگونگي اجراي آنھا در دانشگاه ٢تبصره 
ھا از ھر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو،احتساب در میانگین 

ن كل نمرات دانشجو،مانند دروس پايان نیمسال و مشروطي و میانگی
 دانشگاھي و تابع مقررات آموزش عالي است.

:سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمون ٣تبصره 

ورودي،كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنھا را در ھريك از مواد 
 امتحاني در اختیار دانشگاھھاي ذيربط قرار مي دھد.

واحد از  ٨ثر طول دوره تحصیل دانشجوياني كه حداقل :به حداك٤تبصره 

دروس پیشنیاز دانشگاھي را گذرانده باشند،حداكثر يك نیمسال تحصیلي 

 افزوده مي شود.

سال  ١٠)حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره دكتري عمومي پزشكي ٢٢ماده 
سال  ٥سال اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و  ٥است كه 

ه به طي مراحل سوم و چھارم آن اختصاص دارد.در دانشكده ھاي باقیماند
پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در 

صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول بالیني)حداكثر مدت مجاز تحصیل 
سال اول به طي و  ٤سال است،كه  ١٠در دوره دكتري عمومي پزشكي 

سال باقي مانده به  ٦پزشكي (مرحله پیش بالیني) و  مرحله اول آموزش

 طي مراحل دوم و سومك(مراحل اول و دوم بالیني) اختصاص دارد.

سال اول دوره آموزش پزشكي از  ٤:دانشجويي كه نتواند در مدت ١تبصره 

سال اول  ٥امتحان جامع علوم پايه،نمره قبولي كسب كند و يا در مدت 

شكي را به پايان برساند از ادامه تحصیل در رشته مرحله اول و دوم آموزش پز
پزشكي محروم مي شود و در صورتي كه میانگین نمرات درسھايي كه 

ماده  ٢باشد،مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره  ١٠گذرانیده حداقل 
به رشته ديگري در مقاطع كارداني،كارشناسي پیوسته و ناپیوسته تغییر  ١٣

 رشته بدھد.

سال از شروع دوره  ٣: دوره تحصیلي دانشجويي كه نتواند در مدت ٢ره تبص

سال مراحل سوم و چھارم  ٥بالیني به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 
آموزش پزشكي را به پايان برساند و در دانشكده ھاي پزشكي مجري 

بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل 
سال مرحله اول  ٤دوم و سوم دوره تحصیلي دانشجويي كه نتواند در مدت 

بالیني(مراحل دوم و سوم)را طي كند و به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 



سال مراحل اول و دوم بالیني(مراحل دوم،سوم و چھارم)آموزش پزشكي را  ٦

ماه ديگر قابل  ١٢به پايان برساند،با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 

 تمديد است.مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصیل وي به پايان نرسیده باشد.

 فصل چھارم

  حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به ھر درس و دوره ھاي )٢٣ماده 

كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در ھر يك از جلسات 
 ، غیبت محسوب مي شود.

،عملي و    ١٧/٤   ) ساعات غیبت دانشجو در ھر درس نظري از٢٤ه ماد

مجموع ساعات آن بخش    ١٧/١از  ،كارآموزي و كارورزي ١٧/٢آزمايشگاھي 
نبايد تجاوز كند ، در غیر اين صورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر 

 محسوب مي شود.

از خواھد ،در صورتي مج٢٤:غیبت تا سقف مشخص شده در ماده ١تبصره 

بود كه با ارائه مدرك مستند و تشخیص مدرس موجه شناخته شود.نحوه 
برخورد با غیبت دانشجو(موجه يا غیرموجه)بر عھده مدرس و با تايید 

 دانشكده خواھد بود.

:در صورتي كه غیبت دانشجو در ھر درس يا بخش،بیش از میزان ٢تبصره 
خیص شوراي آموزشي باشد ولي غیبت او با تش ٢٤تعیین شده در ماده 

دانشگاه موجه تشخیص داده شود،آن درس حذف مي گردد.در اين حال 
واحد در ھر نیمسال الزامي نیست،ولي نیمسال مذكور به  ١٢رعايت حداقل 

 عنوان يك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي شود.

تن نمره )غیبت غیرموجه در امتحان ھر درس يا بخش به منزله گرف٢٥ماده 
صفر در آن درس يا بخش و غیبت موجه در امتحان ھر درس يا بخش باعث 

حذف آن درس يا بخش مي گردد.تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه 

 امتحان بر عھده شوراي آموزشي دانشگاه است.

 فصل پنجم

  حذف و اضافه

دانشجو مي تواند درھرنیمسال تحصیلي از مراحل پیش بالیني تا )٢٦ماده 
ھفته پس از شروع نیمسال ، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و دو 

دو درس ديگر اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا  يا
نمايد مشروط بر اين كه تعداد واحدھاي اخذ شده وي از حدود مقرر درماده 

 تجاوز نكند. ٢٠



دلیل حذف و اضافه ويا به : غیبت درجلسات دوھفته اول ھردرس به ١تبصره 

ھردلیل ديگر مجاز نیست ودر صورت پیش آمد جزو حداكثر غیبت مجاز 

) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا ٢٤دانشجو(میزان تعیین شده در ماده 
 خواھد شد.

 :حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نیست.٢تبصره 

آموزش پزشكي مي تواند )در صورت اضطرار، دانشجو در مرحله اول ٢٧ماده 

قبل از امتحان مربوطه فقط يكي از درس ھاي خود را با تايید گروه آموزشي 
مشروط بر اينكه اوال غیبت دانشجو در آن درس نظري بیش .مربوط حذف كند

مجموع ساعات  ١٧/٢و يا در آن درس عملي و آزمايشگاھي بیش از  ١٧/٤از 
 واحد كمتر نشود. ١٢یمانده وي از آن درس نباشد و ثانیا تعدا واحدھاي باق

)حذف كلیه درس ھاي اخذ شده در يك نیمسال،حداكثر تا قبل از ٢٨ماده 

شروع امتحانات پايان آن نیمسال تنھا در صورت مجاز است كه بنا به 

تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه،دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن 
دانشجو مرخصي تحصیلي  نیمسال نباشد.در اين صورت آن نیمسال براي

محسوب خواھد شد.محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز 
 تحصیل دانشجو به عھده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تصره :حذف كلیه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع 

 است.امتحانات آن دوره با تايید شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير 

)حذف و تعويض بخش در ھريك از مراحل بالیني در صورت تايید ٢٩ماده 
شوراي آموزشي دانشكده تنھا در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش 

 دانشكده مجاز است.

 فصل ششم

 ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو

میزان حضور و  ) ارزيابي پیشرفت دانشجو در ھر درس بر اساس٣٠ماده 
،انجام فعالیتھاي آموزشي و نتايج امتحانات بین نیمسال و  سفعالیت در كال

دانشجو در آن  پايان نیمسال صورت مي گیرد و استاد ھر درس مرجع ارزيابي
 درس است.

). ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در دوره ھاي بالیني ، با توجه ٣١ماده

 به موارد زير انجام مي شود:

ه اي ، حفظ شئون و حسن رابطه با رعايت اخالق اسالمي و حرف -٣١-١
 بیماران، مراجعین وكاركنان بخش



حضور مرتب و تمام وقت در بخش، كالسھاي مربوط و انجام كشیكھاي -٣١-٢

 محوله براساس برنامه تنظیمي بخش

دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ظوابط بخش از  -٣١-٣

)، كارپوشه log bookلي كار نمازجمله تھیه و تكمیل پرونده بیماران،تكمی
 (پورت فولیو)و.....

افزايش مھارت و بھره گیري دانشجو از دوره ھاي كار آموزي بالیني و  -٣١-٤

 كاروزي

شركت در امتحان پايان بخش و كسب نمره الزم ھمراه با ارزيابي  -٣١-٥
مستمر فراگیر توسط استاد به صورت ارزيابي تكمیلي در سه حیطه دانش، 

 مھارت و نگرش

)برگزاري امتحان دروس نظري بصورت كتبي در پايان ھر نیمسال ٣٢ماده
تحصیلي از مراحل پیش بالیني و درسھاي نظري دوره ھاي بالیني الزامي 

 است.

 تصره: امتحان بخشھاي بالیني در پايان ھر بخش انجام مي شود.

مندرج در  ) نتیجه ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو بر اساس مفاد٣٣ماده
به صورت نمره تعیین مي شود و نمره دانشجو در ھر درس يا  ٣١و ٣٠موارد 

 ھر درس يا ھر بخش بصورت عددي بین صفر بیست مشخص مي شود.

 ١٠) حداقل نمره قبولیدر درسھاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي ٣٤ماده
ولي در مي باشد،حداقل نمره قب ١٢و حداقل میانگین كل ھريك از اين مراحل 

ھر يك از در سھاي نظري مرحله كار آموزي بالیني و بخشھاي مربوط ه 

است و حداقل میانگین كل ھر يك  ١٢مراحل سوم و چھارم آموزش پزشكي 
مي باشد،دانشجويي كه در ھريك از درسھايا بخشھا  ١٤از اين مراحل 

 حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد،در اولین فرصت معین موظف به انتخاب

مجدد آن درس يا بخش است، با اين حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولي و 

 ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور مي شود.

در دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش 
ادغام مراحل دوم و سوم (مرحله اول بالیني)  پزشكي عمومي ، در صورت

و در  ١٠نمره قبولي در ھريك از درس ھاي نظري و علمي اين مرحله حداقل 

و میانگین كل اين مرحله (مرحله  ١٢ھريك از بخش ھاي كار آموزي بالیني 
 مي باشد. ١٣اول بالیني )

و حداقل نمره قبولي در ھريك از بخش ھاي كارورزي بالیني (مرحله دوم 

 مي باشد. ١٤لیني و حداقل میانگین كل مرحله دوم با ١٢بالیني )



تبصره: ھر يك از دروس نظري و علمي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس 

عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و –نظري 

عملي و باتوجه به ظرايب ھر كدام است، در صورتي كه معدل دو قسمت 
شد ھر چند كمتر با ٨نرسد و يا نمره يكي از آنھا از  ١٠نظري و عملي به 

رسیده باشد، ھر دوقسمت بايد مجددا تكرار شود، در دانشكده  ١٠معدل به 
ھاي پزشكي مجري بازنگري واصالحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي ، 
چگونگي قبولي در دروس ادغام يافته يا درس ھايي كه در بخش و در صد 

شوراي  ھاي مستقل ارائه میگردد به پیشنھاد آموزش دانشكده و تايید
آموزشي دانشكده مي باشد كه بايستي قبل از شروع ھر نیمسال تحصیلي 

 به اطالع دانشجويان رسانده شود.

) مدرس يا مدرسین يا ھربخش موظفند گزارش نمره نھايي دانشجو ٣٥ماده
در آن درس يا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس ر 

 ايند.به آموزش دانشكده تسلیم نم

روز  ٣تبصره: پس از اعالم نمره توسط آموزش ر دانشجو مي تواند حداكثر تا 
پس از اعالم نتايج اعتراضات خود را كتبا به آموزش دانشكده اعالم كند تا 

 رسیدگي الزم صورت پذيرد.

) ارداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در ھر دانشگاه موظف است ٣٦ماده
تا دو ھفته پس ازبرگزاري اخرين امتحان ھر نیمسال و نمرات نھايي را حداكثر 

بعد از رسیدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباھات احتمالي به آموزش 

 كل دانشگاه تسلیم نمايد.

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

ي،میانگین نمرات ) در پايان ھر نیمسال تحصیلي از مراحل پیش بالین٣٧ماده

دانشجو در آن نیمسال و میانگین كل نمرات او تا پايان آن نیمسال محاسبه و 

در پايان ھر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي نیز، میانگین كل نمرات 
 دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

ھر درس يا بخش در  تبصره:براي محاسبه میانگین نمراتر تعداد واحد ھاي

نمره آن درس يا بخش ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربھا بر تعداد كل 
واحد ھايي كه دانشجو براي آنھا نمره قبولي يا مردودي در يافت داشته 

 است، تقسیم مي شود.

: دوره تابستاني به عنوان نیمسال تحصیلي محسوب نمي شودر ٢تبصره
ابستاني مي گذراند تنھا در محاسبه نمرات درسھايي كه دانشجو در دوره ت

 میانگین كل مرحله مربوطه محسوب مي شود.



) میانگین نمرات دانشجو در ھیچ نیمسال از مراحل پیش بالیني ٣٨ماده

كمتر باشد، در غیر اين صورت، نام نويسي  ١٢آموزش پزشكي نبايد از 

 دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواھد بود.

 ١٢مواردي كه تعداد واحدھاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از : در ١تبصره
واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب نخواھد شد و 

لیكن در صورت كسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطي محاسبه خواھد 
شد. در مواردي كه به علت مشكالت دانشجويا نیمسال آخر در ھر يك از 

باشد، آن نیمسال جزو  ١٢پزشكي، تعداد واحد ھا كمتر از مراحل آموزش 
سنوات تحصیلي دانشجو محسوب و در صورت كسر میانگین به عنوان 

 نیمسال مشروطي نیز ممحسوب خواھد شد.

:دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را ٢تبصره

آن را در پرونده دانشجو ھر بار كتبا به وي و اولیاء اواطالع دھد و يك نسخه از
ضط كندر با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و با اظھار بي 

 اطالعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواھد بود.

)دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نیمسال ٣٩ماده
واحد درسي در آن  ١٤ز آخر ھريك از مراحل پیش بالیني حق انتخاب بیش ا

 نیمسال را ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، در نیمسال اخر تحصیلي در ھريك از مراحل پیش 
بالیني آموزش پزشكي با توجه به تعداد واحد باقیمانده و سوابق تحصیلي 

واحد درسي به دانشجوي  ١٤دانشجو،تصمیم گیري در خصوص ارائه بیش از 

موزشیدانشگاه است، در ھر صورت اين تعداد بیش مشروط به عھده شوراي آ

 واحد نبايد باشد. ٢٠از 

 ٤نیمسال متوالي يا  ٣)دانشجويي كه در مراحل پیش بالیني براي ٤٠ماده

نیمسال متناوب مشروط شود، در دانشكده ھاي پزشكي مجري بازنگري و 
اصالح برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم 

حله اول بالیني)در مرحله پیش بالیني (مرحله اول پزشكي)براي دو (مر
نیمسال متوالي يا سه نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل 
محروم میشود وچنانچه میانگین كل واحد ھايي كه گذرانیده است حداقل 

به رشته  ١٣ماده  ٢باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تصره ١٠
در مقاطع كارداني، كارشناسي پیوسته و كارشناسي ناپیوسته تغییر ديگري 

 رشته دھد.

)میانگین كل نمرات دانشجو در پايان ھريك از مراحل اول و دوم ٤١ماده
و میانگین كل نمرات دانشجو در پايان ھر يك از مراحل  ١٢پزشكي نبايد از 

وياني كه در كمتر باشدر دانشج ١٤سوم و چھارم پزشكي نبايد از كمتر از 



پايان ھريك از مراحل مذكور داراي میانگین كل، كمتر ازحد تعیین شده باشدر 

درصورتي كه مدت مجاز تحصیلي وي در آن مرحله به پايان نرسیده باشدر 

يا  ١٢مي تواند درسھا يا بخشھايي را كه در آنھا حسب مورد نمره كمتر از 
ورود به مرحله بعدي و يا آورده است، تكرار كند.در غیر اينصورت حق  ١٤

فراغت از تحصیل را نخواھد داشت بديھي است كه نمرات دروس تكرار اضافه 
بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل او محسوب 
خواھد شد.در دانشكده ھاي علوم پزشكي مجري بازنگري و اصالحات در 

ام مراحل دوم و سوم (مرحله برنامه آموزش پزشكي عمومي، در صورت ادغ
اول بالیني)میانگین كل نمرات دانشجو در پايان مرحله پیش از بالیني (مرحله 

و میانگین كل نمرات دانشجو در پايان مرحله اول بالیني  ١٢اول )نبايد از 
 (مراحل دوم و سوم)

كمتر باشد، دانشجويي  ١٤و مرحله دوم بالیني (مرحله چھارم) از  ١٣نبايد از 

ه در پايان ھر يك از مراحل مذكور داراي میانگین كل كمتر از حد تعیین شده ك
باشد، درصورتي كه مدت مجاز تحصیلي وي در آن مرحله به پايان نرسیده 

 ١٢باشد،مي تواند درشھا يا بخشھايي را كه در آنھا حس مورد نمره كمتر از 

ر مرحله دوم بالیني د ١٤در مرحله اول بالیني و ١٣در مرحله پیش بالیني و يا 
آورده است، تكرار كندر در غیر اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت 

از تحصیل را نخواھد داشت، بديھي است كه نمرات دروس تكرار اضافه بر 

نمرات قبیل در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل اومحسوب 
 خواھد شد.

را  ١٤سھا و بخشھاي با نمرات كمتر از :درصورتي كه دانشجو در ١تبصره 
جھت جبران كمبود میانگین ھر يك از مراحل سوم و چھارم دوره دكتري 

كسب كرده و لیكن كمبود  ١٤عمومي پزشكي تكرار نمودده و نمرات باالتر از 

میانگین كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات اموزش 
 ١٤ا و بخشھا را علیرغم داشتن نمره باالتر از مي توانند مجددا ھمان درسھ

تكرار نمايد تا كمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شودر بديھي است كه 
نمرات در سھاي اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت ودر میانگین 

كل مرحله مربوطه محسوب خواھد شد، در دانشكده ھاي علوم پزشكي 

ات در برنامه پزشكي، درصورت ادغاممراحل دوم مجري بازنگري و اصالح
در  ١٣وسوم ر درصورتي كه دانشجو درسھا و بخشھاي با نمرات كمتر از 

در مرحله دوم بالیني را جھت جبران كمبود میانگین  ١٤مرحله اول بالیني و
و  كسب كرده ١٤و  ١٣ھر يك از مراحل بالیني تكرار نموده و نمرات باالتر از 

انگین كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير لیكنكمبود می

مقررات آموزشي مي تواند مجددا ھمان درسھا وبخشھا را علیرغم داشتن 
تكرار نمايد تا كمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود،  ١٤و ١٣نمره باالتر از 

بديھي است كه نمرات درسھاي تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه 
 جو ثبت و در میانگین كل مرحله مربوطه محسوب خواھد شد.دانش



: در صورتي كه دانجويي، تعدادي از درسھا يا بخشھايي را كه در آن ٢تبصره

آوردھر جھت جبران میانگین كل  ١٤و١٣و١٢ھا حسب مورد نمره كمتر از 

ھريك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش 
دود شود، چنانچه پس از احشاب كلیه نمرات قبولي، ردي و تكراري تكراري مر

و تكراري میانگین كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولي قبلي 
بخش مالك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله  او در آن درس يا

بعدي شود در صورتي كه میانگین كل مرحله به حد نصاب نرسیده باشد 

در ان درس يا بخش مردود است و علیرغم اينكه قبال نمره قبولي دانشجو 
 كسب نموده بايستي مجددا آن درس يا بخش را تكرار نمايد.

: دانشجويي كه نتواند يا نخواھد از فرصت مذكور در اين ماده ٣تبصره  

استفاده كند، يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود میانگین كل خود را 
چنانچه میانگین كل واحدھايي كه گذرانیده است حداقل  جبران نمايد

به رشته  ١٣ماده  ٢باشد،مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره ١٠
ديگري در مقاطع كارداني و كارشناسي پیوسته يا ناپیوسته تغییر رشته 

 دھد.

) دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل ٤٢ماده

شود، درصورت انجام يا لغو تعھداتي كه دردوران تحصیل سپرده  محروم مي
است، مي تواند براي تحصیل مجدد در ازمون سراسري به غیر از رشته قبلي 

خود شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل 

دھدر دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد ھايي را كه دانشجو در رشته قلي 

نده است، با برنامه رشته جديد تطبیق داده و مطابق مقررات مربوطه گذرا
 بعضي يا تمام آنھا را بپذيرد.

 فصل ھفتم

 مرخصي تحصیلي و انصراف از تحصیل

)دانشجو پس از گذراندن يك نیمسال تحصیلي مي تواند در طول ٤٣ماده 

مراحل پیش بالیني آموزش پزشكي حداكثر دو نیمسال تحصیلي متوالي يا 
ماه متوالي با احتساب  ٦متناوب و در ھريك از مراحل بالیني حداكثر تاسقف 

 در سنوات از مرخصي تحصیلي استفاده نمیاد .

: موافقت با مرخصي تحصیلي دانشجو در نیمسال اول با شوراي ١تبصره

 آموزشي دانشگاه مي باشد.

 : مدتي مرخصي تحصیلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در٢تبصره

 ھر مرحله محصوب مي شود.



:دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده ٣تبصره

 نمايد.

)تقاضاي مرخصي تحصیلي بايد به صورت كتبیر حداقل دوھفته قبل از ٤٤ماده

شروع نام نويسي ھر نیمسال براي ھريك از مراحل پیش بالیني و حداقل 
از مراحل بالیني توسط دانشجو به دوھفته قبل شروع ھربخش براي ھريك 

 اداره ي آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

:چنانچه تقاضاي مرخصي تحصیلي خارج از زمان مقرر ارائه شود ١تبصره
 تصمیم گیري به عھده شوراي آموزش دانشگاه است.

: اداره ي آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ٢تبصره

مھلت نام نويسي،موافقت يا عدم موافقت با ي ذيربط قبل از اتمام 
 درخواست دانشجو را كتبا به وي ابالغ كند.

 :عواقب ناشي از مرخصي تحصیلي بر عھده دانشجو مي باشد.٣تبصره

)دانشجويان زن باردار شاغل به تحصیل مي توانند با رعايت ساير ٤٥ماده

ر سنوات ضوابط و مقررات از يك نیمسال مرخصي زايمان،بدون احتساب د
 تحصیلي استفاده نمايند.

شورایعالی برنامه ریزي علوم پزشکی  1/8/91بر اساس مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ 

مرخصی زایمان دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی 

ته کلیه رش      PHDپیوسته و ناپیوسته ، ارشد ناپیوسته، دکتراي عمومی و دکتري تخصصی 

هاي علوم پزشکی با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال به دو نیمسال تحصیلی 

 به بعد می باشد. 91افزایش می یابد. تاریخ اجراي مصوبه از مهر ماه 

)دانشجوياني كه گواھي و عذر پزشكي موجه آن ھا به تايید شوراي ٤٦ماده

توانند از حداكثر يك پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسیده باشد مي 
 نیمسال مرخصي تحصیلي بدون احتسا در سنوات استفاده نمايند.

)دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصیل داشته باشد بايد ٤٧ماده

درخواست انصراف خود را شخصا اداره ي آموزش دانشگاه تسلیم نمايد. در 
ماه قبل از اين صورت دانشجو مجاز است ففقط براي يك بار حداكثر تا يك 

پايان ھمان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضاي اين 

مھلت حكم انصراف از تحصیل وي صادر خواھد شد و دانشجو پس از آن حق 
 ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.



تبصره:دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواھد مدارك تحصیلي خود را 

 به كلیه تعھدات قانوني دوران تحصیل خود عمل نمايد.دريافت نمايد موظف از 

 فصل ھشتم

 انتقال

) انتقال به معني تغییر محل تحصیل دانشجواز يك دانشگاه به ٤٨ماده
 دانشگاه ديگر در ھمان رشته و ھمان مقطع تحصیلي است.

)انتقال دانشجو با دانشگاه ھاي مبداءو مقصد منوط به داشتن ھمه ٤٩ماده

 :شرايط زير است

ادامه تحصیل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات اموزشي و  -٤٩-١
 انضباطي بالمانع باشد.

متقاضي حداقل دو نیمسال از دوره اموزشي خود را در دانشگاه مبداء -٤٩-٢

 گذرانده باشد.

در دانشگاه ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني مجري  -١تبصره
آموزش پزشكي عمومیر در صورت تطبیق واحدھي  بازنگري و اصالحات برنامه

درسي در دانشگاه مبداو مقصد، انتقال دانشجو در يك از نیمسال ھاي 

تحصیلي باحفظ مقررات آموزشي و انضباطي مربوط و موافقت دانشگاه ھاي 
 مبدا و مقصد امكان پذير میباشد.

مجري در دانشگاه ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني  -٢تبصره

بازنگري و اصالحات برنامه اموزش پزشكي عمومي، در صورتیكه برنامه 
آموزشي دانشگاه ھاي مبدا و مقصد كامال مطابقت نداشته باشند، انتقال 

دانشجو صرفا پس از پايان ھريك از مراحل آموزش پزشكي عمومي با رعايت 
ربوط و باحفظ مقررات اموزشي و انضباطي م ٤٩-٣عمومي با رعايت مفاد بند

 موافقت دانشگاه ھاي مبدا و مقصد امكان پذير میباشد.

واحد ھاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل -٤٩-٣

 واحدھاي دوره باشد.

 باشد. ١٢میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل -٤٩-٤

زمون نمره ازمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصیل از نمره آ -٤٩-٥

آخرين فرد پذيرفته شده ھمان سال در رشته و سھمیه مربوط در دانشگاه 

 مقصد كمتر نباشد.



تبصره:انتقال محل تحصیل دانشجوياني كه به دستگاه ھاي اجرايي خاص 

و اعالم موافقت دستگاه اجرايي  ٤٩تعھد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 

 ذيربط امكان پذير است.

انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم  )در موارد زير٥٠ماده
و تبصره ھاي  ١(به استثناي شرط ٤٩خانواده، خارج از شرايط مذكور در ماده 

به ٩ماده  ٢)انجام مي شود.تصمیم گیري در مورد تبصره ھاي شرط ٢شرط
 عھده شوراي آموزشي دانشگاه مبدا میباشد.

خانواده دانشجو، به طوري كه  شھادت، فوت يا معلول شدن سرپرست -٥٠-١

 وي به تشخیص مراجع قانوني، به عنوان كفیل خانواده شناخته شود.

بیماري صعب العالج يا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخیص -٥٠-٣
 شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد.

حل تحصیل يا اشتغال ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه م -٥٠-٣

 شوھر در تھران باشد به تايید مراجع ذيربط.

:ھريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در ١تبصره
 دانشگاه صورت گرفته باشد.

:اشتغال به كار ھمسر دانشجو در تھران بايد به صورت رسمي يا ٢تبصره

ر اولويت بعدي درصورت پیماني دولتي باشد و مشاغل آزاد يا خصوصي د
 وجود ظرفیت بانظر شوراي انتقال قرار خواھند گرفت.

:براي كارمندان رسمي يا پیماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري ٣تبصره
و اگر شغل ھمسر آزاد است گواھي اشتغال و سكونت او بايدبه تايید -است

 مراجع قانوني يا نیروي انتظامي رسیده باشد.

استثنائیر چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تھران  :در موارد٤تبصره
باشد و ھمسر اونیز در شھرستان دانشجو باشدر اگر رشته تحصیلي دختر 

در شھرستان محل تحصیل ھمسر موجود نباشد، ھمسر او مي تواند به 

 تھران منتقل شود.

 :صحت ھريك از موارد مذكوربايد به تايید دانشگاه مقصد نیز برسد.٥تبصره

) انتقال دانشجو به ھريك از دانشگاه ھاي تھران ممنوع است جزو در ٥١ماده

 .٥٠موارد مذكور در ماده 

)انتقال از دانشگاه ھاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن ٥٢ماده
 با موافقت مبداء با رعايت ضوابط مربوط، بالمانع است.



ضوابط وآيین نامه مربوط به )انتقال فرزندان اعضاء ھیات علمي تابع ٥٣ماده

 خود مي باشد.

)انتقال دانشجوياني ايراني شاغل به تحصیل در خارج از كشور به ٥٤ماده

دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي داخل كشور،تابع ضوابط وآيین نامه 
 مربوط به خود مي باشد.

 )دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را كتبا باذكر٥٥ماده

ھفته از شروع نیمسال تحصیلي به اداره آموزش دانشگاه ٦مورد، حداقل 
 مبداء تسلیم كند.

)دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، ٥٦ماده

موظف است حداكثر ظرف يك ھفته، موافقت خودرا به ھمراه در خواست 
شگاه مقصد مكلف وريزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و دان

است حداقل دو ھفته قبل از شروع نام نويسي نظر خودرا به دانشگاه مبداء 

 اعالم دارد.

تبصره:درصورت موافقت با انتقال، كلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به 
 دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

و  ١٢گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنھا  )درصورت انتقال، واحدھاي٥٧ماده

 ١٢يا باالتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدھايي كه نمره آنھا كمتر از 
برعھده دانشگاه مقصد است.در ھر حال عدم پذيرش واحدھاي  ١٠وبیشتر از 

درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن 
 ا طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.واحدھي باقیمانده خودر

: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي ويا ردي ١تبصره

و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عینا در كارنامه 

 دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل او محاسبه مي شود.

مربوط به مرحله اي است كه  ١٢: عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از ٢تبصره

دانشجو به ھنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است وبه مراحل 
 قبلي تسري ندارد.

)مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد ٥٨ماده
صادر مي شود ودر آن مدرك، تعداد واحدھاي گذرانده شده دانشجو ومجموع 

گاه ھاي مبداء و مقصد باذكر میانگین نمرات آنھا و واحدھاي اخذ شده دردانش
 سوابق تحصیلي دانشجو قید مي شود.

 ) انتقال دانشجودرطول مدت تحصیل فقط براي يكبار مجاز است.٥٩ماده

 فصل نھم



 دانشجوياني میھمان

)در مواردي كه دانشجو،بطور موقت ناگزير به تغییر محل تحصیل خود ٦٠ماده

ق دانشگاه ھاي مبداءو مقصد به عنوان دانشجوي باشد مي تواند با تواف

 میھمان، محل تحصیل خودرا بطور موقت براي مدت معین تغییر دھد.

تبصره:میھماني از دوره ھاي روزانه به شبانه،از دانشگاه ھاي حضوري به 
 غیرحضوري، از دانشگاه ھاي دولتي به غیر دولتي وبرعكس ممنوع است.

يك دانشگاه مشروط به اين است كه )میھمان شدن دانشجو در٦ماده

 دانشجو حداقل دونیمسال تحصیلي خودرا در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

)میھمان شدن دانشجو دريك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس ٦٢ماده
با موافقت دانشگاه ھاي مبداء و مقصد بھشرط آن كھتعداد واحد ھاي درسي 

جمع واحدھاي درس اخذ شده دانشجو در  واحد كمتر باشد و ١٠مذكور از 
واحد بیشتر  ٢٠واحد كمتر واز  ١٢دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 

 نشود، بالمانع است.

تبصره:انتخاب واحد دانشجوي میھمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك 
درس وچه به صورت تمام وقت بايستي با اطالع گروھآ موزشي مربوط در 

 بداء وطبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.دانشگاه م

)تعداد واحدھايي كه دانشجو به صورت میھمان (تك درس يا تمام ٦٣ماده
درصد كل واحدھاي دوره ٤٠وقت)دريك يا چند دانشگاه مي گذراند نبايد از

 تجاوز نمايد.

:واحدھايي كه دانشجوي میھمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عینا ١تبصره

دانشگاه مبدا ثبت مي شودونمرات انھا در محاسبه میانگین  در كارنامه اودر
 نیمسال و میانگین كل اومنظور مي گردد.

مي  ١٢:حداقل نمره قبولي دانشجوي میھمان در دانشگاه مقصد ٢تبصره

گذرانده ١٢باشد واحدھايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

 است بايد مجددا بگذراند.

فراغت از تحصیل دانشجوي میھمان در ھرصورت توسط  )مدرك٦٤ماده

 دانشگاه مبداء صادر مي شود.

 فصل دھم

 تغییر رشته



) دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي درطول دوران خود مي تواند ٦٥ماده

درصورت داشتنشرايط زير وموافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغییر 

 رشته دھد:

ر رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع ادامه تحصیل متقاضي د -٦٩-١
 باشد.

 كل واحد ھاي دوره را گذرانده باشد. ٣/١وحداكثر ٦/١حداقل -٦٩-٢

نمره آزمون ورودي تقاضاي در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون  -٦٩-٣

آخرين فرد پذيرفته شده ھمان سال در سھمیه و رشته مورد تقاضا در 
 نباشد.دانشگاه مقصد كمتر 

با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل،امكان گذراندن واحدھاي درسي  -٦٩-٤

 مورد نیاز دررشته جديد را داشته باشد.

:تغییر رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصیل در رشته پزشكي ١تبصره
صورت مي ١٣ماده ٢محروم مي شوند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره

 گیرد.

دانشجوياني كه به دستگاه ھاي اجرايي خاص تعھد  :تغییر رشته٢تبصره
دارند،با رعايت كلیه شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط 

 امكان پذير است.

:تغییر رشته يا رشته ھايي كه در ضوابط گزينش آنھا شرايط خاص ٣تبصره
 پیش بیني شده است،موكول به احزار شرايط مربوط است.

و در طول تحصیل خود تنھا براي يك بار مي تواند تغییر رشته :دانشج٤تبصره

 ھمین ماده. ١دھد به استثناي مشمولین مندرج در تبصره 

)تغییر رشته بايد در مقاطع تحصیلي ھم سطح صورت گیرد در غیر اين ٦٦ماده
امكان ٦٥صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پايین تر با رعايت مقررات ماده 

 پذير است.

)درصورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته،دانشجو موظف است دراولین ٦٧دهما
نیمسال تحصیلي پس از موافقت،در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد 

 پس از ثبت نام،اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

:دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته ١تبصره

 ي باشد.قبلي م



:اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معین به ٢تبصره

منزله انصراف از تغییر رشته تلقي مي شود وحق تغییر رشته تاپايان دوره از 

 وي سلب مي شود.

)درصورتي كه دانشجو ھم زمان داراي شرايط انتقال و ھمچنین ٦٨ماده
 ام با انتقال بالمانع است.شرايط تغییر رشته باشد،تغییر رشته تو

تبصره:تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشكي 

به وزارت علوم، تحقیقات وفناوري وبرعكس درصورت داشتن شرايط تغییر 
 رشته وانتقال بالمانع است.

)دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است،در گروه آموزشي ٦٩ماده

برسي و معادل سازي مي شودو فقط درسھايي از وي پذيرفته رشته جديد 
% ٨٠مي شود كه با تشخیص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 

كمتر  ١٢اشتراك محتوايي داشته باشد ونمره ھريك از آن درسھا نیز از 

 نباشد.

:دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنھا در محاسبه ١تبصره
ین كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسھاي پذيرفته نشده بدون میانگ

احتساب در میانگین در كارنامه دانشجوباقي مي ماند، دراين صورت چنانچه 
باشدبا تصمیم شوراي  ١٢میانگین كل واحدھاي پذيرفته نشده او كمتر از 

آموزشي دانشگاه جمعا به عنوان يك نیمسال مشروطي در سابقه تحصیلي 
 در رشته جديد منظور خواھد شد دانشجو

:درصورتي كه تعداد واحدھاي درسھاي پذيرفته نشده ٢تبصره

دانشجو،درحدي باشد كا امكان گذراندن واحدھاي مورد نیاز رشته جديد 
رادرطول مدت مجاز تحصیل از وي سلب كند،باتقاضاي تغییر اوموافقت نمي 

 شود.

ا به ھمراه مدارك الزم )متقاضي تغییر رشته بايد درخواست خودر٧٠ماده

ھفته پیش از شروع نیمسال تحصیلي به آموزش دانشگاه محل ٦حداقل 
 تحصیل خود تسلیم كند.

)چنانچه دانشجو دردوران تحصیل،دچار بیماري يا سانحه اي گردد كه ٧١ماده

به تشخیص شوراي پزشكي دانشگاه وتائید شوراي آموزشي دانشگاه 
ري عمومي پزشكي ويا امكان بھره گیري از توانايي ادامه تحصیل دردوره دكت

كارآيي حاصل ازآن رااز دست بدھد.اجازه ادامه تحصیل دردوره دكترعمومي 
پزشكي رانداردومي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ 

نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغییر رشته دھد دراين حال دانشجو 

 (به استثناي بنديك)معاف خواھدبود.٦٥ررات مادهاز رعايت مق



تبصره:درمواردي كه دانشجو،درطول تحصیل دچار اختالالت رواني ورفتاري يا 

بیماري جسمي ونقص عضو موثرگردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصیل در 

ھیچ يك از رشته ھاي گروه آزمايش مربوط را نداشته باشد، مي تواند بانظر 
دانشگاه وتايید شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در شوراي پزشكي 

 گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دھد.

 فصل يازدھم

 پذيرش واحدھاي درسي

)معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبال در دانشگاه ھا يا ٧٢ماده
 ز است.ديگر مقاطع تحصیلي گذرانده است با رعايت موارئ زير مجا

دانشجو باتوجه به سوابق تحصیلي خود مجاز به شركت در آزمون -٧٦-١

 ورودي رشته جديد باشد.

دانشگاه قبلي و مدارك تحصیلي آن مورد تايید وزارت بھداشت،درمان و  -٧٦-٢
 آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد.

ته جديد به محتواي آموزشي درسھا گذرانده شده يا دروس رش-٧٦-٣

% اشتراك محتواي داشته ونمره ٨٠تشخیص گروه آزمايشي ذيربط حداقل 
 كمتر نباشد. ١٢ھريك از دروس از 

تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي -٧٦-٤

برنامه ريزي وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشكي ويا وزارت علوم،تحقیقات 
 وفناوري باشد.

عادل سازي دروس تخصصي درمقاطع ھم سطح يا از مقاطع باالتر :م١تبصره

 به پايین تر امكان پذيراست.

:معادل سازي وپذيرفتن درسھا توسط گروه ھاي آموزشي ذيربط در ٢تبصره
 دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

)نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال ٧٣ماده

ولي در محاسبه میانگین كل دانشجو محسوب خواھد محسوب نمي شود 
 شد.

واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نیمسال  ٢٠تبصره:به ازاي ھر 

 تحصیلي از حداكثر مدت مجاز تحصیل وي كاسته مي شود.

 فصل دوازدھم

 پايان نامه



) پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي ٧٤ماده  

موظف است در يك زمینه مربوط به رشته تحصیلي آن دانشجو 

 خودزيرنظراستاد راھنما به تحقیق بپردازد.

)دانشجويان دوره دكتري عمومي مي بايست از شروع دوره كار ٧٥ماده
آموزي تاقبل از شركت در امتحان جامع پیش كارورزي موضوع پايان نامه خودرا 

 انتخاب و به ثبت برسانند.

ره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه تبصره: دانشجويان دو
 خودرا در مدت مقرر به ثبت نرسانند،

موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پیش كارورزي  تازمان ثبت

 نمي باشند.

)استاد با پیشنھاد دانشجو، موافقت استاد راھنما وتايید گروه ٧٦ماده
دانشكده مربوطه تعیین مي آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوھشي 

 گردد.

: رتبه اسناد راھنما حداقل استادياري است، در موارد استثنايي با ١تبصره
تايید شوراي پژوھشي دانشكده مي توان از اعضاي ھیات علمي مربي نیز 

 به عنوان استاد راھنما استفاده نمود.

ظور :در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوھشي دانشكده و به من٢تبصره
انجام تحقیقات بین بخشي دانشجو مي تواند بیش از يك استاد راھنما 

 داشته باشد.

)درصورت لزوم به پیشنھاد استاد راھنما يك نفر از اعضاي ھیات ٧٧ماده

علمي يا متخصصان ومحققان برجسته پس از تايید شوراي پژوھشي 
 دانشكده به عنوان استاد مشاور تعیین مي شود.

پايان نامه ھاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور  تبصره:سقف تعداد

ھمزمان توسط ھر استاد راھنما ھدايت مي شوند، از فرمولتقسیم تعداد كل 

دانشجويان ورودي در ھرسال به تعداد كل اعضاي ھیات علمي دانشكده 

بدست مي آيد.در دانشكد ه ھايي كه تعداد اعضاء  ٢مربوطه ضرب در عدد 
ست و با فرمول فوق سقف پايان نامه ھر عضو ھیات ھیات علمي زياد ا

علمي عدد كمي خواھد شد، ھر عضوھیات علمي بر اساس مرتبه 

پايان نامه  ٣دانشگاھي وي با تصويب شوراي پژوھشي دانشكده، حداكثر 
دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور ھم زمان مي تواند راھنمايي 

 نمايد.

 ان نامه بايستي با ھدايت استاد راھنما باشد.)انتخاب موضوع پاي٧٨ماده



) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با ٧٩ماده 

سال اخیر در دانشگاه  ٥عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 

 ذيربط گرفته نشده باشد.

وعاتي كه تبصره:درموراد خاص وبانظر شوراي پژوھشي دانشكده، در موض
ممكن است نیاز به تحقیق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ 

 پايان نامه به عنوان و محتواي مشابه بالمانع است.

 )ھر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.٨٠ماده

 ٣تبصره :انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروھي از دانشجويان (حداكثر
پس از تايید استاد راھنما و تصويب شوراي پژوھشي دانشكده به شرط نفر)

 رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

 الف:حجم و اھمیت موضوع تحقیق يا تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب:تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونه اي باشد كه ھريك از دانشجويان 
 ن نامه را عھده دار شوند.ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايا

 ) جھت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:٨١ماده 

 الف: انتخاب موضوع پايان نامه با ھدايت استادراھنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوھشي 

 دانشكده

 ي مربوطج:تصويب طرح پیشنھادي طرح پیشنھادي پايان نامه در گروه آموزش

د: ارائه طرح پیشنھادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوھشي 
 دانشكده جھت تصويب در شوراي پژوھشي دانشكده.

ه: ابالغ مصوبه شوراي پژوھشي دانشكده به استاد راھنما جھت شروع 
 پايان نامه.

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

 ) ھر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:٨٢ماده

الف: چكیده به زبان فارسي و انگلیسي (اھمیت وزمینه كار،موادوروش، نتايج 
 ونتیجه گیري)

ب: مقدمه (داليل اھمیت موضوعروش، اطالعات كلي در زمینه پژوھش 
 واھداف پژوھش)



 ج: بررسي متون

ط و مواد پژوھش، حجم ونمونه وروش نمونه د: روش كار ( نوع پژوھش، محی

گیري، روش جمع آوري اطالعات، روش تجزيه وتحلیل داده ھا وانواع آزمون 

 ھاي آماري ومراحل انجام كار)

 ز: نتايج (استفاده از آزمون ھاي آماري، جداول، نمودارھا وبیان نتايج)

ر مطالعات، و:بحث و نتیجه گیري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساي
بررسي علت تفاوت نتايج پژوھش با ساير مطالعات بررسي نقايص و 

 محدوديت ھاي پژوھش، نتیجه گیري نھايي و ارائه پیشنھادات)

 ه: مراجع

)نگارش پايان نامه به زبان انگلیسي بالمانع مي باشد ولي الزم است ٨٣ماده
 ز داشته باشد.عالوه بر چكیده به زبان انگلیسي، چكیده به زبان فارسي نی

) ھیات داوران كه مسئولیت تصمیم گیري نھايي در مورد پايان نامه ھا ٨٤ماده
 را بر عھده دارند از اعضاي زير تشكیل مي شود:

 استاد راھنما-١

 استاد مشاور(در صورت وجود)-٢

 نماينده شوراي پژوھشي دانشكده -٣

 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه -٤

از اعضاي ھیات علمي يا محققان و صاحب نظران به انتخاب گروه يك عضو  -٥

 آموزشي مربوطه

تبصره:مرتبه علمي استاد راھنما واعضاي ھیات علمي بايد حداقل 

استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تايید شوراي پژوھشي دانشكده 

مي تواند مربي باشد، در خصوص محققان و متخصصان وصاحبنظران داشتن 
 ك دكتراي تخصصي الزامي است.مدر

) ارزشیابي پايان نامه ھا توسط ھیات داوران در مقیاس نمره گذاري از ٨٥ماده

صفر تا بیست صورت مي گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چھار درجه به 
 شرح ذيل ممتاز مي شوند

                                                                                      عالي

 بسیار خوب



 خوب

 غیر قابل قبول

تبصره: پايان نامه ھايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقیقاتي 

بوده ويا در يكي از مجالت عملي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت 
مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ رادراين مجالت ارائه نمايند، بديھي 

ارائه مقاله ويا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه است كه 

 و تعیین نمره نھايي صورت گیرد.

)كلیه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نیمسال ٨٦ماده  
تحصیلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چھارچوب سنوات مجاز تحصیلي 

اع و نمره قبولي كسب نمايد. علي رغم اينكه كلیه نتواند از پايان نامه خود دف
واحدھاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد،اخراج 

 خواھد شد.

)تعداد واحدھا و نمره پايان نامه در آخرين نیمسال تحصیلي ثبت و ٨٧ماده 

دانشجو از رعايت حداكثر واحدھاي مجاز در آخرين نیمسال تحصیلي معاف 
 است.

)زمان فارغ التحصیلي دانشجو،زماني است كه تمامي واحدھاي ٨٨ماده 

 درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد(ھركدام كه موخر باشد).

 )كلیه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.٨٩ماده 

)يك نسخه از خالصه ھر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت ٩٠ماده 
تحقیقات و فناوري وزارت متبوع جھت بھره برداري و اطالع رساني به ديگر 

 مراكز ارسال گردد.

 فصل سیزدھم

 فراغت از تحصیل

)دانشجويي كه كلیه واحدھاي درسي و مراحل آموزشي دوره ٩١ماده 

دكتري عمومي پزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات 
ت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دكتري عمومي اين آيین نامه با موفقی

 پزشكي شناخته مي شود.

تبصره در چھل و دومین  ٩٣ماده و  ٩٢فصل  ١٣)اين آيین نامه در ٩٢ماده 

به تصويب  ٠٩/٠٣/٨٩جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
ه از براي آن دسته از دانشجوياني ك ١٣٨٩-٩٠رسید از ابتداي سال تحصیلي 

اين تاريخ به بعد وارد دوره دكتري عمومي پزشكي دانشكده ھاي مجري 



طرح بازنگري و اصالحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي مي شوند الزم 

االجرا است و از اين تاريخ كلیه آيین نامه ھا و بخشنامه ھاي مغاير با آن براي 

ي دانشگاه مي دانشجويان مشمول اين آيین نامه لغو میشود.شوراي آموزش
تواند وضعیت تحصیلي دانشجويان مشمول طرح بازنگري و اصالحات در برنامه 

را با اين آيین  ١٣٨٩-٩٠آموزش پزشكي عمومي ورودي قبل از سال تحصیلي 
 نامه تطبیق داده و بر اساس آن فارغ التحصیل نمايد.

  

 


