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 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 معاون آموزشی دانشگاه مقدمه

امور آموزشی دانشگاه، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین فرایندهای جاری هر دانشگاه است. 
ر مقاطع و رشته های مختلف در حال تحصیل در گوشه گوشه دانشگاه هستند و نظام هزاران دانشجو د

آموزش دانشگاه برای سامان دادن به وضعیت تحصیلی آنها اهمیت به سزایی دارد. از سوی دیگر، هرچه 
در دانشگاه بزرگتر و طول و عرض آن بیشتر باشد، قوانین فراوان تر، و بالطبع پیچیدگی کارها بیشتر است. 

گیری صادر شده های متعدد در سطوح مختلف تصمیمها، و شیوه نامهطول سالیان، قوانین، دستورالعمل
شده است. اکنون که به همت مدیر اند و ضرورت وجود منبعی برای مراجعه و استفاده، همیشه احساس می

عه ارزشمند گردآوری و خدوم و پرتالش امور آموزشی دانشگاه، سرکار خانم دکتر غیاثوندیان، این مجمو
آزمایی شده است، ضمن تشکر ویژه از ایشان، امیدوارم محصول زحمات چندین ماهه ویرایش و راستی

ها به نحو احسن یاری اندکاران حوزه آموزش دانشگاه در انجام مسوولیتایشان بتواند به تمامی دست
آموختگان سرآمد و توانمند یکی انشرساند. بدون شک تالش در عرصه آموزش نخبگان جامعه و تربیت د

 کلیدهای توسعه کشور و اعتالی میهن عزیزمان است.از شاه

 دکتر امیرعلی سهراب پور                                                                                                             

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 مدیر امور آموزشی مقدمه

 

) ذی نفعان از  یکی از وظایف دانشگاههای پیشرو انتقال بهنگام و صحیح و شفاف مصوبات به محیط اعم
به شیوه های مختلف است و از استانداردهای ملی و جهانی و تصمیم گیران دانشجویان و کارکنان( 

بع قابل استناد عالوه بر هدر اعتباربخشی نیز اهتمام داشتن به این مهم است. مبرهن است پراکندگی در منا
صحت و دقت در تصمیمات را نیز به ورطه تردید  و بی ، رفت زمان و فرصت های طالیی تصمیم گیری 

های کارشناسی، دکترای های آموزشی دورهتدوین کتاب جامع آئین نامهثباتی می کشاند. در این راستا 
پزشکی و دندانپزشکی و فوق تخصصی  ( و تخصصPhDای، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی )حرفه

و فلوشیپ که مشتمل بر قوانین و مصوبات کشوری به عالوه مصوبات شورای آموزشی  دانشگاه علوم 
از دو سال پیش در دسنور قرار گرفت و در قالب جلسات بازخوانی آیین نامه ها و پزشکی تهران است 

شکده و حفظ مصوباتی که نافی مقررات مصوبات با هر دانشکده و مرور مصوبات شوراهای هر دان
های شروع سال تحصیلی به در جشن CDماحصل اولیه آن به صورت   فرادستی نبودند کار هدایت شد.

با اصالحاتی که در آیین نامه های  59 سالداده شد در  59 و  59 هایدانشجویان جدیدالورود سال
مجلد اعمال گردید تا اطمینان حاصل شود که  دستیاری دندانپزشکی و دکترای تخصصی داده شد در این

مجموعه ای قابل استناد و به روز شده در اختیار مخاطب قرار دارد. از خداوند بزرگ شاکرم که به تالش 
کوچک ما برکت داد تا به قول خود در فراهم سازی مجموعه حاضر به عنوان گامی در تسهیل امور آموزشی 

 دانشگاه تحقق بخشیم.

ز کلیه روسای ادارات معاونت آموزشی خصوصًا سرکارخانم گرگانرودی که اگر همراهی ایشان جا دارد ا
نبود تحقق این مهم میسور نمی شد و همچنین روسای محترم ادارات در دانشکده ها که با تواضع بسیار 
ساعتهای طوالنی جلسات بازخوانی را تحمل فرمودند و در جمع آوری و انتقال مصوبات شوراهای 

 دانشکده در جلسات مرور و بازخوانی آیین نامه نقش موثری داشتند صمیمانه تشکر نمایم.

 والسالم علی من تبع الهدی

 دکتر شهرزاد غیاثوندیان

 مدیر امور آموزشی دانشگاه
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 وستهیوسته و ناپیپ یکارشناس ،یعمومیدکتر های  ع شده دورهیتجم یآموزش ن نامهییآ

 
 یسیط ورود و نام نو یشرا

 بدین شرح است: یو کارشناس یعموم یدکترهای  ط ورود به دورهیشرا -1
ان دوره متوسطه )نظام ینامه پایداشتن گواه -1-2 یرفته شدن در آزمون ورودیپذ -1-1 

ا خارج از کشوورمورد ید(از داخل ی)نظام جد یش دانشگاهینامه دوره پیا گواهیم( ویقد
ا برابوور ید آموووزش متوسووطه(یوود وزارت آموووزش وپوورورش )باتوجووه بووه نظووام جدییووتا

مجاز بودن -1-3(یانقالب فرهنگ یعال ی)مطابق مصوبات شورایحوزوهای  آموزش
د بوه ورو یط عموومیکشور وداشتن شرا ین ومقررات جاریل از نظر قوانیبه ادامه تحص

از  یبرخووردار -1-4. یانقوالب فرهنگو یعوال یبرابر مصووبات شوورا یآموزش عال
علووم  یزیوبرناموه ر یعوال یسالمت کامل تن و روان بر اساس ضوابط مصوب شوورا

ا پرداخت یگان یسپردن تعهد خدمت براساس ضوابط وقانون آموزش را -7-9. یپزشک
: 7شوود. تبصوره موی ربط صوادریوذق مراجوع یوکه از طر یه مطابق تعرفه ومقرراتیشهر

سونجش  یچنانچه دانشجو باتوجه به ضووابط اعوالم شوده در دفترچوه آزموون سراسور
و پزشوکی  یعمووم یدوره دکتور یالزم بورا یوروانو یآموزش کشور از سالمت جسم

ل در یدانشگاه، اجوازه تحصو یپزشک یبراساس نظر شورا برخوردار نباشد،کارشناسی 
دوره متوسوطه  یلیتحص یهدیی: ارائه تا2را ندارد. تبصره یناسکارش/ یعموم یدوره دکتر

مسوال یان نیوثبت نام و حداکثر تا پا   د در زمان ینظام جد یش دانشگاهیا پیم ینظام قد
ش یناموه دوره پویا اصول گواهیوان دوره متوسطه ینامه پایو ارائه اصل گواه یلیاول تحص
: پرداخوت 3اسوت. تبصوره یه الزامویلك سال بعد از ثبت نام اویحداکثر تا  یدانشگاه

گور تعهودات یوکارشناسوی را از انجوام د یعموم یه، دانش آموختگان دوره دکتریشهر
 ی،داروساز ی، دندانپزشکیپزشکهای  ن نامهییآ 1کند. )ماده  یخاص معاف نم یقانون

 ( یوکارشناس
نجش آموزش که توسط سازمان سهایی  موظفند در مهلت یرفته شدگان آزمون ورودیپذ - 2

ربط مراجعوه یووانتخاب واحد به دانشوگاه ذ یسینام نو یشود برا می ا دانشگاه اعالمیکشور 
ج یپو  از اعوالم نتوا یلیمسوال تحصوین نیدر نخسوت یسینام نو یعدم مراجعه برا ند.ینما

آموزشوی پزشوکی، های  آیوین ناموه 2خواهد شود. )مواده  یل تلقیآزمون، انصراف از تحص
 وسازی، کارشناسی(دندانپزشکی، دار
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 یکند برایکه دانشگاه اعالم م یدر زمان یلیمسال تحصیموظف است در هر ن دانشجو - 3
ك یودر  یسوینوام نو یدانشوجو بورا اقودام، عودم اقدام نمایدل وانتخاب واحد یادامه تحص

و دانشجو اخراج خواهود شود.  بودهل یعذر موجه به منزله ترك تحصمسال بدون اطالع و ین
ل آن را یود دالیودانود با موی ل خود را موجهیکه دانشجوترك تحص ییدر موارد استثنا :1تبصره

 مسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائوه دهود،یان همان نیك ماه قبل از پایحداکثر تا 
مسوال جوزو یآن ن دانشوگاه، یآموزش یل توسط شوراید موجه بودن ترك تحصییدرصورت تا

شوود.  موی مسوال صوادریآن ن یبورا یلیتحص یمرخص محسوب و یل ویمدت مجاز تحص
خوود را  یلیل نمووده، چنانچوه بخواهود مودارك تحصویکه ترك تحصو یی: دانشجو2تبصره

 3د. )ماده یل خود عمل نمایدوران تحص یه تعهدات قانونید موظف است به کلیافت نمایدر
 آموزش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، کارشناسی(های  آیین نامه

ن شوده یویویا ادامه درمان نتوانود در مهلوت تع یماریکه بعلت ب یجانباز یبه دانشجو  - 4
 یپزشوک ینکه گوواهیشود)مشروط برایمسال مراجعه کند اجازه داده میثبت نام درهر ن یبرا

د( تا زمان حذف و اضافه ثبوت نوام و انتخواب واحود یده باشد ارائه نماید ستاد رسییکه به تا
 امه دانشجویان شاهد وایثارگر(آیین ن 2)ماده کند.

و اداموه  یسویك زموان حوق نوام نویودر  یدانشجویان دوره دکترای عمومی و کارشناس - 5
 .ندارنودرا  یر دولتویوا غی یا چند دانشگاه اعم از دولتیك یدر ،ك رشتهیش از یل در بیتحص

ع وزارت متبو یمقررات آموزش یته نظارت برحسن اجرایص کمیبه تشخ درصورت تخلف،
 باطول اعوالم یو یلیمحروم و سووابق تحصو یانتخابهای  از رشته یکیل در یاز ادامه تحص

مربوط به رشته حوذف شوده را های  نهیه هزین حال موظف است کلیشود و دانشجو در ا می
ان یربط بپوووردازد. تبصره:دانشوووجویووون شوووده بوووه دانشوووگاه ذیووویتعهای  مطوووابق تعرفوووه
مه وضوابط مربوط بوه ن نایوتابع آئ ین ماده مستثنیااز شمول  درخشان( یممتاز)استعدادها

پزشووکی، دندانپزشووکی، داروسووازی،  آموووزشهای  نامووه آیووین 4. )موواده باشووند مووی خووود
 کارشناسی(
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 ینظام آموزش 

 
آیوین  5سوت. )مواده ا یبرنظوام واحود یو کارشناسی مبتن یعموم یآموزش دوره دکتر- 6

 (، کارشناسیوسازیپزشکی، دندانپزشکی، دار آموزشهای  نامه
 یشود و قبوول می دهیآن درس سنج یارزش هر درس با تعداد واحدها ،یدر نظام واحد - 7

های  ین ناموهآیو 6شود. )مواده  می همان درس محدود ك درس بهییا عدم قبولی دانشجو در 
 داروسازی و کارشناسی( 5پزشکی، دندانپزشکی، ماده  آموزش

 17 یب به صوورت نظوریاست که مفاد آن به ترت یدرس زانیا میهر واحد درس، مقدار -  8
ساعت در  51 یکار آموزو ساعت  34 یشگاهیا آزمای یساعت، عمل 68ساعت، کارورزی 

 یزیوبرناموه ر یعال ی، طبق برنامه مصوب شورایا دوره تابستانی یلیمسال تحصیك نیطول 
 6، دندانپزشکی، ماده آموزشی پزشکیهای  آیین نامه 7شود. )ماده  می  یتدر یعلوم پزشک
 کارشناسی( 5داروسازی 

د دانشوکده و یوو تائ یص گوروه آموزشویتوانند در صوورت لوزوم بوه تشوخیمها  دانشگاه- 9
و  یکواردانهوای  سواعت و در دوره 22توا  یکارشناسوهوای  دانشگاه، در هور رشوته از دوره

شته، در طول دوره   رین به ساعات تدریساعت به عنوان حل تمر 12وسته تا یناپ یکارشناس
آیوین ناموه  9شوود.) مواده یش واحد هر درس نمویش ساعت موجب افزاین افزایند. ایفزایب

 کارشناسی(
 ر است:یبه شرح ز یشامل مراحل یعموم یبرنامه دوره دکتر -12

مبوانی طوب بوالینی )نشوانه ه مرحلوه دوم: یووعلووم پا یپزشکی: مرحله اول: دروس عموم
بوه  مرحله سوم: کارآموزی بالینی مرحله چهارم: کارورزی بالینی.  (شناسی و پاتوفیزیولوژی

 گردد.دوم دوره پیش بالینی و به مرحله سوم و چهارم دوره بالینی اطالق میو مرحله اول 
واحود از دروس اختصاصوی  8ه و یووعلوم پا یدروس عمومکلیه  دندانپزشکی: مرحله اول:

واحود از  182گذراندن حوداقل مرحله دوم:  پایه و قبولی در آزمون جامع علوم  دندانپزشکی
دروس دوره و قبولی در آزمون جامع دندانپزشکی  مرحله سوم: تکمیل دروس دوره و دفاع از 

 پایان نامه
تبصره: شرط شروع مرحله دوم، قبولی ذر آزمون جامع علوم پایه و شرط شروع مرحلوه سووم 

 قبولی در آزمون جامع دندانپزشکی است. 
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و اختصاصوی قبول از آزموون جوامع  ه یووعلووم پا یزی: مرحلوه اول: دروس عموومداروسا
 کلیه دروس باقیمانده پ  از آزمون جامع داروسازیمرحله دوم: واحدی(  182داروسازی )

 داروسازی(7پزشکی، دندانپزشکی، ماده  آموزشهای  آیین نامه 8)ماده 
، کلیوه مراحول دندانپزشوکیو  یپزشوک یعمووم یدوره دکتور ینیش بوالیدر مراحل پو- 11

و در صوورت  یلیمسوال تحصویمرکوب از دو ن یلیداروسازی و کارشناسوی هرسوال تحصو
عبوارت  یلیمسال تحصویهر ن است. یك دوره تابستانیط و امکانات یضرورت و داشتن شرا

: طوول مودت 1اسوت. تبصوره  یهفتوه آموزشو 6برابور  یو دوره تابستان یهفته آموزش 17از 
هفتوه آمووزش  6هفتوه و  17  جوزو مودت یان دوره تابسوتانیوا پایومسال ین انیامتحانات پا
عدم  ،یعیطب یایشامل وقوع بال ،یو ضرور یی: در موارد استثنا2ره شود. تبص یمحسوب نم

شونهاد یل بوه پیون قبیواز ا یاسوتاد و مووارد یمواریهفته ،ب 17امکان حضور استاد در طول 
کوتواهتر  یرا در مدت ییا درسهایتوان درس  می هدانشگا یآموزش یدانشکده و موافقت شورا

  نموود، یا درسها را اخذ کورده انود تودریکه آن درس  یانیه دانشجویهفته جهت کل 17از 
های  آیین نامه 9است. )ماده  یالزام یمطابق ساعات هر واحد درسها  ه کالسیشرکت در کل

 داروسازی( 7آموزش پزشکی، دندانپزشکی، ماده 
و بخش  یعمل ،یمشتمل بر چند درس تئور یلیهر سال تحص پزشکی، ینیبالدر دوره - 12

با توجه  ،یلیدر طول هر سال تحص ینیدوره بال یتعداد بخشها مربوطه است، ینیآموزش بال
د. شوو می نییتع دانشگاه، یآموزش یتوسط شورا آموزش هر بخش، یبه مدت زمان الزم برا

 دندانپزشکی(پزشکی،  آموزشهای  آیین نامه 12)ماده 
وسرفصل مصووب  یموظفند برنامه درس یعلوم پزشکهای  تمام دانشگاهها و دانشکده -13

م یتنظو ازها،یش نیت پیب دروس با رعای: ترت1ند تبصرهیرا اجرا نما یزیبرنامه ر یعال یشورا
ز موواد و طورح یو  و جابجوا کوردن ریان در طول دوره،روش تدریدانشجو یلیبرنامه تحص
علووم های  ك درس و انتخواب منوابع بور عهوده دانشوگاهها و دانشوکدهیدر د یمطالب جد

 یش کوارورزیه و جامع پویاست منابع جهت امتحانات جامع علوم پا یهیاست. بد یپزشک
علووم های  : آن دسته از دانشگاهها و دانشوکده2تبصره .شودین مییاز طرف وزارت متبوع تع

 ید شوراییل داشته اند،در صورت تایالتحص فارغ یعموم یکه حداقل سه دوره دکتر یپزشک
زان ده یوات و امکانات حداکثر بوه میتوانند به توجه به مقتض می دانشکده و دانشگاه یآموزش

های  آیین نامه 11ماده  2و  1دوره،به برنامه مصوب اضافه کنند. )تبصره  یدرصد کل واحدها
فقوط  2تبصوره ( کارشناسوی7داروسوازی و  12دندانپزشکی، ماده 11پزشکی، ماده  آموزش

 باشد.مربوط به دوره دکترای عمومی می
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هیات ممیزه و فاقود هیوات  علوم پزشکی اعم از دارایهای  کلیه دانشگاهها و دانشکده- 14
 ممیزه و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارایوه واحودهای

باشند اقدام و  می رنامه آموزشی که دارای مجوزدر هر بدرسی جدید به جای دروس اختیاری 
این دروس را به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه نمایند. سقف ارائوه واحودهای درسوی 

کل واحدهای دوره  ٪02جدید به جای دروس اختیاری در دانشگاههای دارای هیات ممیزه 
ه به شرط داشتن سوه دوره باشد و در دانشگاههای فاقد هیات ممیز می در هر برنامه آموزشی

 باشود. موی کل واحدهای دوره در هر برناموه آموزشوی ٪72فارغ التحصیل در رشته مربوطه 
 آیین نامه دندانپزشکی( 11ماده  3)تبصره 

 ه برگوزاریوامتحان جامع علوم پا ،پزشکی و دندانپزشکیهای  رشته ان مرحله اولیدر پا- 15
:  شرط شرکت 1باشد. تبصره  می یود به دوره بعددر امتحان جامع شرط ور یشود و قبول می

واحد  8ه و یعلوم پا یمراحل اول)درسها یه درسهایدر کل یه، قبولیدر امتحان جامع علوم پا
 ن مرحله است.یاز ا 12ن کل یانگی( و کسب میعموم یدرسهااز 

شورکت که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنهوا  یاز دروس یتبصره: چنانچه نمرات تعداد 
دانشجو بوه صوورت  ه اعالم نشده باشد،یبه آزمون جامع علوم پا یکرده است در زمان معرف
دانشوجو در آن درس  که بعد از اعالم نموره، یدر صورت د.ینما می مشروط در آزمون شرکت

جوه ینت ده باشد،ینرس 12به  ین کل مرحله اول ویانگیم ،یرغم قبول یا علیمردود شده باشد 
باشد و آزمون مذکور جوزو تعوداد دفعوات شورکت در آزموون او  می کنیلم  کان یآزمون و

ن الزم یانگین کسب میو همچن یدر درس مردود یمحاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبول
 12ت. )مواده به صورت مشروط نخواهود داشو یرا حت یاجازه شرکت در آزمون جامع بعد

/د مووور  391/518نامه شووماره و بخشوو پزشووکی، دندانپزشووکی آموووزشهای  آیووین نامووه
 وزارت متبوع( 19/5/1395
برای شرکت در امتحان جامع علوم پایه، دانشجوی رشته پزشکی باید عالوه بر این که  - 16

کنود در نمورات تجمعوی  موی در هر کدام از بلوکهای ادغام یافته حد نصاب قبولی را کسب
نمرات از عملکردی که دانشجو در  دیسیپلینی نیز حد نصاب قبولی را کسب کرده باشد. این

آناتومی، جنین شناسی، ) ادغام یافته داردهای  حاضر در بلوکهای  مورد هر یک از دیسیپلین
شوود. بورای  موی در پایان هر سال تحصیلی محاسوبه( بافت شناسی، فیزیولوژی و بیوشیمی

در قالوب درس کوه - شرکت در امتحان علوم پایه، با توجه به این کوه نظوام ارزیوابی طوولی
 ، مرزی و ردبه شکل قبولی -شود می در طول مدت دوره علوم پایه ارایه 1طبابت های  مهارت

تفکور، اسوتدالل و حول مسواله، ) طولیهای  لذا دانشجویان باید در هر یک از تم ،باشد می
هوای  رشود فوردی، مهارت، ارتباطیهای  تعهد حرفه ای و اخالق و حقوق پزشکی، مهارت
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طح قبولی را کسب کرده باشد. چنانچه دانشجو حداکثر در دو محور از پنج محور بالینی( س
 طولی، سطح مرزی کسب کرده باشد. با شرط گذراندن آنها پ  از دوره علووم پایوه،های  تم

 پزشکی(  آموزشهای  آیین نامه 12ماده  4 و 3تواند در آزمون جامع شرکت کند. )تبصره  می
چنانچوه  ه دکترای عمومی تا سه نوبت مجواز اسوت.یعلوم پاشرکت در امتحان جامع - 17

 یعمووم یل در دوره دکتوریدامه تحصکسب نکند از ا یدانشجو در امتحان مذکور نمره قبول
ك نوبوت یوه بوه منزلوه یر موجه در امتحان جامع علوم پایبت غی:غ1شود. تبصره  می محروم

بوه علوت موردود شودن در  کوه یی:دانشوجو2شود. تبصوره  می محسوب  شرکت در امتحان
تواند برابور  می شود، می ل در دکترای عمومی  محرومیه از ادامه تحصیامتحان جامع علوم پا

به رشته  ،یدندانپزشک ،یپزشک یعموم یدکترهای  ان دورهیر رشته دانشجوییدستورالعمل تغ
شورکت در  شرطر رشته دهد. ییتغ یوسته و کاردانیا ناپیوسته یپ یدر مقاطع کارشناس یگرید

واحد از دروس علوم پایه) شامل کلیه دروس  5/46امتحان جامع علوم پایه قبولی در حداقل 
واحود از  8علوم پایه باستثنای دروس شناور بین علووم پایوه و مقودمات بوالینی( و حوداقل 

 8واحد علووم پایوه و  5/46از دروس فوق الذکر و  12دروس عمومی و کسب میانگین کل 
 پزشکی، دندانپزشکی( آموزشهای  آیین نامه 13)ماده ومی است( واحد دروس عم

کوارورزی( ) برای دانشجویان رشته دندانپزشکی واحدهای درمان جامع دندانپزشوکی- 18
شرط ورود به مرحلوه سووم قبوولی در  شود.در یک سال پایانی آموزش دندانپزشکی ارائه می

م دروس شوناور بوین علووم پایوه و تمواو  واحد از دروس اختصاصی مرحله دوم 29حداقل 
واحود اختصاصوی مرحلوه  29از دروس فوقالذکر) 12مقدمات بالینی و کسب میانگین کل 

تبصره: محل کارورزی به منظور کسب مهارت  واحد از دروس پایه شناور( است. 15دوم و 
و تواند شوامل بخشوهای آموزشوی  می و دید جامع نسبت به بیمار و انجام درمانهای مربوطه

مراکز درمانی تحت پوشش باشد. به صورتی که حداقل یک عضو هیوات علموی از تموامی 
گروههای آموزشی درگیر در یک بخش و یا مرکز در کنار هم و به صورت هم زموان حضوور 

 آیین نامه دندانپزشکی( 14داشته باشند. )ماده
ن، بخش مارستای، داروخانه، بیدر عرصه داروساز یوکارآموز یمحل کار آموز- 19

باشد. )ماده  می یع داروسازیو صنا یو شهر ییروستا یو درمان یاورژان ، مرکز بهداشت
 آیین نامه داروسازی(13
 ،یمواران بسوترین بیآمووزش بور بوال ،یپزشکی شوامل دروس نظور ینیبال یکارآموز - 22

ضوه و مراکوز عرها  مارسوتانیهای  در درمانگاه ییسرپا یدرمان-یبهداشت یآموزش مراقبتها
مطوب بوا  موار،یط و حفظ حقوق بین شرایکشور و در صورت تام یدرمان یخدمات بهداشت

: در طوووول دوره 1اسوووت. تبصوووره ها  دانشوووگاه یآموزشووو یمجووووز و نظوووارت شوووورا
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 یان الزامویه دانشوجویوکل یطبق برنامه مصووب بورا یماه کارآموز 22،گذراندن یکارآموز
د از یونباها  مارسوتانیدر ب یبیمواران بسوتر نیبر بال ی: حداکثر مدت کارآموز2است.تبصره 

 آیین نامه پزشکی( 15شتر باشد. )ماده  یب ی% دوره کارآموز52
در  یشوود و قبوول موی برگزار یش کارورزیان مرحله سوم پزشکی، آزمون جامع پیدر پا- 21

 ،یش کارورزیشرط شرکت در آزمون جامع پ. است ین آزمون شرط ورود به دوره کارورزیا
واحود( و قبوولی در واحودهای  31واحودهای نظوری خواص مرحلوه کوارآموزی)در  یقبول

ماه(و قبولی در واحدهای نظری شوناور بوین مقودمات  21واحد معادل  63کارآموزیبالینی)
و  ایون دروساز  14ن کل یانگیکسب مواحد از دروس تخصصی( و  7بالینی و کارآموزی )

: چنانچوه نمورات 1تبصوره  باشد.ین نامه مایو ثبت موضوع پاگذراندن کلیه دروس عمومی 
که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در  ییاز دروس و بخشها یتعداد

دانشجو به صورت مشروط در  اعالم نشده باشد. یش کارورزیبه آزمون جامع پ یزمان معرف
ا بخوش یوآن درس کوه بعود از اعوالم نمره،دانشوجو در  یدر صورت د.ینما می آزمون شرکت

 یجوه آزموون وینت ،دنرس 14ن کل مرحله سوم به یانگیم یرغم قبول یا علیمردود شده باشد 
باشد و آزموون موذکور جوزو تعوداد دفعوات شورکت در آزموون او محاسوبه  می کنیکان لم 

ن الزم یانگین کسب میو همچن یا بخش مردودیدر درس  ینخواهد شد و تا کسب نمره قبول
: 3به صوورت مشوروط نخواهود داشت.تبصوره  یرا حت یر آزمون جامع بعداجازه شرکت د

 ر کسوبیکه با توجه به فرمول ز یبر اساس رتبه ا ،یش کارورزیقبول شدگان آزمون جامع پ
حق تقودم خواهنود  یگذراندن مرحله کارورز یبرا موجود،های  در انتخاب بخش کنند، می

* نموره 1یوانگین معودل سوه مرحلوه اول + * م 2داشت: نمره آزمون کتبی پیش کارورزی + 
آیین ناموه ضرایب موجود در فرمول در صورت نیاز بر اساس پیش کارورزی.  OSCEآزمون 

اجرایی زمان پیاده سازی این بند به پیشنهاد دانشکده پزشوکی و تصوویب شوورای آمووزش 
 آیین نامه پزشکی( 16شود. )ماده   می دانشگاه اصالح

 یانیپزشکی تا سه نوبت مجاز است. تبصره:دانشجو یش کارورزیشرکت در امتحان پ -22
 یل در رشوته پزشوکیاز ادامه تحص یش کارورزیکه به علت مردود شدن در امتحان جامع پ

از  یکویبوه  13مواده  2توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصوره  یشوند،م می محروم
آیوین  17ر رشته دهنود. )مواده ییتغ یانوسته و کاردیناپ یوسته ،کارشناسیپ یمقاطع کارشناس

 نامه پزشکی(
طبوق برناموه  یمواه کوارورز 17ماه باشد و گذرانودن  18پزشکی  یطول دوره کارورز -23

ك مواه یواز  توانود موی یدانشجو در طول دوره کارورز است. یکارورزان الزام یمصوب برا
 آیین نامه پزشکی( 18د. )ماده یاستفاده نما یمرخص
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 لیو طول مدت تحص یدرس یواحدها
 

وم پزشوکی ل در دانشگاه علیفراغت از تحص یالزم برا یدرس یحداقل تعداد واحدها- 24
پزشوکی  یعمووم یدر دوره دکتور یزیوبرناموه ر یعوال یشووراتهران طبق برناموه مصووب 

و  68تا  64و برای دانشجویان کاردانی 229زی ، داروسا217واحد، دندانپزشکی  75/324
آیوین ناموه  19اسوت. )مواده واحود  132واحد و کارشناسی پیوسوته 65ناپیوستهکارشناسی 

 کارشناسی(12دندانپزشکی و داروسازی،  15پزشکی، 
 یپزشوک یعمووم یدوره دکتور ینیش بالیاز مراحل پ یلیمسال تحصیدانشجو در هر ن -25

انپزشکی و در دکترای عمومی داروسازی و دند یواحد درس 24و حداکثر تا  12د حداقل یبا
واحد درسوی انتخواب نمایود. )بورای  22و حداکثر  12وکارشناسی در کلیه مراحل حداقل 

ن ی: در آخور1تبصوره  باشود.( موی 12حداقل واحود  گردانشجویان دوره شبانه و شاهد وایثار
پزشوکی وکلیووه مراحول داروسووازی و  ینیش بوالیك از مراحول پوویوهوور  یلیمسوال تحصوین

واحود   12واحد برای روزانه وبورای شوبانه  12ت شرط حداقل یدندانپزشکی دانشجو از رعا
: به پیشنهاد رئوی  مرکوز اسوتعدادهای درخشوان دانشوگاه و موافقوت 2معاف است.تبصره 

تواند حداکثر تا سه  می دانشکده دانشجوی حایز شرایط استعدادهای درخشان رشته پزشکی
های  جویان رشووتهواحوود اخووذ کنوود. دانشوو 24واحوود از دروس عمووومی بوویش از سووقف 

بوا نظور تواننود  موی باشود 17دندانپزشکی و داروسازی در صورتیکه معدل یک نیمسال آنها 
تبصوره  واحد انتخاب نمایند. 24استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعدی حداکثر 

ك از مراحول بویش از یوگذراندن هر  یمانده دانشجو برایکه حداکثر واحد باق ی: در موارد3
مسوال قبول مشوروط نشوده باشود بوه پیشونهاد یکوه در ن یدر صورت واحد باشد، 24ف سق

توانود کلیوه آن واحودها را در آن  موی د شوورای آموزشوی دانشوگاهییدانشکده پزشکی و با تا
واحود  6ش از یدانشوجو مجواز بوه انتخواب بو ،ی: در دوره تابستان4مسال بگذراند.تبصره ین

واحد درسوی در  8ایثارگر در دو مورد مجاز به انتخاب باشد. دانشجوی شاهد و ینم یدرس
واحود درسوی فوارغ التحصویل شوود و  8باشد الف(بوا گذرانودن حوداکثر ترم تابستانی می

واحد درسی باقیمانده جهت شرکت در آزموون  8باشد ب( صرفا  14میانگین کل او حداقل 
 11داروسوازی، 15شوکی و دندانپز 16آیوین ناموه پزشوکی،  22علوم پایه داشته باشد.)ماده 

 آیین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر( 4و  3کارشناسی و 
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عموومی یوا ) واحود درسوی 9در صورت تایید شورای آموزشی دانشگاه، اخذ حداکثر - 09
درسوی، هوای  اختصاصی، تئوری یا عملی( با رعایت مقررات آموزشی و حضوور در کالس

اشد. همچنین در صورتی کوه دانشوجو تنهوا یوک بهمراه با کارآموزی در عرصه بالمانع می
هوای  درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قوبال آن درس را اخوذ نمووده و در کالس

مربوط حضور داشته ولیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسوب نکورده 
انود آن درس را هموراه بوا تو موی باشد. با نظر شورای آموزشی دانشگاه و تایید استاد مربوطوه

 تحصیلی از طریق معرفی به استاد کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال
 ( 77/70/59مصوبه پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مور  )

دانشوگاهها کوه نموره خوام موواد  یورود یرفته شدگان آزموون سراسوریآن دسته از پذ- 09
دانشوگاه  یآموزشو یص شوورایا چند درس به تشخیك یدر  یآنها در آزمون ورود یتحانام
را که آن دانشگاه  یاز رشته دروسیکمترباشد، موظفند حسب ن ینیرنده،از حد نصاب معیپذ
عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب  یاز دانشگاهیش نیکند به عنوان دروس پ می نییتع

ز ین نووع درس،تعوداد واحود،ریوی:تع1بگذرانند. تبصره  یلیتحص مسالین نیا دومین یدر اول
دانشگاه  یآموزش یبر عهده شورا یاز دانشگاهیش نی  دروس پیمواد،نحوه ارائه و زمان تدر

از یوش نی:ارائوه دروس پو2اسوت. تبصوره  یآموزشو یشونهاد گروههوایرنده و بر اساس پیپذ
هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه از ها  آنها در دانشگاه یاجرا یو چگونگ یدانشگاه

ن کل نمرات دانشجو،مانند یانگیو م یمسال و مشروطیان نین پایانگیدانشجو،احتساب در م
:سوازمان سونجش آمووزش 3است. تبصوره  یو تابع مقررات آموزش عال یدروس دانشگاه

خوام آنهوا را  رفته شدگان مشتمل بر نمرهی،کارنامه پذیج آزمون ورودیکشور پ  از اعالم نتا
: بوه حوداکثر 4دهد.تبصره  می ربط قراریذ یار دانشگاههایدر اخت یك از مواد امتحانیدر هر

را گذرانوده  یاز دانشگاهیشنیواحد از دروس پ 8که حداقل  یانیل دانشجویطول دوره تحص
 17آیوین ناموه پزشوکی،  21شوود. )مواده  موی افوزوده یلیمسال تحصیك نیباشند،حداکثر 

 کارشناسی(13داروسازی،  16ی و دندانپزشک
-وکارشناسی بوه شورح ذیول موی یعموم یل در دوره دکتریحداکثر مدت مجاز تحص- 28

 باشد.
مانده یسال باق 5و  یمراحل اول و دوم آموزش پزشک یسال اول به ط 5سال که  12: یپزشک 

 4دت کوه نتوانود در مو یی:دانشجو1مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد. تبصره  یبه ط
ا در مدت یکسب کند و  یه،نمره قبولیاز امتحان جامع علوم پا یسال اول دوره آموزش پزشک

ل در رشوته یان برسواند از اداموه تحصویرا به پا یسال اول مرحله اول و دوم آموزش پزشک 5
 12ده حوداقل یوکه گذران یین نمرات درسهایانگیکه م یشود و در صورت می محروم یپزشک
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ر رشوته ییوسته تغیوسته و ناپیپ ی،کارشناسیدر مقاطع کاردان یگریبه رشته دتواند  یباشد،م
 ینیسال از شوروع دوره بوال 3که نتواند در مدت  ییدانشجو یلی: دوره تحص2بدهد. تبصره 

گور قابول یمواه د 12دانشوگاه حوداکثر  یآموزش یب شورایابد با تصویراه  یبه دوره کارورز
 ده باشد.یان نرسیبه پا یل ویمجاز تحصد است.مشروط بر آن که مدت یتمد

سال باقیمانده به طی مرحله  5/5سال اول به طی مرحله اول و  5/3سال که  9دندانپزشکی: 
سال اول از امتحوان جوامع  5/3که نتواند در مدت  یی: دانشجو1دوم اختصاص دارد. تبصره

 شوود و موی ی محورومل در رشته دندانپزشوکیکسب کند از ادامه تحص یه نمره قبولیعلوم پا
وسته و یپ ی، کارشناسیتواند برابر دستورالعمل مربوطه به یکی از مقاطع در مقاطع کاردان می

که نتواند در مودت  ییدانشجو یلی: دوره تحص2ر رشته دهد. تبصرهییوسته تغیناپ یکارشناس
 یزشوآمو یب شوورایان برساند بوا تصووین مرحله را به پایسال از شروع مرحله دوم، ا 5/5

به  یل وید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیگر قابل تمدیماه د 12دانشگاه حداکثر
 ده باشدیان نرسیپا

سال اول دوره آموزش  4که نتواند در مدت  یی: دانشجو1سال است. تبصره 5/9داروسازی: 
ل در رشوته یکسوب کنود از اداموه تحصو یه نموره قبوولیدر امتحان جامع علوم پا یداروساز

کوه گذرانوده اسوت حوداقل  یین نمرات درسوهایانگیشود و چنانچه م می محروم یروسازدا
 ی، کارشناسویدر مقاطع کاردان یگریتواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته د یباشد،م12

که نتوانود  ییدانشجو یلی: دوره تحص2ر رشته دهد. تبصرهییوسته تغیناپ یوسته و کارشناسیپ
 یب شوورایان برسواند بوا تصوویون مرحلوه را بوه پایمرحله دوم، اسال از شروع  5در مدت 

د اسوت، مشوروط بور آن کوه مودت مجواز یگر قابل تمدیماه د 12دانشگاه حداکثر یآموزش
 17دندانپزشوکی و  18آیوین ناموه پزشوکی،  22ده باشود. )مواده یان نرسیبه پا یل ویتحص

 داروسازی(
وسته روزانه یناپ یو کارشناس یکاردانای ه ل در دورهیکارشناسی: حداکثر مدت مجاز تحص 

سوال و  5/3ب یشبانه به ترتهای  سال و در دوره 6وسته روزانه یپ یسال و در دوره کارشناس 3
دوره را در حوداکثر مودت مجواز  یکوه دانشوجو نتوانود واحودها یسال است. در صوورت 7

 کارشناسی( 14شود.)ماده می ت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراجیل با موفقیتحص
واحود  12حداکثر تا چهوار نیمسوال از نیمسوالهایی کوه دانشوجویان شواهد وایثوارگر - 29

نموده باشند یا جهت جبران کسری میانگین انتخاب واحد نمایند با نظر ستاد جوزو انتخاب 
 12و تبصره ماده  3سقف سنوات مجاز تحصیلی این دانشجویان محاسبه نخواهد شد) ماده 

 جویان شاهد وایثارگر(آیین نامه دانش



 01 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

حداکثر سنوات مجاز از نظر نظوام وظیفوه بورای دانشوجویان پسور در مقطوع دکتورای  -32
و طبق  باشدسال می 9سال و کارشناسی پیوسته  9هشت سال و کارشناسی ناپیوسته عمومی 

های  ماده فوق در مواقع ضروری با تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص دانشگاه 0تبصره 
از فصل چهوارم  33)تبصره یک ماده  شود.ط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه میمربو

 قانون وظیفه عمومی(
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 ابیحضور و غ

و  یکووارآموزهووای  جلسووات مربوووط بووه هوور درس و دوره یحضووور دانشووجو در تمووام- 31
-یبت محسووب مویك از جلسات، غیاست و عدم حضور دانشجو در هر  یالزام یکارورز

 ( یکارشناس 18، یداروساز 15، یدندانپزشک 19، یپزشک 99)ماده  شود.
 17/2 یشوگاهیو آزما ی،عملو  17/4 از یبت دانشوجو در هور درس نظوریساعات غ - 32

در ، د تجواوز کنودیمجموع ساعات آن بخش نبا ( یک دهم) 12/1از  یو کارورز ی،کارآموز
بت توا ی:غ1ود تبصره ش می ا بخش صفر محسوبین صورت نمره دانشجو در آن درس یر ایغ

مجاز خواهد بود کوه بوا ارائوه مودرك مسوتند و  یسقف مشخص شده در بند فوق،در صورت
رموجوه(بر یا غیوبت دانشجو)موجه یص مدرس موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیتشخ

بت دانشوجو در هور یکه غ ی:در صورت2د دانشکده خواهد بود. تبصره ییعهده مدرس و با تا
 یص شوورایبت او با تشوخیغ ین شده در بند فوق باشد ولییزان تعیش از میا بخش،بیدرس 
 تیواعر لاحو نیوا رد.ددرگیمص داده شود،آن درس حذف یدانشگاه موجه تشخ یآموزش

 لاسومین كیو ناونوع هبو روکذم لاسمین یلو،تسین یمازلا لاسمین ره رد دحاو 12 لقادح
 22 ،یکشووزپ24 هداموو ). .دوشوو یموو بوسووحم وجشووناد یلیصووحت تاونسوو وزجوو لموواک
 (یسانشراک 19 ،یزاسوراد ،یکشزپنادند
 

ا یوا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یرموجه در امتحان هر درس یبت غیغ- 33
ا بخووش یووا بخووش باعووف حووذف آن درس یووبووت موجووه در امتحووان هوور درس یبخووش و غ

 و هاگشوناد یشزومآ یاروش هدهع رب ناحتما هسلج رد تبیغ ندوب هجوم صیخشت.ددرگیم
 22 ،یکشوزپ25 هدامو) .تسوا دهاشو داتسو هدهوع ربو رگراثویاو دهاشو نایوجشوناد یارب
 هک یرگراثیا و دهاش یوجشناد (رگراثیاو دهاش 6 و یسانشراک ،یزاسوراد 16 ،یکشزپنادند
 رد دنواوتن هتشوذگ مالآ زا رثاتوم اب گنج تامدص زا یشان یکشزپ تاجلاعم ماجنا لیلد هب

 طسووت كرادمو دیویات ابو دنک تکرش هدش هتفرگ سورد ای سرد یناحتما تاسلج ایو هسلج
 نایاپ ات رثکادح دوش یم نییعت طبریذ یشزومآ هورگ فرط زا هک یا همانرب قبط دناوت یم داتس
 سورد ایو سرد تروصنیا ریغ رد دیامن تکرش سورد ای سرد نآ ناحتما رد یدعب لاسمین
 (رگراثیاو دهاش نایوجشناد همان نییآ 5هدام) .دوشیم فذحروکذم
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 حذف و اضافه

ه مراحول یووکل یپزشوک ینیش بوالیاز مراحول پو یلیمسوال تحصویتواند درهرنیدانشجو م - 34
حوداکثر دو درس اخوذ ، مسوالیتا دو هفته پ  از شوروع ن یوکارشناس ی، داروسازیدندانپزشک

گور یخود را بوا دو درس دا دو درس اخذ شده ید، یگر اخذ نمایدو درس د ایشده خود را حذف و 
از حدود مقرر دربنود فووق تجواوز  یاخذ شده و ین که تعداد واحدهاید مشروط بر ایجابجا نما

گر یل دیا به هردلیل حذف و اضافه ویبت درجلسات دوهفته اول هردرس به دلی: غ1نکند. تبصره 
ده در ن شویویزان تعیبوت مجواز دانشوجو)میش آمد جوزو حوداکثر غیست ودر صورت پیمجاز ن

 ی:حوذف و اضوافه در تورم تابسوتان2بندفوق( محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.تبصره 
 و( یکارشناس79، یداروساز 21، یدندانپزشک 23، یپزشک26ست. )ماده یر نیامکان پذ

، یه مراحل دندانپزشکیوکل یدر صورت اضطرار، دانشجو در مرحله اول آموزش پزشک- 35
از  یکیمربوطه فقط  یلیمسال تحصیان نیهفته قبل از پا 5تواند تا  می یوکارشناس یداروساز

 ید گوروه آموزشوییو دانشجویان شاهد وایثارگر دو درس نظری خود را با تا ینظرهای  درس
ا یوو  17/4ش از یب یبت دانشجو در آن درس نظرینکه اوال غیمشروط بر ا.مربوط حذف کند

ا تعودا یمجموع ساعات آن درس نباشد و ثان 17/2ز ش ایب یشگاهیو آزما یدر آن درس عمل
واحود کمتور نشوود. دانشوجویان شواهد وایثوارگر در مقطوع  12از  یمانوده ویباق یواحدها

توانند دو درس نظری  می بار 4بار و باالتر  3بار و کارشناسی  پیوسته  2کارشناسی ناپیوسته 
 22، یدندانپزشووک 24، یپزشووک27را هنگووام حووذف اضووطراری حووذف نماینوود. )موواده 

 دانشجویان شاهد وایثارگر( 7و  یکارشناس 18، یداروساز
مسال،حداکثر توا قبول از شوروع امتحانوات یك نیاخذ شده در های  ه درسیحذف کل- 36

دانشوگاه و  یآموزشو یص شوورایمسال تنها در صورت مجاز است که بنا به تشخیان آن نیپا
ل در آن یتاد شاهد ،دانشجو قادر به ادامه تحصبرای دانشجویان شاهد وایثارگر به تشخیص س

برای دانشوجویان  یلیتحص یدانشجو مرخص یمسال براین صورت آن نیمسال نباشد.در این
 ین مرخصیا عدم محاسبه ایشاهد بدون احتساب در سنوات محسوب خواهد شد. محاسبه 

ه :حوذف دانشوگاه اسوت. تبصور یآموزش یل دانشجو به عهده شورایدر سنوات مجاز تحص
د ییوحداکثر تا قبل از شروع امتحانوات آن دوره بوا تا یه دروس اخذ شده در دوره تابستانیکل

 23، یدندانپزشوک 25، یپزشوک28ر اسوت. .)مواده یدانشوگاه امکوان پوذ یآموزش یشورا
 دانشجویان شاهد وایثارگر( 8و  یکارشناس19، یداروساز

 یآموزشو ید شووراییدر صورت تا یزشکپ ینیك از مراحل بالیض بخش در هریحذف و تعو- 37
 (29یماده  پزشکه توسط آموزش دانشکده مجاز است.)ن شدییدانشکده تنها در مدت  زمان تع
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 دانشجو یلیشرفت تحصیپ یابیارز 
ت در یووزان حضووور و فعالیووم شوورفت دانشووجو در هوور درس بوور اسوواسیپ یابیووارز -38

 مسوال صوورتیان نیومسوال و پاین نیبوج امتحانات یو نتا یآموزش یتهای،انجام فعال کالس
آیوین  32دانشجو در آن درس است.)ماده  یابیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیگ می

 (یکارشناس 02و  یداروساز 24، یدندانپزشک 26، ینامه پزشک
ادغام یافته دوره علوم پایه پزشکی، دانشوجو موظوف بوه های  در پایان هر یک از بلوک -39

مشوارکت کننوده در های  مشتمل بر سواالت کلیه دیسیپلین) مون پایان آن بلوکشرکت در آز
از  12دانشجو باید حداقل نموره ها،  باشد. برای موفقیت در هریک از بلوک می بلوک مزبور(

را در امتحان پایان آن بلوک کسب نماید. این نمره به عنوان عملکرد دانشجو در کارناموه  22
: در صورتی که دانشجو نتواند حود نصواب الزم در یوک 2تبصره شود.نیمسال وی ثبت می

بلوک را کسب نماید موظف است در زموان مقتضوی و پویش از ورود بوه دوره مبوانی طوب 
بالینی، واحدهای مربوط به بلوک مذکور را مجددا اخذ نموده و بودون الوزام بوه شورکت در 

لی را کسب نماید. در صورتی درس، در آزمون پایان بلوک مربوط حد نصاب قبوهای  کالس
که دانشجو نتواند در بار دوم نیز حد نصاب قبولی را کسب کند، الزم است با اخذ و شورکت 

کند. بدیهی است در صورتی که واحد دانشجو  تشرکدرس مجددا در آزمون های  در کالس
ان هور : در پای 3به دلیل غیبت غیر موجه حذف شود مشمول این تبصره نخواهد بود. تبصره 

نمورات دانشوجویان پزشوکی در دروس ارائوه شوده در قالوب ( دو نیمسوال) سال تحصیلی
ادغام یافته در همان سال تحصیلی بوه صوورت جداگانوه و مبتنوی بور دیسویپلین، های  بلوک

در پایوان ها  شود. بر این اساس نمره دانشجو در هور یوک از دیسویپلین می تجمیع و محاسبه
شود) حد نصاب دیسیپلینی( دانشوجویی  می وم، محاسبه و اعالمتحصیلی اول و دهای  سال

را کسوب  22از  12حوداقل نموره ها  که در پایان هر سال تحصیلی در هر یوک از دیسویپلین
ننماید باید در آزمون مبتنی بر دیسیپلین که توسط گروه آموزشی مربوط در پایان همان سوال 

صواب دیسویپلینی تموامی دروس یوا در شود شرکت نماید. کسب حود ن می تحصیلی برگزار
شورط ها  ( در تمامی این آزمون22از  12) کسب حد نصاب قبولی، صورت عدم کسب آنها

 آیین نامه پزشکی( 32ماده  3،2،1باشد.)تبصرهشرکت در آزمون جامع علوم پایه می
دکتورای عموومی و واحودهای  ینیبوالهای  دانشجو در دوره یلیشرفت تحصیپ یابیارز-42
ت یرعا-1 شود: می ر انجامیآموزی و کارآموزی در عرصه کارشناسی، با توجه به موارد زکار

ن وکارکنوان یمواران، موراجعیحفوظ شوئون و حسون رابطوه بوا ب، یو حرفه ا یاخالق اسالم
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محولوه  یکهایمربوط و انجام کشو یحضور مرتب و تمام وقت در بخش، کالسها-2بخش
ت در انجام امور محوله طبق ظوابط یاس مسئولدقت واحس-3بخش یمیبراساس برنامه تنظ

ش یافوزا-4ل کوار نما،کارپوشوه و.....یوتکم مواران،یل پرونوده بیوتکمو هیبخش ازجمله ته
، یو کوواروز ینیبووال یکووار آموووزهووای  دانشووجویان پزشووکی از دوره یریوومهووارت و بهووره گ

از واحودهای  دانشجویان دندانپزشکیاز دوره بالینی و دانشوجویان داروسوازی و کارشناسوی
ان بخوش و یوشرکت دانشجویان پزشوکی در امتحوان پا-5کارآموزی و کارآموزی در عرصه

در  یلویتکم یابیور توسط استاد به صورت ارزیمستمر فراگ یابیکسب نمره الزم همراه با ارز
طه دانش، مهارت و نگرش)دانشوجویان رشوته دندانپزشوکی در امتحوان واحودهای یسه ح

سوازی و کارشناسوی بایود در امتحانوات پایوانی واحودها شورکت عملی ودانشوجویان دارو
 کارشناسی( 21داروسازی،  25دندانپزشکی، 27پزشکی،  31ماده ) نمایند.(

از مراحول  یلیمسال تحصویان هر نیدر پا یبصورت کتب یامتحان دروس نظر یبرگزار- 41
ارگوواهی پزشوکی و هوور درس نظوری و ک ینیبوالهووای  دوره ینظور یو درسووها ینیش بوالیپو

دندانپزشکی، کلیه درسهای داروسازی به استثناء واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه 
 یشود الزامی اسوت. تبصوره: امتحوان بخشوها می که امتحان آن در در پایان هر درس انجام

 26مواده  1، تبصوره یآیوین ناموه پزشوک 32شود. .)ماده یان هر بخش انجام میدر پا ینیبال
 (یکارشناس 22و  یداروساز 26 ،دندانپزشکی

شوود و نموره  موی نیویدانشوجو بوه صوورت نموره تع یلیشرفت تحصیپ یابیجه ارزینت - 42
شود.)ماده یست مشخص مین صفر تا بیب یا هر بخش بصورت عددیدانشجو در هر درس 

 (یو کارشناس یداروساز 27، یدندانپزشک 28، یآیین نامه پزشک 33
بورای  12و مرحله سوم و چهارم  12له اول و دوم رشته پزشکی حداقل نمره قبولی مرح- 43

و کارآموزی  12و در درسهای اختصاصی  12رشته دندانپزشکی و داروسازی در مرحله اول 
و  12و برای مقاطع کارشناسی در هر درس نظری و آزمایشگاهی  14و پایان نامه داروسازی 

میانگین هرنیمسال و میانگین کل دوره  باشد.حداقل می 12کارآموزی و کارآموزی در عرصه 
ا بخشوها یوهوا  ك از درسیوکوه در هر ییباشد. دانشجومی 12وکارشناسی  دکترای عمومی

ن موظف به انتخاب مجدد آن درس ین فرصت معید،در اولیرا کسب ننما یحداقل نمره قبول
و ثبوت و در در کارناموه دانشوج یه دروس اعم از قبولین حال نمرات کلیا بخش است، با ای

شود. تبصره: هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند  می ن منظوریانگیمحاسبه م
شوند معودل دو قسومت نظوری و  می عملی که یک  درس محسوب -اما نمره دروس نظری

عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است. در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 
رسیده باشد، هور دو  12کمتر باشد هر جند معدل به  8از آنها از ر یک هنرسد و یا نمره  12
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 28، یدندانپزشووک 29، یآیووین نامووه پزشووک 34قسوومت بایوود مجووددا تکوورار شووود. )موواده 
 (یکارشناس 24و  23، و  یداروساز

که  یدر عرصه و دروس ی، نمره کارآموزییبرای دانشجویان کارشناسی در موارد استثنا - 44
ص اسوتاد و یکه بوه تشوخ یشوند در صورتیمصوب، توام با پروژه ارائه م یآموزش در برنامه

سر نباشود، ناتموام یم یلیمسال تحصیك نیل آنها در طول یمربوط، تکم ید گروه آموزشیتائ
 یهیدب .ددرگ لیدبت یلوبق هرمن هب دعب لاسمین نایاپ ات رثکادح دیاب مامتان هرمن .ددرگیم یتلق

 هدامو) .تسوا هدومن ذخا ار دحاو وجشناد هک دوب دهاوخ یلاسمین رد مامتان هرمن تبث تسا
 (یسانشراک 24

ا بخش یدانشجو در آن درس  ییا هربخش موظفند گزارش نمره نهاین یا مدرسیمدرس  -45
ند. یم نمایامتحان آن درس ر به آموزش دانشکده تسل یرا حداکثر ظرف ده روز پ  از برگزار

روز پو  از اعوالم  3تواند حوداکثر توا  می ره توسط آموزش دانشجوتبصره: پ  از اعالم نم
رد. یالزم صوورت پوذ یدگیج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسینتا

 (یکارشناس 25و  یداروساز 29، یدندانپزشک 32، یآیین نامه پزشک 35)ماده 
را  ییاه موظوف اسوت نمورات نهواربط در هر دانشگیا واحد ذیاداره آموزش دانشکده - 46

به اعتراضات  یدگیمسال و بعد از رسین امتحان هر نیاخر یحداکثر تا دو هفته پ  از برگزار
د. تبصره:نمره پو  یم نمایبه آموزش کل دانشگاه تسل یان و رفع اشتباهات احتمالیدانشجو

 31، یه پزشوکآیوین نامو 36ر اسوت. )مواده ییور قابول تغیاز اعالم به آموزش کل دانشگاه غ
 (یکارشناس 26و  یداروساز 32، یدندانپزشک

پزشووکی و کلیووه مراحوول  ینیش بووالیاز مراحوول پوو یلیمسووال تحصوویان هوور نیوودر پا -47
ن کل نمرات او تا یانگیمسال و مین نمرات دانشجو در آن نیانگیدندانپزشکی و داروسازی ،م

ز، یو کارشناسی ن  یعموم یدکترك از مراحل دوره یان هر یمسال محاسبه و در پایان آن نیپا
شوود. نمورات یثبوت مو ین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در کارنامه ویانگیم

درس دانشجویان شاهد وایثارگر در صورتیکه آن درس را در اولین فرصوت اخوذ  3مردودی 
سوبه محا ی:بورا1شوود. تبصوره کسب کنند در میانگین کل محاسبه نموی 12ونمره باالتر از 

شود  می ا بخش ضربیا بخش در نمره آن درس یهر درس های  ن نمرات، تعداد واحدیانگیم
 یا مردودی یآنها نمره قبول یکه دانشجو براهایی  و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحد

 یلیمسوال تحصویبوه عنووان ن ی: دوره تابستان2شود. تبصره می میافت داشته است، تقسیدر 
گذرانود تنهوا در  موی یکوه دانشوجو در دوره تابسوتان یینمرات درسوهاشود،  یمحسوب نم

 32، یآیوین ناموه پزشوک  37شود. )مواده ین کل مرحله مربوطه محسوب میانگیمحاسبه م
 (یکارشناس 27و  یداروساز  31، یدندانپزشک
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و کلیه  یآموزش پزشک ینیش بالیمسال از مراحل پیچ نین نمرات دانشجو در هیانگیم - 48
ن صوورت، یور ایکمتر باشد، در غ 12د از یحل دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی نبامرا

کوه  ی: در مووارد1مسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. تبصورهیدانشجو در ن یسینام نو
واحد  و برای شبانه و  12ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از  یتعداد واحدها

دانشجو  یلیمسال جزو سنوات تحصیواحد باشد آن ن 12ثارگر کمتر از دانشجویان شاهد وای
ن به استثناء دانشجویان شاهد وایثارگر یانگیکن در صورت کسر میمحسوب نخواهد شد و ل

که به علت مشکالت دانشجو یا  یمحاسبه خواهد شد. در موارد یمسال مشروطیبه عنوان ن
و کلیوه مراحول دندانپزشوکی  یمووزش پزشوکك از مرحله اول و دوم آیمسال آخر در هر ین

مسووال جووزو سوونوات یباشوود، آن ن 12کمتوور از ها  تعووداد واحوود، ،داروسووازی و کارشناسووی
ز یون یمسوال مشوروطین بوه عنووان نیانگیودانشجو محسوب و در صورت کسور م یلیتحص

 یسوی:دانشگاه موظف اسوت موضووع مشوروط بوودن نوام نو2محاسبه خواهد شد.. تبصره
ك نسوخه ازآن را در پرونوده دانشوجو یواء اواطالع دهد و یو اول یهر بار کتبا به ودانشجو را 

 یاطالعو یاز طورف دانشوگاه و بوا اظهوار بو ین وصف قصور در اخطار به ویضط کند.با ا
 33، یآیوین ناموه پزشوک  38مقررات نخواهد بود. )ماده  ین امر، مانع از اجرایدانشجو از ا

 (یکارشناس 28و  یداروساز 32، یدندانپزشک
در دوره مبانی طب بالینی محاسبه معدل و مشروط بودن یا نبوودن دانشوجو بوه جوای  - 49

شود. به این منظور نمرات دانشجو در پایان  می پایان ترم در پایان یک سال و اتمام دوره انجام
 شود.دوره برای هر ترم جداگانه محاسبه و معدل گرفته می

ك از یومسوال آخور هریدر ن یکنود حتویم یسیوط نام نوکه بصورت مشر ییدانشجو- 52
داروسازی و کارشناسی حق انتخاب ، پزشکی و کلیه مراحل دندانپزشکی ینیش بالیمراحل پ

مسوال اخور ی، در نییمسال را ندارد. تبصره: در موارد استثنایدر آن ن یواحد درس 14ش از یب
مانده و یتوجه به تعداد واحد باق با یآموزش پزشک ینیش بالیك از مراحل پیدر هر یلیتحص

بوه  یواحود درسو 14ش از یدر خصووص ارائوه بو یریوم گیدانشجو،تصوم یلیسوابق تحص
ش از ین تعداد بیدانشگاه است، در هر صورت ا یآموزش یمشروط به عهده شورا یدانشجو

 29و  یداروسواز 33، یدندانپزشوک 34، یآیین نامه پزشک 39د باشد. )ماده یواحد نبا 22
 (یرشناسکا

پزشکی و کلیه مراحل دندانپزشکی، داروسازی و  ینیش بالیکه در مراحل پ ییدانشجو- 51
نیمسوال  2مسال متنواوب  و کارشناسوی ناپیوسوته ین 4ا ی یمسال متوالین 3 یکارشناسی برا

ن کول یانگیوشوود وچنانچوه میل محوروم میمتناوب یا متوالی مشروط شوود از اداموه تحصو
تواند بوه رشوته یباشد، م12ده است حداقل یوی دکترای عمومی گذرانکه دانشجهایی  واحد
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ر ییوودانشجویان کارشناسی نیز به مقطع کاردانی  تغ  ی، کارشناسیدر مقاطع کاردان یگرید
 31و  32، یداروسوواز 34، یدندانپزشووک 35، یآیووین نامووه پزشووک 42رشووته دهوود. )موواده 

 (یکارشناس
و مرحله اول   یك از مراحل اول و دوم پزشکیان هرین کل نمرات دانشجو در پایانگیم- 52

ك از یوان هور یون کول نمورات دانشوجو در پایانگیو م 12د از یدندانپزشکی و داروسازی نبا
د از کمتر یو و در پایان مرحله دوم دندانپزشکی و داروسازی نبا یمراحل سوم و چهارم پزشک

ن کول، یانگیوم یمراحول موذکور داراك از یان هریکه در پا یانیکمتر باشدر دانشجو 14از 
ان یودر آن مرحلوه بوه پا یو یلیکه مدت مجاز تحص ین شده باشد درصورتییکمتر ازحد تع

 14ا یو 12را که در آنها حسب مورد نمره کمتور از  ییا بخشهایتواند درسها  می ده باشدینرس
ل را یت از تحصا فراغیو  ینصورت حق ورود به مرحله بعدیر ایآورده است، تکرار کند.در غ

در کارناموه  یاست کوه نمورات دروس تکورار اضوافه بور نمورات قبلو یهینخواهد داشت بد
کوه  ی:درصوورت1ن کل او محسوب خواهود شود. تبصوره یانگیدانشجو ثبت و در محاسبه م

ك از یون هور یانگیرا جهت جبران کمبود م 14با نمرات کمتر از  یدانشجو در سها و بخشها
کسوب  14تکرار نموده و نمرات بواالتر از  یپزشک یعموم یدوره دکترمراحل سوم و چهارم 

ر مقوررات یت سواین کل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعایانگیکن کمبود میکرده و ل
تکورار  14رغم داشوتن نموره بواالتر از یتوانند مجددا همان درسها و بخشها را عل می اموزش

تکراری  یاست که نمرات در سها یهیران شود. بدن مرحله مربوطه جبیانگید تا کمبود مینما
ن کول مرحلوه مربوطوه محسووب یانگیدر کارنامه دانشجو ثبت ودر م یاضافه بر نمرات قبل

خواهد شد. برای دانشجویان شاهد وایثارگر نمرات مردودی قبلی درس مورد نظر از مرحلوه 
کوه  ی: در صوورت2شوود. تبصورهمربوطه حذف و تنها در میوانگین کول در نظور گرفتوه موی

حسوب موورد نموره کمتور از هوا  را کوه در آن ییا بخشوهایواز درسوها  ی، تعودادییدانشجو
 یپزشوک یعمووم یك از مراحل دوره دکتورین کل هریانگیآورده جهت جبران م 14و13و12

ه نمورات یومردود شود، چنانچه پ  از احتساب کل یا بخش تکرارید و در درس یتکرار نما
ده باشود، ین کل مرحله مربوطه به حود نصواب رسویانگیم یو تکرار یرو تکرا ی، ردیقبول
 یتواند وارد مرحلوه بعود می بخش مالك عمل است و دانشجو ایاو در آن درس  یقبل یقبول

ا یوده باشود دانشوجو در ان درس ین کل مرحله به حد نصاب نرسیانگیکه م یشود در صورت
ا یومجوددا آن درس  یستیکسب نموده با ینکه قبال نمره قبولیرغم ایبخش مردود است و عل

ن ماده یا نخواهد از فرصت مذکور در ایکه نتواند  یی: دانشجو3تبصره  د.یبخش را تکرار نما
د یون کول خوود را جبوران نمایانگیورغم استفاده از آن نتوانود کمبوود م یا علیاستفاده کند، 

 یگریتواند به رشته دیم باشد،12ده است حداقل یکه گذران یین کل واحدهایانگیچنانچه م



 17 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

آیوین ناموه  41ر رشوته دهود. )مواده ییووسته تغیا ناپیوسته یپ یو کارشناس یدر مقاطع کاردان
 دانشجویان شاهد وایثارگر(  12و  یداروساز 34، یدندانپزشک 36، یپزشک

شوود،  موی ل محورومیش از حد از ادامه تحصویکه به لحاظ مشروط شدن ب ییدانشجو-53
ل یتحصو یتوانود بورا موی ل سپرده است،یکه دردوران تحص یا لغو تعهداتیدرصورت انجام 

در رشوته  یخود شرکت کند و در صورت قبول یر از رشته قبلیبه غ یمجدد در ازمون سراسر
را کوه دانشوجو در هایی  تواند واحود می رندهیل دهد دانشگاه پذیمورد عالقه خود ادامه تحص

ا ی یق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضیتطب دیشته جدگذرانده است، با برنامه ر یرشته قل
و  یداروسوواز 36، یدندانپزشووک 37، یآیووین نامووه پزشووک 42رد.)ماده یتمووام آنهووا را بپووذ

 (یکارشناس
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 لیو انصراف از تحص یلیتحص یمرخص

 ینیش بوالیتواند در طول مراحول پو می یلیمسال تحصیك نیدانشجو پ  از گذراندن  - 54
مسوال یحوداکثر دو ن یوکارشناسو ی، داروسوازیه مراحول دندانپزشوکیوکل یشکآموزش پز

مواه  6حوداکثر توا سوقف  یپزشوک ینیك از مراحل بالیا متناوب و در هری یمتوال یلیتحص
: موافقوت بوا 1د. تبصورهیوماناسوتفاده  یلیتحصو یبا احتساب در سنوات از مرخص یمتوال

: 2تبصوره باشود. موی دانشگاه یآموزش یمسال اول با شورایدانشجو در ن یلیتحص یمرخص
 ل دانشجو در هر مرحله محصوبیجزو حداکثر مدت مجاز تحص یلیتحص یمرخص مدت

 شود. می
 43 د. )موادهیاستفاده نما یك ماه مرخصیاز  تواند می یپزشک یدر مرحله کارورز دانشجو

 (یکارشناس 33،  یداروساز 37، یدندانپزشک 38، یپزشک
و حداقل دوهفتوه قبول از شوروع نوام  ید به صورت کتبیبا یلیتحص یمرخص یتقاضا -55

 ی:چنانچوه تقاضوا1م گوردد. تبصورهیآمووزش دانشوگاه تسولی  مسوال بوه ادارهیهر ن یسینو
 یآموزشو یبوه عهوده شوورا یریم گیخارج از زمان مقرر ارائه شود تصم یلیتحص یمرخص

اسوت پو  از کسوب نظور از  آموزش دانشگاه موظفی  : اداره2تبصره .خواهد بوددانشگاه 
ا عودم موافقوت بوا درخواسوت یو،موافقت یسیربط قبل از اتمام مهلت نام نویذی  دانشکده

بور عهوده  یلیتحصو یاز مرخصو ی:عواقوب ناشو3تبصوره ابالغ کند. یدانشجو را کتبا به و
 (یکارشناس  34، یداروساز 38، یدندانپزشک 39، یپزشک 44 باشد. )ماده می دانشجو

ر ضوابط و مقوررات از یت سایتوانند با رعا می لیان زن باردار شاغل به تحصیودانشج- 56
 45 نود. )موادهیاستفاده نما یلیمان،بدون احتساب در سنوات تحصیزا یمسال مرخصیدو ن

 (یکارشناس 35،  یداروساز 39، یدندانپزشک 42، یپزشک
 یو شوورا یپزشک یشوراد ییبه تاها  موجه آن یو عذر پزشک یکه گواه یانیدانشجوتبصره: 

بودون  یلیتحصو یمسوال مرخصویك نیوتوانند از حداکثر  می ده باشدیدانشگاه رس یآموزش
، یداروسواز 42، یدندانپزشوک 41، یپزشوک 46 ند. )مادهیاحتساب در سنوات استفاده نما

 (یکارشناس  36
از صدمات جنگ باشد و مودت  یناش یمعالجات پزشک یبرا یکه مرخص یدرصورت -57
مسال جوزو ید ستاد واقع شود آن نییابد و مدارك مربوط مورد تایك ماه ادامه یش از یمان بدر

مجووز  یلیتحصو ین عالوه بر مرخصیشود. همچنیدانشجو محسوب نم یلیسنوات تحص
% 52د ر جانباز یبدون احتساب در سنوات به همسران )شه یمسال مرخصیچهار ن یاعطا
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د سوتاد بالموانع اسوت. ییو( بوا تای% جانباز25با حداقل ان وو باالتر و جانباز اعصاب و ر
 آیین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر( 14)ماده 

ان یاز دانشوجو یکویا همسور یواز کارکنان دولوت  یکیکه به عنوان همسر  ییدانشچو-58
ت یوموراتوانود بوا ارائوه حکوم م موی شود می ه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزامیبورس

 یزان مرخصویودانشگاه عالوه بور اسوتفاده از م یآموزش یوراشد ییص و تایه تشخهمسر و ب
بودون احتسواب در  یلیتحصو یز از مرخصویوگر نیسال د 4ل تا یمجاز در طول دوره تحص

 (یکارشناس 37سنوات بهره مند گردد.) ماده 
 د درخواست انصراف خوودیل داشته باشد بایل به انصراف از تحصیکه تما ییدانشجو- 59

ن صورت دانشجو مجاز اسوت فقوط ید. در ایم نمایآموزش دانشگاه تسلی  ادارهبه را شخصا 
انصوراف خوود را پو   یمسوال تقاضوایان همان نیك ماه قبل از پایك بار حداکثر تا ی یبرا
و دانشجو پو  از  هشدصادر یل ویف از تحصن مهلت حکم انصرایا یرد پ  از انقضایبگ

ل چنانچوه یمنصورف از تحصو یشته را ندارد. تبصره:دانشوجول در آن ریآن حق ادامه تحص
دوران  یه تعهودات قوانونیبه کل ستد موظف ایافت نمایخود را در یلیبخواهد مدارك تحص

 38،  یداروسوواز 41، یدندانپزشووک 42، یپزشووک 47 د. )مووادهیوول خووود عموول نمایتحصوو
 (یکارشناس
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 انتقال 

گور در هموان یك دانشگاه به دانشگاه دیشجواز ل دانیر محل تحصییتغ یانتقال به معن - 62
 42دندانپزشوکی،  43آیوین ناموه پزشوکی،  48مواده) اسوت یلیرشته و همان مقطع تحص

 کارشناسی( 39داروسازی، 
ر یوط زیمبداءو مقصد منوط بوه داشوتن هموه شوراهای  انتقال دانشجو با توافق دانشگاه- 61

 یو انضوباط یداء از نظر مقررات آموزشودر دانشگاه مب یل متقاضیاست: الف( ادامه تحص
مسال و کارشناسی یوک نیمسوال از یدکترای عمومی حداقل دو ن یبالمانع باشد.ب( متقاض

 یمانده دانشجو بورایباقهای  خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. ج( واحد یدوره اموزش
دروس گذرانوده  ن نموراتیانگیدوره باشد. د( م یدانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدها

ل از یدر سال ورود بوه تحصو یمتقاض یباشد. ه( نمره آزمون ورود 12حداقل  یشده متقاض
ه مربوط در دانشگاه مقصود یرفته شده همان سال در رشته و سهمین فرد پذینمره آزمون آخر

خواص  یویاجراهای  کوه بوه دسوتگاه یانیل دانشجویکمتر نباشد. تبصره: انتقال محل تحص
ر یربط امکان پذیذ ییط بند فوق و اعالم موافقت دستگاه اجرایت شرایاند با رعا تعهد سپرده
 کارشناسی( 42داروسازی،  43دندانپزشکی،  44آیین نامه پزشکی،  49است. )ماده

و  یبووازنگر یمجوور یدرمووان یو خوودمات بهداشووت یعلوووم پزشووکهای  در دانشووگاه - 62 
و برناموه  یدرس یق کامل واحدهایتطبدر صورت  یعموم یاصالحات برنامه آموزش پزشک

بواحفظ  یلیتحصوهای  مسالیکی از نیآموزشی در دانشگاه مبداو مقصد، انتقال دانشجو در 
ر یمبودا و مقصود امکوان پوذهای  مربووط و موافقوت دانشوگاه یو انضباط یمقررات آموزش

و  یبوازنگر یمجور یدرموان یو خودمات بهداشوت یعلوم پزشوکهای  در دانشگاه -باشد.یم
مبودا و های  دانشگاه یکه برنامه آموزشی، در صورتیعموم یاصالحات برنامه اموزش پزشک

ك از مراحول یوان هریومقصد کامال مطابقت نداشته باشند، انتقال دانشجو صورفا پو  از پا
های  مربوط و موافقت دانشگاه یو انضباط یبا حفظ مقررات اموزش یعموم یآموزش پزشک

 آیین نامه پزشکی( 49ماده  2و  1باشد. )تبصرهیمر یمبدا و مقصد امکان پذ
انتقال و مهمانی دانشجویان از واحدهای بین الملل به دانشگاههای علووم پزشوکی و  - 99

تواننود تقاضوای موذکور را بوه شورط  می باشد و این دسته از دانشجویانبالعک  ممنوع می
ین الملل به واحد بین الملول دانشگاههای مبدا و مقصد از واحد بواحد بین الملل موافقت 

شوورای عوالی 92/29/7989/ آ موور 090872/79)ناموه شوماره  دیگری پیگیری نمایند.
 برنامه ریزی علوم پزشکی(
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ن محل سکونت دائم خانواده، خوارج یکتریا نزدیر انتقال دانشجو به محل یدر موارد ز - 64
شوود. الوف(  موی شرط(انجامای ه و تبصره 1شرط  یط مذکور در بند فوق )به استثنایاز شرا

ص یبوه تشوخ یکوه و یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بوه طووریشهادت، فوت 
ت یوا معلولیصعب العالج  یماریل خانواده شناخته شود. ب( بی، به عنوان کفیمراجع قانون

 ص یکه به تشخ یموثر دانشجو، به نحو
 

 یو دائم یمستقل نباشد. ج( ازدواج رسمبطور  یدانشگاه قادر به ادامه زندگ یپزشک یشورا
ربط. یود مراجوع ذییوا اشتغال شوهر در تهران باشد بوه تایل یدختر که محل تحص یدانشجو

دانشوجو در دانشوگاه صوورت  ید بعد از قبولین ماده بایك از موارد مذکور در ای:هر1تبصره
 یمانیا پی یورت رسمد به صی: اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران با2گرفته باشد.تبصره

بوانظر و ت یودرصورت وجود ظرف یت بعدیدر اولو یا خصوصیباشد و مشاغل آزاد  یدولت
دولوت، ارائوه  یموانیا پیو یکارمندان رسوم ی: برا3انتقال قرار خواهند گرفت.تبصره یشورا

دبه یاشتغال و سکونت او با یو اگر شغل همسر آزاد است گواه است یحکم اشتغال ضرور
چنانچه محل   ی: در موارد استثنائ4ده باشد.تبصرهیرس یانتظام یرویا نی یاجع قانوند مرییتا

ز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشوته یدختر در تهران باشد و همسر اون یل دانشجویتحص
تواند به تهران  می ل همسر موجود نباشد، همسر اویدختر در شهرستان محل تحص یلیتحص

ز برسود. یود دانشگاه مقصود نیید به تایك از موارد مذکوربای: صحت هر5منتقل شود.تبصره
 41موواده های  داروسووازی، تبصووره 44دندانپزشووکی،  45آیووین نامووه پزشووکی،  52)موواده

 کارشناسی(
بند در تهران ممنوع است جز در موارد مذکور های  ك از دانشگاهیانتقال دانشجو به هر - 65

 کارشناسی( 41داروسازی،  45زشکی، دندانپ 46آیین نامه پزشکی،  51فوق )ماده
غیر حضوری به حضوری ، شبانه به روزانه، به دولتی یغیر دولتهای  انتقال از دانشگاه - 66

ت ضووابط مربووط، بالموانع یوانتقال به عک  آن با موافقت مبوداء بوا رعا یممنوع است ول
 اسی(کارشن 42داروسازی، 46دندانپزشکی، 47آیین نامه پزشکی،  52است. )ماده

باشود.  موی ن نامه مربوط بوه خوودییتابع ضوابط وآ یات علمیانتقال فرزندان اعضاء ه- 67
 کارشناسی( 42ماده  1داروسازی، تبصره  47دندانپزشکی،  48آیین نامه پزشکی،  53)ماده

و موسسات ها  ل در خارج از کشور به دانشگاهیشاغل به تحص یرانیا نایانتقال دانشجو- 68
آیوین  54باشود. )مواده  می ن نامه مربوط به خودییاخل کشور،تابع ضوابط وآد یآموزش عال

 کارشناسی( 42ماده  2داروسازی، تبصره  48دندانپزشکی،  49نامه پزشکی، 
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د در خواست انتقال خود را کتبوا بوا ذکور موورد، حوداقل یانتقال با یمتقاض یدانشجو- 69
 55م کنود. )مواده یش دانشگاه مبداء تسلبه اداره آموز یلیمسال تحصیاز شروع نقبل هفته 6

 کارشناسی( 43داروسازی،  49دندانپزشکی،  52آیین نامه پزشکی، 
ط، موظوف اسوت یواجود شورا یدانشگاه مبداء در صورت موافقت بوا انتقوال متقاضو- 72

زنمرات دانشجو به دانشوگاه یخواست ورموافقت خودرا به همراه درك هفته، یحداکثر ظرف 
 یسوید و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویامقصد ارسال نم

ه سووابق یونظر خودرا به دانشگاه مبداء اعالم دارد. تبصره: درصورت موافقت بوا انتقوال، کل
 دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و 

 
دندانپزشکی،  51ه پزشکی، آیین نام 56شود. )ماده  می ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع

 کارشناسی( 44داروسازی،  52
 یو سوابق آموزشو یا ردیو  یدانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبول یتمام نمرات درس - 71

ن یانگیونا در کارنامه دانشجو ثبوت و در محاسوبه می، عیاز لحاظ مشروط یانتقال یدانشجو
 45، داروسوازی 51دندانپزشکی،  52، آیین نامه پزشکی 57شود. )ماده  می کل او محاسبه

 کارشناسی(
-حداقل نمره قابل قبوول دانشوجویان انتقوالی از سوایر دانشوگاهها بودین شورح موی - 72

به  55/79باشد. ب( پذیرش نمرات چهارده تا باشد.الف( نمرات زیر چهارده قابل قبول نمی
بوودن رسویدگی قابول عهده گروههای آموزشی مربوطه خواهد بود. ج( نمرات باالی هفوده 

موجوود اقودام های  باشد د( دروس عمومی از این امر مستثنی و بر اساس آیین ناموه می قبول
 آموزشی دانشگاه( شورای  29/28/7991خواهد گردید. )مصوبه مور  

اسوت کوه دانشوجو بوه  یمربوط به مرحلوه ا 12رش دروس با نمره کمتر از یتبصره: عدم پذ
 57ندارد. )ماده  یتسر یل است وبه مراحل قبلیه مشغول به تحصهنگام انتقال در آن مرحل

 داروسازی( 51دندانپزشکی، 52آیین نامه پزشکی، 
توسوط دانشوگاه  یثوارگر انتقوالیه دروس گذرانده شده دانشجوی شاهد و ایرش کلیپذ- 73

 آیین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر( 15است.) ماده  یمقصد الزام
شوود ودر  یتوسط دانشگاه مقصد صادر نم یانتقال یل دانشجویحصمدرك فراغت ازت- 74

اخووذ شووده  یگذرانووده شووده دانشووجو ومجموووع واحوودها یآن موودرك، تعووداد واحوودها
 دیودانشوجو ق یلین نمرات آنهوا و سووابق تحصویانگیمبداء و مقصد باذکر مهای  دردانشگاه

 کارشناسی( 46ازی، داروس 52دندانپزشکی،  53آیین نامه پزشکی،  58شود. )ماده  می
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آیین ناموه  59کبار مجاز است. )ماده ی یل فقط برایانتقال دانشجودرطول مدت تحص- 75
 کارشناسی( 47داروسازی،   53دندانپزشکی،  54پزشکی، 

 علوم پزشکی ممنوعهای  جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته - 76
لی برنامه ریزی علوم پزشکی مور  باشد. )مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای عا می

5/11/1387 ) 
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 همانیم

توانود  می ل خود باشدیر محل تحصییر به تغیکه دانشجو،بطور موقت ناگز یدر موارد - 77
ل خودرا بطوور یهمان، محل تحصیم یمبداءو مقصد به عنوان دانشجوهای  با توافق دانشگاه

روزانوه بوه شوبانه،از هوای  ز دورها یهموانیر دهود. تبصوره: مییون تغیمودت معو یموقت برا
وبرعک  ممنوع  یر دولتیبه غ یدولتهای  ، از دانشگاهیرحضوریبه غ یحضورهای  دانشگاه

 کارشناسی( 52داروسازی،  58دندانپزشکی،  55آیین نامه پزشکی،  62است. )ماده 
ن اسوت کوه دانشوجو حوداقل یوك دانشوگاه مشوروط بوه ایوهمان شدن دانشجو دریم- 78
آیوین ناموه پزشوکی،  61خودرا در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. )مواده  یلیتحص مسالیدون

 کارشناسی( 53داروسازی،  58ماده  2دندانپزشکی، تبصره  55ماده  2تبصره 
ا چنود درس بوا موافقوت یوك یوگذرانودن  یك دانشگاه بورایهمان شدن دانشجو دریم- 79

واحد کمتور  12مذکور از  یدرسهای  حدمبداء و مقصد به شرط آن که تعداد واهای  دانشگاه
مسال از یدرس اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن ن یباشد و جمع واحدها

آیین نامه پزشکی، تبصره  62شتر نشود، بالمانع است. )ماده یواحد ب 22واحد کمتر واز  12
 کارشناسی( 54داروسازی،  58ماده  3دندانپزشکی، تبصره  55ماده  3
همان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس وچه به صورت یم ینتخاب واحد دانشجوا

ط دانشوگاه یمربوط در دانشگاه مبوداء وطبوق شورا یبا اطالع گروه آموزش یستیتمام وقت با
 1دندانپزشکی، تبصوره  56ماده  1آیین نامه پزشکی، تبصره  62ماده  1مقصد باشد. )تبصره 

 کارشناسی( 55ماده  1داروسازی، تبصره  59ماده 
ا چند یك یا تمام وقت(دریهمان )تك درس یکه دانشجو به صورت م ییتعداد واحدها- 82

پزشوکی و داروسوازی و های  % کل واحدهای دوره در رشته42از د یگذراند نبا می دانشگاه
هموان در یم یکوه دانشوجو ییواحودها % کل واحدهای رشته دندانپزشکی بیشتر شوود25

نمورات انهوا در  شوودو می نا در کارنامه اودر دانشگاه مبدا ثبتیگذراند ع می ددانشگاه مقص
 65 ،یکشوزپ همان نییآ 36 هدام) .ددرگیمن کل اومنظور یانگیمسال و مین نیانگیمحاسبه م

 (یسانشراک 56و 55 ،یزاسوراد 59 ،یکشزپنادند

د کوول درصوو 32درصوود و حووداقل  42حووداکثر ) چنانچووه دانشووجو دروس مهمووانی - 81
و باالتر گذرانده باشود، بوا موافقوت دانشوگاههای مبودا و  15را با میانگین ( واحدهای دوره

درصود کول واحودهای دوره مهموان شوود. در صوورت افوت  42توانود بویش از  می مقصد
در هر نیمسال، مهمانی دانشجو لغو و دانشوجو بوه  15میانگین کمتر از و تحصیلی دانشجو 

در طول دوره مهمانی بویش از ) دد. رسیدگی به امور آموزشی دانشجوگردانشگاه مبدا باز می
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بر عهده دانشگاه مبدا و با هماهنگی دانشگاه مقصد است. معرفوی دانشوجو بوه ( درصد 42
 درصد( به  42در طول دوره مهمانی بیش از ) جامع علوم پایه و پیش کارورزیهای  آزمون

 
مبدا است. مدرک فراغت از تحصویل دانشوجو عهده دانشگاه مقصد و با هماهنگی دانشگاه 

پنجاه و هشوتمین جلسوه شوورای عوالی برناموه )مصوبه گردد. می توسط دانشگاه مبدا صادر
 (14/12/1393ریزی علوم پزشکی مور  

حووداقل نمووره قابوول قبووول دانشووجویانی کووه بووه صووورت مهمووان دروس را در دیگوور  - 82
نمرات زیر چهارده قابل قبوول -7:باشدل مید به شرح ذیننمای می دانشگاههای کشور سپری

 بوه عهوده گروههوای آموزشوی مربوطوه 55/79پوذیرش نمورات چهوارده توا -0نمی باشد.
دانشوجویانی کوه -1باشود. موی رسویدگی قابول قبوول بدوننمرات باالی هفده -9.باشد می

 دروسی را در سایر دانشگاهها به صورت مهمان خواهنود گذرانیود توابع دسوتورالعمل فووق
موجود اقدام های  نامه ندروس عمومی از این امر مستثنی و بر اساس آیی-9د.نباش می الذکر

 (ع پ تهران آموزشی دانشگاه شورای  29/28/7991خواهد گردید. )مصوبه مور  

همان در هرصورت توسط دانشگاه مبداء صوادر یم یل دانشجویمدرك فراغت از تحص- 83
 (یسانشراک 75 ،یزاسوراد 26 ،یکشزپنادند 75 ،یکشزپ همان نییآ 46 هدام) .ددرگیم
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 ر رشتهییتغ

 خوودتحصویل و کارشناسوی پیوسوته درطوول دوران  یعمووم یدوره دکتور یدانشجو -84
ر رشوته ییوتغ یگوریربط به رشته دیر وموافقت دانشگاه ذیط زیتواند درصورت داشتن شرا می

-2بالموانع باشود. یرات آموزشواز نظور مقور یدر رشته قبل یل متقاضیادامه تحص-1دهد:
 3/1دکتورای عموومیدر ( وحداکثر واحد14حداقل یک نیمسال )دانشجویان شاهد وایثارگر 

نموره -3دوره را گذرانوده باشود.های  ( کول واحود2/1)برای دانشجویان کارشناسی حداکثر 
مان رفته شده هین فرد پذیل از نمره آزمون آخریدر سال ورود به تحص یتقاضم یآزمون ورود

بوا توجوه بوه حوداکثر -4ه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.یسال در سهم
د را داشوته یواز دررشوته جدیوموورد ن یدرس یل،امکان گذراندن واحدهایمدت مجاز تحص

-یل در دکترای عمومی محوروم مویکه از ادامه تحص یانیر رشته دانشجویی: تغ1باشد.تبصره
که به  یانیر رشته دانشجویی: تغ2رد.تبصرهیگیمربوطه صورت مشوند براساس دستورالعمل 

ن مواده و اعوالم موافقوت یوط ایه شورایوت کلیخاص تعهد دارند،با رعا ییاجراهای  دستگاه
کوه در ضووابط هایی  ا رشوتهیور رشته یی: تغ3ر است.تبصرهیربط امکان پذیذ ییدستگاه اجرا

ط مربوووط یبووه احووزار شووراشووده اسووت،موکول  ینوویش بیط خوواص پووینش آنهووا شوورایگووز
ر رشته دهد بوه ییتواند تغ می ك باری یل خود تنها برای: دانشجو در طول تحص4است.تبصره

 58آیووین نامووه پزشووکی،  65ن موواده. )موواده یهموو 1ن منوودرج در تبصووره یمشوومول یاسووتثنا
 کارشناسی( 58داروسازی،  61دندانپزشکی، 

ن صورت فقط از یر ایرد در غیورت گهم سطح ص یلید در مقاطع تحصیر رشته باییتغ- 85
آیوین  66ر است. )مواده یت مقررات بند فوق امکان پذین تر با رعاییمقطع باالتر به مقطع پا

 کارشناسی( 59داروسازی،  62دندانپزشکی،  59نامه پزشکی، 
مسوال ین نیر رشته،دانشوجو موظوف اسوت دراولوییوتغ یدرصورت موافقت با تقاضوا-86

د پو  از ثبوت یود ثبوت نوام و انتخواب واحود نمایو،در رشوته جدپ  از موافقت یلیتحص
د یو: دانشجو تاقبل از ثبت نوام در رشوته جد1را ندارد تبصره ینام،اجازه بازگشت به رشته قبل

ثبوت نوام در  ی: اقدام نکردن دانشجو برا2باشد. تبصره می یرشته قبل یتابع مقررات آموزش
ر رشوته ییوشوود وحوق تغ می یر رشته تلقییز تغن به منزله انصراف اید در وقت معیرشته جد

 63دندانپزشکی،  61و  62آیین نامه پزشکی،  67شود. . )ماده  می سلب یان دوره از ویتاپا
 کارشناسی( 62داروسازی، 

ر رشوته ییوط تغین شورایط انتقوال و همچنویشورا یکه دانشجو هم زمان دارا یدرصورت-87
ر رشوته تووام بوا انتقوال از وزارت ییوع است. تبصوره: تغر رشته توام با انتقال بالمانییباشد،تغ
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وبرعک  درصوورت  یقات وفناوریبه وزارت علوم، تحق یبهداشت،درمان و آموزش پزشک
آیووین نامووه پزشووکی،  68ر رشووته وانتقووال بالمووانع اسووت. )موواده ییووط تغیداشووتن شوورا

 کارشناسی( 61داروسازی،  64دندانپزشکی، 62
 

و  ید بررسیرشته جد یگذرانده است،در گروه آموزش یشته قبلکه دانشجو در ر یدروس-88
 یص گوروه آموزشویشود که با تشخ می رفتهیپذ یاز و ییشودو فقط درسها می یمعادل ساز

ك از آن درسوها یوداشته باشد ونمره هر یی% اشتراك محتوا82د حداقل یبا دروس رشته جد
کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در رفته شده در ی: دروس پذ1کمتر نباشد.تبصره 12ز از ین

رفته نشده بدون احتسواب در یپذ ینمرات درسها یگردد، ولین کل منظور میانگیمحاسبه م
 ین کول واحودهایانگیون صوورت چنانچوه میماند، درایم ین در کارنامه دانشجوباقیانگیم

ك یوبوه عنووان دانشگاه جمعوا  یآموزش یم شورایباشد با تصم 12رفته نشده او کمتر از یپذ
د منظوور خواهود شود بورای یودانشوجو در رشوته جد یلیدر سابقه تحص یمسال مشروطین

-دانشجویان شاهد وایثارگر دروس پذیرفته نشده در رشته قبلی در رشته جدید محاسبه نموی

باشد  یرفته نشده دانشجو،درحدیپذ یدرسها یکه تعداد واحدها ی: درصورت2شود. .تبصره
 یل از وید رادرطوول مودت مجواز تحصویاز رشته جدیمورد ن یاحدهاکه امکان گذراندن و
آیوین ناموه پزشوکی،  69شوود. )مواده  یاوموافقوت نمورشوته ر ییوتغ یسلب کند،با تقاضا

آیوین ناموه دانشوجویان شواهد  17کارشناسی و مواده  62داروسازی،  65دندانپزشکی، 63
 وایثارگر(

ش از یهفته پ6همراه مدارك الزم حداقل  د درخواست خودرا بهیر رشته باییتغ یمتقاض- 89
آیوین  72م کند. )مواده یل خود تسلیبه آموزش دانشگاه محل تحص یلیمسال تحصیشروع ن

 کارشناسی( 63داروسازی،  66دندانپزشکی، 64نامه پزشکی، 
ص یگوردد کوه بوه تشوخ یا سانحه ای یماریل،دچار بیچنانچه دانشجو دردوران تحص- 92

 یل دردوره دکتریادامه تحص ییدانشگاه توانا یآموزش ید شورایوتائ دانشگاه یپزشک یشورا
ل یحاصل ازآن رااز دست بدهود.اجازه اداموه تحصو ییاز کارآ یریا امکان بهره گیو یعموم

کوه از  یگوریر مقررات بوه رشوته دیت سایتواند با رعا یومداشته ن را یعمومی دردوره دکتر
ن حوال دانشوجو از یور رشوته دهود دراییرا دارد تغ ن نمرهیکترینزد یلحاظ نمره آزمون ورود

آیین ناموه پزشوکی،  71ك(معاف خواهدبود. )ماده یبند یبه استثنا) 65ت مقررات مادهیرعا
 کارشناسی( 64داروسازی،  67دندانپزشکی، 65
 یمواریا بیو یورفتوار یل دچوار اخوتالالت روانویکه دانشجو،درطول تحص یدرموارد- 91

های  ك از رشوتهیوچ یل در هیادامه تحص ییکه توانا یدد به نحوونقص عضو موثرگر یجسم
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 ید شووراییدانشگاه وتا یپزشک یتواند بانظر شورا می مربوط را نداشته باشد، یشیگروه آزما
ر ییوگر پ  از موافقت دانشوگاه مقصود تغید یشیدر گروه آزما یدانشگاه به رشته ا یآموزش

 67موواده 1دندانپزشووکی، تبصووره  65کی، آیووین نامووه پزشوو 68رشووته دهوود. )تبصووره موواده 
 کارشناسی( 65داروسازی، 
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 یدرس یرش واحدهایپذ 

 
 یلیگر مقاطع تحصیا دیها  که دانشجو قبال در دانشگاه یرش دروسیو پذ یمعادل ساز- 92

خوود  یلیدانشجو باتوجه به سووابق تحصو-1:ر مجاز استیت موارد زیگذرانده است با رعا
آن  یلیو مدارك تحصو یدانشگاه قبل -2د باشد.یرشته جد ین ورودمجاز به شرکت در آزمو

 یقوات و فنواوریا وزارت علووم، تحقیو ید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکییمورد تا
ص گوروه ید بوه تشوخیوا دروس رشته جدیگذرانده شده ی درسها یآموزش یمحتوا-3باشد.

کمتور  12ك از دروس از یورداشوته ونموره ه ی% اشتراك محتوا82ربط حداقل یذ یشیآزما
 یزیوبرنامه ر یعال یمطابق برنامه مصوب شورا یل دانشجو در دانشگاه قبلیتحص-4نباشد.

: 1باشد.تبصره یقات وفناوریا وزارت علوم،تحقیو یوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک
ن تور امکوان ییا از مقاطع بواالتر بوه پوایدرمقاطع هم سطح  یدروس تخصص یمعادل ساز

ربط در یوذ یآموزشوهوای  رفتن درسوها توسوط گروهیوپوذ ی: معادل ساز2است. تبصرهریپذ
 68دندانپزشوکی،  66آیوین ناموه پزشوکی،  72شوود. )مواده  موی رنوده انجوامیدانشگاه پذ

 کارشناسی( 66داروسازی، 
شود  یمسال محسوب نمین نیانگیرفته شده از دانشجو در محاسبه مینمرات دروس پذ- 93

آیوین ناموه  73مواده 1ن کل دانشوجو محسووب خواهود شد)تبصوره یانگیمدر محاسبه  یول
 کارشناسی( 66ماده  3داروسازی، تبصره  69ماده 1دندانپزشکی، تبصره  68پزشکی، 

از حداکثر  یلیمسال تحصیك نیرفته شده دانشجو، یواحد از دروس پذ 22هر  یبه ازا- 94
 68آیووین نامووه پزشووکی،  73موواده 1شووود. )تبصووره  مووی کاسووته یل ویموودت مجوواز تحصوو
 کارشناسی( 66ماده  4داروسازی، تبصره  69ماده 1دندانپزشکی، تبصره 
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 ان نامهیپا

ك یآن دانشجو موظف است در  یاست که ط یعموم یاز دوره دکتر یان نامه بخشیپا - 95
آیوین  74ق بپوردازد. )مواده یورنظراستاد راهنما به تحقیخود ز یلینه مربوط به رشته تحصیزم

 داروسازی( 72دندانپزشکی،  69امه پزشکی، ن
 یاز شوروع دوره کوار آمووزدرس ست یبا می پزشکی یعموم یان دوره دکتریدانشجو- 96

ش ی)جهوت شورکت در امتحوان جوامع پویش کارورزیتاقبل از شرکت در امتحان جوامع پو
ه واحد و رشوت122رشته دندانپزشکی پ  از گذراندن  الزامی است( و دانشجویان یکارورز

آیوین  75ان نامه خودرا انتخاب و به ثبت برسوانند. )مواده یواحد موضوع پا 142داروسازی 
 داروسازی( 71دندانپزشکی،  69نامه پزشکی، 

مربوطوه  ید گوروه آموزشوییشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتایاستاد راهنما با پ- 97
اد راهنموا ت: رتبوه اسو1رهگردد.تبصوین مویویدانشکده مربوطه تع یپژوهش یب شورایوتصو

تووان از  موی دانشوکده یپژوهشو ید شوراییبا تا ییاست، در موارد استثنا یاریحداقل استاد
: در موارد خاص 2ز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. تبصرهین یمرب یات علمیه یاعضا

 ودانشوج ین بخشویقوات بویدانشکده و به منظور انجوام تحق یپژوهش یب شورایو با تصو
 69آیووین نامووه پزشووکی،  76ك اسووتاد راهنمووا داشووته باشوود. . )موواده یووش از یتوانوود بوو مووی

 داروسازی( 72دندانپزشکی، 
ا متخصصوان ی یات علمیه یك نفر از اعضایشنهاد استاد راهنما یدرصورت لزوم به پ- 98

 نیویدانشوکده بوه عنووان اسوتاد مشواور تع یپژوهشو ید شوراییومحققان برجسته پ  از تا
که به طور همزموان  یپزشک یعموم یدوره دکترهای  ان نامهیشود.تبصره: سقف تعداد پا می

در  یان ورودیم تعداد کول دانشوجویشوند، از فرمول تقس می تیتوسط هر استاد راهنما هدا
دانشکده مربوطه برای رشته پزشکی ضرب در عدد  یات علمیه یهرسال به تعداد کل اعضا

هوایی  د.در دانشوکد هیآ می بدست 4دندانپزشکی ضرب در عدد و برای دانشجویان رشته  2
ات یوان ناموه هور عضوو هیاد است و با فرمول فوق سقف پایز یات علمیکه تعداد اعضاء ه

بوا  یو یبور اسواس مرتبوه دانشوگاه یات علمویخواهد شد، هور عضووه یعدد کم یعلم
کسوان ی یا سال ورودان بیان نامه دانشجویپا 3دانشکده، حداکثر  یپژوهش یب شورایتصو

دندانپزشوکی،  72آیین نامه پزشکی،  77د. )ماده ینما ییتواند راهنما می را به طور هم زمان
 داروسازی( 73
آیوین ناموه  78ت استاد راهنما باشود. )مواده یبا هدا یستیان نامه بایانتخاب موضوع پا- 99

 داروسازی( 74دندانپزشکی،  73پزشکی، 
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ا یوان ناموه بوا عنووان مشوابه یون معنا که پایباشد به ا ید تکراریباان نامه نیموضوع پا - 122
 ربط گرفتوه نشوده باشد.تبصوره:یور در دانشگاه ذیسال اخ 5کسان در ی یمحتوا یمتفاوت ول

از بوه یوکه ممکون اسوت ن یدانشکده، در موضوعات یپژوهش ید خاص وبانظر شورااردرمو
مشوابه  یان نامه به عنوان و محتوایاخذ پافوق باشد،  یق مجدد در کمتر از فاصله زمانیتحق

 64داروسووازی،  75دندانپزشووکی،  74آیووین نامووه پزشووکی،  79بالمووانع اسووت. )موواده 
 کارشناسی(

د.تبصوره: انتخواب یان ناموه انتخواب نمایوك موضووع را بعنووان پاید یهر دانشجو با- 121
د اسوتاد راهنموا و ییتانفر(پ  از  3ان )حداکثریاز دانشجو یان نامه توسط گروهیموضوع پا

الف: حجم و  باشد. می ل مجازیت موارد ذیدانشکده به شرط رعا یپژوهش یب شورایتصو
 ان تناسب داشته باشد.یتعداد دانشجوبا ق یت موضوع تحقیاهم

ربط بتواننود یوان ذیك از دانشوجویوباشد کوه هر یق به گونه ایموضوع تحق یم بندیب:تقس
 75آیوین ناموه پزشوکی،  82ه را عهوده دار شووند. )مواده ان نامویاز پا یانجام بخش مستقل

 داروسازی( 76دندانپزشکی، 
ان یشود:الف: انتخاب موضوع پا یل طید مراحل ذیان نامه بایجهت ثبت موضوع پا - 122

ان ناموه توسوط معاونوت یونبوودن موضووع پا یتکرار یب: بررس ت استادراهنماینامه با هدا
مربووط د: ارائوه  یان نامه در گروه آموزشویپا یشنهادیپب طرح یتصو دانشکده ج: یپژوهش
ب در یدانشوکده جهوت تصوو یان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشیپا یشنهادیطرح پ

دانشکده به استاد راهنما جهت  یپژوهش یدانشکده. ه: ابالغ مصوبه شورا یپژوهش یشورا
د کمتور از یوتا زمان دفواع آن نبا ان نامهیان نامه تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پایشروع پا

 داروسازی( 78دندانپزشکی،  76آیین نامه پزشکی،  81کسال باشد. )ماده ی
 یسویو انگل یده بوه زبوان فارسویر باشد:الف: چکیموارد ز ید حاویان نامه بایهر پا -123
 ت موضووعیول اهمیو( ب: مقدموه )دالیریجه گیج ونتینه کار،موادوروش، نتایت وزمی)اهم

 متوون د: روش کوار ینه پژوهش واهداف پژوهش( ج: بررسیدر زم ی، اطالعات کلپژوهش
 ی، روش جموع آوریریوط و مواد پژوهش، حجم ونمونه وروش نمونه گینوع پژوهش، مح)

ج یومراحل انجام کار( ز: نتا یآمارهای  وانواع آزمونها  ل دادهیه وتحلیاطالعات، روش تجز
 یریوجوه گیج( و:بحوف و نتیان نتوایوول، نمودارهوا وب، جودایآموارهای  )استفاده از آزمون

ج پژوهش با یعلت تفاوت نتا یر مطالعات، بررسیج باسایسه نتایج حاصله، مقاینتا ی)بررس
و ارائوه  یینهوا یریوجوه گیپوژوهش، نتهای  تیص و محودودینقوا یر اطالعات، بررسویسا

 داروسازی( 78 دندانپزشکی، 77آیین نامه پزشکی،  82شنهادات( ه: مراجع)ماده یپ
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ده یوالزم است عالوه بر چک یباشد ول می بالمانع یسیان نامه به زبان انگلینگارش پا- 124
 78آیین ناموه پزشوکی،  83ز داشته باشد. )ماده ین یده به زبان فارسی، چکیسیبه زبان انگل

 داروسازی( 79دندانپزشکی، 
 

را بر عهده دارند ها  ان نامهید پادر مور یینها یریم گیت تصمیات داوران که مسئولیه - 125
 -3اسوتاد مشواور)در صوورت وجوود( -2اسوتاد راهنموا -1شود: می لیر تشکیز یاز اعضا

ك عضو ی -5ان نامه یمرتبط با پا ینده گروه آموزشینما -4دانشکده  یپژوهش ینده شوراینما
-ه مربوطو یا محققان و صاحب نظران بوه انتخواب گوروه آموزشوی یات علمیه یاز اعضا
باشود، در  یارید حوداقل اسوتادیوبا یات علمیه یاستاد راهنما واعضا یمرتبه علم تبصره:

باشود، در خصووص  یتوانود مربو موی دانشکده یپژوهش ید شوراییط خاص پ  از تایشرا
اسوت. )مواده  یالزام یتخصص یمحققان و متخصصان وصاحب نظران داشتن مدرك دکترا

 داروسازی( 82، دندانپزشکی 79آیین نامه پزشکی،  84
سوت یاز صوفر توا ب یاس نمره گذاریات داوران در مقیتوسط هها  ان نامهیپا یابیارزش -126

 شوند می ل ممتازیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیگ می صورت
 22تا  19های با نمره  پایان نامه عالی

 99/18تا  17های با نمره  پایان نامه بسیار خوب
 99/16تا  14های با نمره  پایان نامه وبخ

 14های با نمره کمتر از  پایان نامه غیر قابل قبول
از  یکیا در یبوده و یقاتیند که تحقیرا کسب نما یتوانند درجه عال هایی می ان نامهیتبصره: پا

رش یا اخوذ پوذیا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یمعتبر داخل  یمجالت عمل
رش چواپ مقالوه یا اخذ پذیاست که ارائه مقاله و یهیند، بدین مجالت ارائه نمایادراچاپ ر

آیین نامه پزشوکی،  85رد. )ماده یصورت گ یین نمره نهاییان نامه و تعید قبل از دفاع از پایبا
 داروسازی( 81دندانپزشکی،  82

 یلیل تحصومسواین نیان ناموه خوود در آخوریوان موظف به دفواع از پایه دانشجویکل- 127
ان ناموه خوود ینتواند از پا یلیباشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحص می

مربوطه  یدوره آموزش یدرس یه واحدهاینکه کلیرغم ا ید. علیکسب نما یدفاع و نمره قبول
 81آیووین نامووه پزشووکی،  86ت گذرانووده باشوود،اخراج خواهوود شوود. )موواده یوورا بووا موفق

 روسازی(دا 82دندانپزشکی، 
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ت یثبت و دانشجو از رعا یلیمسال تحصین نیان نامه در آخریتعداد واحدها و نمره پا- 128
آیوین ناموه   87معواف اسوت. )مواده  یلیمسال تحصوین نیمجاز در آخر یحداکثر واحدها

 داروسازی( 83دندانپزشکی،  82پزشکی، 
از جمله  خود یرسد یواحدها یاست که تمام یدانشجو،زمان یلیزمان فارغ التحص- 129

 83آیوین ناموه پزشوکی،  88ان نامه را گذرانده باشود)هرکدام کوه مووخر باشود(. )مواده یپا
 داروسازی( 67دندانپزشکی، 

آیین نامه پزشکی،  89ان نامه متعلق به دانشگاه است. )ماده یه حقوق مکتسب از پایکل-112
 داروسازی( 85دندانپزشکی،  84
 یقوات و فنواوریست به حووزه معاونوت تحقیبا می ان نامهیك نسخه از خالصه هر پای-111

آیوین  92گر مراکز ارسال گردد. )ماده یبه د یو اطالع رسان یوزارت متبوع جهت بهره بردار
   داروسازی( 86دندانپزشکی،  85نامه پزشکی، 

 
 

 لیفراغت از تحص
 

 یوره دکترد یو مراحل آموزش کارشناسی مقطع  یدرس یه واحدهایکه کل ییدانشجو-112
ت گذرانده ین نامه با موفقیین آیان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات ایو پا یعموم

آیوین ناموه  91شود. )مواده  می شناخته یعموم یدکترکارشناسی/ ل دوره یباشد فارغ التحص
 کارشناسی( 64داروسازی،  67دندانپزشکی،  86پزشکی، 
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 وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره یآموزش نامه نییآ

 یپزشک علوم یزیر  برنامه یعال یشورا جلسه نیسوم و چهل مصوب
 81/50/8811 مورخ

 اتیکل
 فیتعر 

 :8 ماده
 از باالتر و یعال آموزش سطح در یآموزش های دوره از یکیوسته،یناپ ارشد یکارشناس دوره
 رشته كی در وستهیناپ ارشد یکارشناس مدرك افتیدر به سرانجام و است یکارشناس دوره

 انجامد. می یدانشگاه
 :8 تبصره

 وزارت به وابسته یعال آموزش موسسات و ها اختصار،دانشکده منظور نامه،به نییآ نیا در
 و وستهیناپ ارشد یکارشناس یلیتحص مقاطع در که یپزشک آموزش و بهداشت،درمان

 شود. می گفته دارند،دانشگاه تیفعالPhD) )یتخصص یدکتر
 :2 تبصره

 یمPhD) )یتخصص یدکتر ای ارشد یکارشناس های دوره یمجر که هایی اهدانشگ در
 ها دانشگاه تیریمد نامه نیآئ اساس بر دانشکده/دانشگاه یلیتکم التیتحص یباشند،شورا

 انقالب یعال یشورا 11/24/72 مور  24 جلسه مصوب یعال آموزش موسسات و
 شد. خواهد لیتشک یفرهنگ
 هدف

 :2 ماده
 یپژوهشگران و متخصصان تیترب و دانش ارشد،گسترش یکارشناس رهدو جادیا از هدف
 را الزم ،مهارت یعلم پژوهش های روش با ییآشنا و الزم یآموزشها یریفراگ با که است

 کنند. دایپ مربوط خدمات و آموزش،پژوهش یبرا
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 ورود طیشرا

 از: است عبارت وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره به ورود طیشرا :8 ماده
 از یکی از تقاضا مورد یلیتحص رشته با متناسب باالتر ای یکارشناس دانشنامه داشتن :1-3

 آموزش و بهداشت،درمان وزارت دییتا به مورد حسب که کشور خارج ای داخل های دانشگاه
 باشد. دهیرس یفناور و قاتیعلوم،تحق وزارت ای و یپزشک

 .یلیتحص رشته اب متناسب یروان و یجسم سالمت از یبرخوردار :2-3
 دوره. یورود آزمون در تیموفق :3-3
 ریسا و گرید های دانشگاه ای و دانشگاه همان در همزمان لیتحص به اشتغال عدم :4-3

 یپژوهش و یآموزش موسسات
 :8 تبصره

 رخانهیدب عهده بر کند لیتحص تواند می رشته کدام در دانشنامه کدام دارنده نکهیا صیتشخ
 است. یپزشک علوم یزیر برنامه یعال یشورا دییتا و طهمربو یتخصص یآموزش
 :2 تبصره

 مربوط های نامه نییآ تابع وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره در یخارج اتباع رشیپذ طیشرا
 باشد. می

 :8 تبصره
 ،یکارشناس مقطع در 12 از کمتر کل نیانگیم ای و دوره اتمام یمعادل،گواه مدرك دارندگان

 ینم یپزشک علوم های رشته وستهیناپ ارشد یکارشناس مقطع در لیتحص ادامه به مجاز
 باشند.
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 یآموزش نظام
 بر یمبتن کشور های دانشگاه تمام در وستهیناپ ارشد یکارشناس مقطع در آموزش :4 ماده
 عدم ای یقبول و شود می دهیسنج درس آن یواحدها تعداد با درس هر ارزش و یواحد نظام
 زانیم ای مقدار ،یدرس واحد هر است. محدود درس همان به درس، كی در دانشجو یقبول
 34 یگاهشیآزما ای یعمل ساعت، 17 ینظر صورت به بیترت به آن مفاد که است یدرس

 مسالین كی طول در ساعت، 68 یکارورز و ساعت 51یکارآموز و یساعت،کارگاه
 شود.در می  یتدر یزیر برنامه یعال یشورا مصوب برنامه ،طبقیتابستان دوره ای یلیتحص
 واحد با متناسب مسالین كی در پروژه یاجرا مدت هستند پروژه یدارا که هایی رشته مورد

 شود. می نییتع مربوط استاد آن،توسط
 داشتن و ضرورت صورت در و یلیتحص مسالین دو از مرکب یلیتحص هرسال :0 ماده
 17 شامل یلیتحص مسالین هر آموزش است.مدت یتابستان دوره كی امکانات و طیشرا

 است. نامه نییآ نیا 4 ماده مفاد تیرعا ،با هفته 6 شامل یتابستان دوره هر و هفته
 جزو یتابستان دوره انیپا همچنین و تحصیلی مسالین انیپا امتحانات مدت طول :8 تبصره
 شود. ینم محسوب آموزش مدت

 حضور امکان ،عدمیعیبط حوادث وقوع ،شامل یضرور و ییاستثنا موارد در :2 تبصره
 موافقت و مربوط دانشکده شنهادیپ ل،بهیقب نیا از یموارد و هفته 17 طول در مربوط استاد
 جهت هفته 17 از تر کوتاه یمدت در را ییدرسها ای درس توان ی،م دانشگاه یآموزش یشورا

 کهنیا بر نمود،مشروط  یتدر اند کرده اخذ را درسها ای درس آن که یانیدانشجو هیکل
 نشود. کمتر نامه نییآ نیا 4 ماده در مقرر زانیم از یدرس واحد هر ساعات مجموع

 یعال یشورا مصوب یدرس های برنامه موظفند یپزشک علوم های دانشگاه تمام :6 ماده
 ند.ینما اجرا را یزیر برنامه

 و زهیمم اتیه فاقد و زهیمم اتیه یدارا از اعم یپزشک علوم های دانشگاه هیکل تبصره:
 یدرس یواحدها هیارا به نسبت بود خواهند مجاز بهداشت، وزارت به وابسته های سازمان

 نیا و اقدام باشند می مجوز یدارا که یآموزش برنامه هر در یاریاخت دروس یجا به دیجد
 ند.ینما هیارا انیدانشجو به یاریاخت صورت به را دروس

 اتیه یدارا های دانشگاه در یاریاخت دروس یجا به دیجد یدرس یواحدها هیارا سقف-
 به زهیمم اتیه فاقد های دانشگاهدر و یآموزش برنامه هر در دوره یواحدها %کل22 زهیمم
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 برنامه هر در دوره یواحدها %کل12 مربوطه رشته در لیالتحص فارغ دوره سه داشتن شرط
 باشد. می یآموزش

 نامه، انیپا واحد احتساب ه،باوستیناپ ارشد یکارشناس دوره یواحدها کل تعداد :7 ماده
 است. واحد 32 حداکثر و 28 رشته،حداقل برحسب

 دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا دییتا و یآموزش گروه صیتشخ به چنانچه :8 تبصره
 مکلف یشود،و داده صیتشخ یدانشجو،ضرور ی،برایجبران ای کمبود های درس گذراندن
 در مقرر یدرس یواحدها بر دوره،اضافه مصوب یآموزش برنامه اساس بر را درسها است،آن

 بگذراند. نامه نییآ نیا مطابق و وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره
 است. واحد 24 یجبران ای کمبود های درس یواحدها تعداد حداکثر :2 تبصره
 ارائه بیاست،ترت یجبران ای کمبود های درس با تیها،اولو درس انتخاب در :8 تبصره
  یتدر دوره،روش طول در انیدانشجو یلیتحص برنامه میازها،تنظین شیپ تیرعا با دروس

 برنامه چارچوب در درس كی در دیجد مطالب طرح و یدرس مواد زیر کردن جابجا و
 التیتحص یشورا عهده مربوط،بر یآموزش گروه نظر ،بایزیر برنامه یعال یشورا مصوب

 است. ربطیذ دانشکده/دانشگاه یلیتکم
 مسالین كی،یجبران ای کمبود های درس از یدرس واحد 12 هر گذراندن یزاا به :4 تبصره
 شود. می دانشجو،افزوده لیتحص مدت طول ،بهیلیتحص
 مصوب های برنامه مطابق ها رشته همه یارشد،برا یکارشناس نامه انیپا واحد تعداد :1 ماده
 است. یدرس واحد 4-12 نیب یزیر برنامه یعال یشورا
 14 تا8 نیب یلیتحص مسالین هر در است موظف ارشد یکارشناس دوره یدانشجو :1 ماده

 واحد8 از کمتر آنکه کند،مگر نام ثبت و انتخاب را دوره دروس مجموع از یدرس واحد
 یشورا دییتا و ربطیذ یآموزش گروه شنهادیپ ،باییاستثنا موارد باشد.در داشته یباق یدرس

 ابد.ی شیافزا واحد 16 به حداکثر تواند می ادتعد نیا دانشگاه/دانشکده یلیتکم التیتحص
 بالمانع یدرس واحد 8 از کمتر با دانشجو یسینو نام یلیتحص مسالین نیآخر در :8 تبصره
 است.
 آن در یدرس واحد 4 حداکثر اخذ به مجاز دانشجو یتابستان دوره ارائه صورت در :2 تبصره

 باشد. می دوره
 ابیغ و حضور

 بتیغ ساعات و است یالزام درس هر به مربوط جلسات تمام رد دانشجوورحض :85 ماده
 از ینظر درس هر در دانشجو

17
4

از  یشگاهیآزما و یعلم 
17
کارگاهی،کارآموزی و  2
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کارورزی از 
10
 انشجود نمره صورت نیا ریغ در کند، تجاوز دینبا درس آن ساعات مجموع 1

 شود. می محسوب صفر درس آن در
 مجاز یصورت در 12 ماده در شده مشخص سقف تا درس جلسات در بتیغ :8 تبصره
 التیتحص یشورا دییتا با و همربوط استاد گزارش ارائه و مستند مدارك هیارا با که بود خواهد

 شود. شناخته موجه دانشکده یلیتکم
 ماده در شده نییتع زانیم از شیدرس،ب هر در دانشجو بتیغ که یصورت در :2 تبصره

 دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا دییتا و دانشکده صیتشخ به او بتیغ یول باشد12
 در واحد 8 حداقل تیرعا صورت نیا در شود. می حذف درس آن شود داده صیتشخ موجه

 یلیتحص سنوات جزو کامل مسالین كی بعنوان مذکور مسالین و ستین یالزام مسالین هر
 شود. می محسوب دانشجو

 :88 ماده
 و است درس آن امتحان در صفر نمره گرفتن موجب درس هر امتحان در موجه ریغ بتیغ
 تیرعا صورت نیا شود.در می درس آن حذف موجب درس هر امتحان در موجه بتیغ

 کامل مسالین كی بعنوان مذکور مسالین یست،ولین یالزام مسالین هر در واحد 8 حداقل
 جلسه در بتیغ بودن موجه صیتشخ شود. می محسوب دانشجو یلیتحص سنوات جزو

 است. دانشکده/دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا عهده بر امتحان
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 یابیارزش

 از 14 یاریاخت یاختصاص و یاجبار یاختصاص درس هر در یقبول نمره حداقل : 82 ماده
 مقدار نیا از کمتر دانشجو نمره انچهاست.چن 22 از 12 یجبران ای کمبود دروس یبرا و 22

 د.ینما تکرار را درس آن دیبا باشد
 دییتا صورت شود،در مردود یاریاخت یاختصاص درس كی در ییدانشجو اگر : 8 تبصره

 مصوب یآموزش برنامه در یاریاخت یاختصاص دروس جدول از تواند می یآموزش گروه
 دروس هیکل نمرات صورت نیا در کند. انتخاب را یگرید درس ،یزیر برنامه یعال یشورا
 و مربوط مسالین نیانگیم محاسبه در و ثبت دانشجو کارنامه در یمردود و یقبول از اعم

 شود. می منظور کل نیانگیم
 با که باشد هایی تیفعال به موکول درس كی در دانشجو یابیارزش که یموارد در :2 تبصره

 دانشجو نمره ،ستین ممکن یلیتحص مسالین كی طول در آن انجام مربوط استاد صیتشخ
 تا حداکثر ،درس نیا در دانشجو نمره دیبا صورت نیا در . شود می اعالم ناتمام درس آن در
 ثبت یو کارنامه در و لیتبد یقطع نمره به مربوط استاد توسط ،بعد یلیتحص مسالین انیپا

 یهیبد شد. خواهد ذفح دانشگاه توسط درس ،دانشکده اعالم با صورت نیا ریغ در شود
 است. نموده اخذ را واحد دانشجو که بود خواهد یمسالین در ناتمام نمره ثبت است
 .باشد کمتر 14 از دینبا یلیتحص المسین هر در ،دانشجو دروس نمرات نیانگیم :88 ماده

 لحاظ از یتیمحدود دانشجو یول داد خواهد اخطار دانشجو به دانشگاه صورت نیا ریغ در
 اخذ تواند می واحدها نصاب حد محدوده در ،یبعد مسالین در و نداشته واحد انتخاب

 د.ینما واحد
 متناوب ای یمتوال از اعم یلیتحص مسالین دو در دانشجو نمرات نیانگیم اگر :8 تبصره

 محروم وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره در لیتحص ادامه از دانشجو باشد،آن 14 از کمتر
 شود. می

 در باشد واحد(8) نصاب حد از کمتر شده اخذ یواحدها تعداد که هایی مسالین :2 تبصره
 شد. خواهد محاسبه اخطار مشمول های مسالین جزو 14 از کمتر نیانگیم کسب صورت

 در و شود می ثبت دانشجو،جداگانه کارنامه در یجبران ای کمبود دروس نمره :8 تبصره
 شود. ینم منظور دانشجو نمرات کل نینگایم و یلیتحص مسالین نمرات نیانگیم احتساب
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 لیتحص از انصراف و یلیتحص یمرخص ،دوره طول

 :84 ماده
 بر را نامه انیپا نیهمچن و دوره در شده نییتع دروس دیبا دانشجو که است یمدت دوره طول 
 یکارشناس دوره در لیتحص مجاز مدت حداکثر برساند، اتمام به مربوط مقررات ساسا

 تیموفق با را دوره دروس نتواند مدت نیا در دانشجو چنانچه است. سال 3 تهوسیناپ ارشد
  شود. می محروم لیتحص ادامه از دینما دفاع آن از و لیتکم را خود نامه انیپا و ذراندبگ

 استاد شنهادیپ به ییاستثنا موارد در ،تواند می دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا تبصره:
 مدت به یلیتحص مسالین كی حداکثر دانشکده یلیتکم التیصتح یشورا دییتا و راهنما
شورای آموزشی  18/27/1394مصوبه مور   طبق د.ینما اضافه دانشجو لیتحص مجاز

 تفویض ها دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای به ،اضافی فرصت اعطا تهران پ ع دانشگاه
 ورودی دانشجویان دیدگر مقرر تهران پ ع دانشگاه امنا درهیات همچنین گردید. اختیار

 خاص موارد کمیسیون توسط اعطایی اضافی های نیمسال  از که آن از بعد و 93 مهر
 تحصیلی نیمسال هر برای شهریه پرداخت به موظف نمود، خواهند استفاده دانشگاه

 باشند. می
 کند می اعالم دانشگاه که یزمان در یلیتحص مسالین هر در است موظف دانشجو :80 ماده

 كی یبرا یسینو نام یبرا دانشجو مراجعه عدم د،ینما اقدام واحد انتخاب و نام ثبت یبرا
 محروم لیتحص ادامه از دانشجو و لیتحص ترك منزله به موجه عذر و اطالع بدون مسالین
 ار نآ لیالد دیاب ،دناد یم هجوم ار دوخ لیصحت كرتوجشناد هک ییانثتسا دراوم رد ،ددرگیم

 رد .دهد هیارا شزومآ هرادا هب بوتکم تروص هب لاسمین نامه نایاپ زا لبق هامکی رثکادح
 نآ ،هاگشناد یلیمکت تالیصحت یاروش طسوت لیصحت كرت ندوب هجوم دییات تروص

 رداص لاسمین نآ یارب یلیصحت یصخرم و بوسحم یو لیصحت زاجم تدم وزج لاسمین
 .دوش یم

 مسالین كی یبرا حداکثر تواند می وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره یدانشجو :86 ماده
 18/27/1394که بر اساس مصوبه مور  کند استفاده یلیتحص یمرخص از ،یلیتحص

اعطا اولین مرخصی تحصیلی با درخواست در موعد ع پ تهران شورای آموزشی دانشگاه 
 تفویض اختیار گردید.ها  مقرر به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 موارد در . ستین مجاز یلیتحص مسالین نیاول در یلیتحص یمرخص اخذ :8تبصره
 دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا برعهده یریگ میتصم ،دانشکده شنهادیپ با ،ییاستثنا

 باشد. می
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 شود. می محسوب دانشجو یلیتحص سنوات جزو یلیتحص یمرخص مدت :2 تبصره
 یسینو نام شروع از پیش هفته دو حداقل یکتب صورت به دیبا یمرخص یتقاضا :8 تبصره

 آموزش اداره و گردد میتسل دانشگاه آموزش اداره به دانشجو توسط یلیتحص مسالین هر در
 ،یسینو نام مهلت اتمام از قبل و ربطیذ دانشکده از نظر کسب از پ  است موظف دانشگاه
 با گاهدانش موافقت د.ینما ابالغ یو به کتبا را دانشجو خواست در با موافقت عدم ای موافقت
 عواقب رد.یگ می صورت یو یلیتحص تیوضع به توجه با دانشجو یلیتحص یمرخص
 است. دانشجو عهده به یلیتحص یمرخص از یناش یاحتمال
 تامتحانا شروع از قبل تا حداکثر لمساین كی در شده اخذ یدرسها هیکل حذف :4تبصره

 دانشگاه یآموزش یراشو صیتشخ به بنا که است مجاز یصورت در تنها مسالین آن انیپا
 دانشجو یبرا مسالین آن صورت نیا در نباشد. مسالین آن در لیتحص ادامه به قادر دانشجو
 حداکثر در یمرخص نیا محاسبه عدم ای محاسبه شد. خواهد محسوب یلیتحص یمرخص
 است. دانشگاه یآموزش یشورا عهده به دانشجو یلیتحص مجاز سنوات
 صورت در ،یپزشک علوم های رشته هیکل در لیتحص به لشاغ خانم انیدانشجو :0 تبصره
/د 2131/522به استناد بخشنامه شماره  مقررات و ضوابط ریسا تیرعا با توانند می یباردار

 بدون ،مانیزا لیدل بهوزارت متبوع از دو نیمسال مرخصی تحصیلی  27/29/1391مور  
 ند.ینما استفاده یلیتحص سنوات در احتساب

 یشورا و یپزشک یشورا دییتا به آنها موجه یپزشک یگواه که یانیجودانش :6تبصره
 یمرخص مسالین كی حداکثر از توانند می باشد، دهیرس دانشگاه یلیتکم التیتحص
 ند.ینما استفاده سنوات در احتساب بدون یلیتحص
 انصراف خواست در دیبا باشد داشته تحصل از انصراف به لیتما که ییجودانش :87 ماده
 فقط است مجاز دانشجو نیا د،ینما میتسل دانشکده ای دانشگاه آموزش اداره به کتبا را خود

 خود انصراف یتقاضا یلیتحص مسالین همان انیپا از قبل ماه كی تا حداکثر نوبت كی یبرا
 یلیتحص یمرخص و محسوب یو لیتحص مجاز مدت جزو مسالین آن و . ردیبگ پ  را

 یو لیتحص از انصراف حکم مهلت نیا یانقضا از پ  شود. می صادر مسالین آن یبرا
 ندارد. را رشته آن در لیتحص ادامه حق آن از پ  و شود می صادر

 افتیدر را خود یلیتحص سوابق بخواهد چنانچه لیتحص از منصرف یدانشجو تبصره:
 د.ینما عمل خود لیتحص دوران یقانون تعهدات هیکل به است موظف دینما

 لیتحص ادامه از ای و محروم لیتحص از که ارشد یکارشناس دوره انیدانشجو :81 ماده
 توانند می ،کنند حساب هیتسو خود لیتحص محل دانشگاه با چنانچه شوند، می منصرف
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 یدانشجو ند)ینما شرکت وستهیناپ ارشد یکارشناس های دوره یورود آزمون در مجددا
 د(ینما شرکت خود یقبل رشته ارشد یکارشناس یورود آزمون در تواندینم لیتحص از محروم

 وستهیارشدناپ یکارشناس مقطع در ،آنها یقبل یدرس یواحدها ،آزمون در یقبول صورت در
 ها واحد قیتطب و دروس یابیارز شود. می رفتهیپذ مصوب برنامه با قیتطب و یابیارز از پ 

 واحد 8-12 ره یازا به و شود می انجام رندهیپذ دانشگاه در مربوط یآموزش توسطگروه
 شود. می کاسته دانشجو لیتحص مجاز مدت حداکثر از مسالین كی ،شده رفتهیپذ
 است: ریز شرط 4 احراز به منوط انیدانشجو نیا یقبل یدرس یواحدها رشیپذ
 ای و یپزشک آموزش و درمان وزارت گسترش یشورا از مجوز یدارا یقبل یآموزش واحد -1

 د.باش یفناور و قاتیتحق علوم وزارت
 باشد. وستهیناپ ارشد یکارشناس آزمون قیطر از دانشجو رشیپذ -2
 یوزارتخانه دو از یکی یزیر برنامه یعال یشورا مصوب ،شده اجرا یدرس های برنامه -3

 باشد. 1 دربند شده ذکر
 ،مربوط یآموزش گروه صیتشخ به دیجد رشته دروس با شده گذرانده دروس یمحتوا -4
 نباشد. کمتر 14 از درسها آن از كیهر نمره و داشته ییمحتوا كاشترا %82 حداقل دیبا
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 نامه انیپا

 موظف دانشجو آن یط که است ارشد یکارشناس دوره از یبخش نامه انیپا هیته :81 ماده
 تتبع و قیتحق راهنما،به نظراستاد ریز خود، یلیتحص رشته به مربوط نهیزم كی در است،

 بپردازد.
 دانشجو متبوع وزارت 28/21/7952 مور  822/922 شماره بخشنامه اساس بر :25 ماده

 پایان موضوع تحصیلی سوم نیمسال شروع از قبل و اول نیمسال پایان از پ  است موظف
 شورای تصویب به و مشخص راهنما، استاد نظر با پیشنهادی طرح قالب در را خود نامه

   برساند. نشکدهدا تکمیلی تحصیالت شورای و مربوطه گروه آموزشی
 یاشور و گروه مدیر دییوتا استاد وموافقت دانشجو شنهادیپ با راهنما استاد :28ماده

 یاریاستاد مرتبه حداقل با هدانشگا یعلم اتیه یاعضا از ه،کددانش یلیتکم التیتحص
  (عوبتم ترازو  2597/12/82  روم 229/228 هرامش همانشخب).ددرگیم نییتع

 یشورا دییتا و یآموزش گروه شنهادیپ به ضرورت، صورت در و اصخ موارد در :8تبصره
 استاد انتخاب ،دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا بیتصو و دانشکده یلیتکم التیتحص

 است. بالمانع دانشگاه از خارج ،یاریاستاد مرتبه حداقل با راهنما
 ستین یکاف رشته آن در اریاستاد تعداد ایو ندارد وجود اریاستاد که هایی رشته در :2تبصره

 نیب از دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا دییباتا را راهنما استاد استثناء صورت به توان می
 ،باشند یپژوهش و یآموزش دیمف کار سابقه سال 12 حداقل یدارا که دانشگاه نبیامر

 کرد. انتخاب
 استاد نتخابا دانشگاه تکمیلی تحصیالت شورای تایید از پ  نیاز صورت در :8 تبصره

 وزارت 29/24/1393 مور  332/522 شماره )بخشنامه باشد می بالمانع دوم راهنمای
 شورای به دوم راهنمای استاد انتخاب دانشگاه آموزشی شورای مصوبه اساس بر و متبوع(

 گردید. اختیار تفویض دانشکده تکمیلی تحصیالت
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 به تواند می یاریاستاد مرتبه حداقل با راهنما استاد هر که هایی نامه انیپا تعداد :22ماده
 است: ریز موارد از یکی باشد داشته برعهده را آنها تیهدا همزمان طور
 PhD)) یتخصص یدکتر نامه انیپا دو -الف

 ارشد. یکارشناس نامه انیپا سه و PhD)) یتخصص یدکتر نامه انیپا كی -ب
 از شیب ها نامه انیپا نهمزما تیهدا خصوص در یریگ میتصم ییاستثنا طیشرا در-ج

 به باتوجه و دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا عهده بر ب و الف بند موارد از كیهر
 باشد. می ها نامه انیپا میتقس در عدالت تیرعا و یعلم ییتوانا

 یداروساز و یدندانپزشک ،یپزشک یعموم یدکتر دوره های نامه انیپا تیهدا :8تبصره
 شود. می محسوب ارشد یسکارشنا نامه انیپا همانند
 21 ماده 2 تبصره در مندرج طیشرا حائز که دانشگاه سابقه وبا تجربه با بانیمر :2تبصره
 برعهده همزمان طور رابه ارشد یکارشناس نامه انیپا 2 تیهدا حداکثر توانند می باشند

 د.نریبگ
 از دونفر ای كی هدانشکد یلیتکم التیتحص یشورا دیوتائ راهنما استاد شنهادیپ به :28ماده

 نامه انیپا موضوع با برجسته،مرتبط محققان و نظران صاحب از ایو یعلم اتیه یاعضا
 شوند. نییتع مشاور استاد بعنوان توانند می

 استاد از داوران،متشکل اتیه توسط هیدفاع جلسه در نامه پایان یابیارزش :24 ماده
 دو و دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا ندهینما نفر كی و مشاور دیاسات ای راهنما،استاد

 عنوان به دانشگاه از خارج ای داخل ومحققان متخصصان ای یعلم اتیه یاعضا نیب از نفر
 صورت دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا دیتائ و گروه شنهادیپ به یرا حق با ناظر

 رد.یگ می
 را خود یآموزش یاحدهاو هیکل که است نامه انیپا از دفاع به مجاز یهنگام دانشجو تبصره:

 به یکتب صورت به راهنما استاد توسط او نامه انیپا بودن لیتکم و باشد گذرانده تیموفق با
که بر اساس مصوبه شورای آموزشی  باشد. شده اعالم دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا

موده اقدام به ثبت پایان نامه خود ن 1389دانشجویان کارشناسی ارشد که از سال دانشگاه 
باشد که گواهی وصول مقاله منتج از پایان  می اند هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه خود

 به همراه اصل مقاله ارسال شده را ارائه نمایند. (Submission Letter)نامه از یک مجله 
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 و اصالت خصوص در یسروبر شور از پ  هیدفاع جلسه انیپا در داوران اتیه :20 ماده

 د.ینما می یبند سطح ریز شرح  به درجه بر دیتاک با را آن نمره نامه، نایپا صحت
 نمره درجه
 5/18-22 عالی

 17-49/18 خوب اریبس
 5/15-9/16          خوب

 14-49/15 قبول قابل
 14 کمتراز قبول قابل ریغ

 
 شود. می محاسبه دانشجو نمرات کل نیانگیم در نامه انیپا نمره :8تبصره

 موضوع از یا مقاله سندهینو ،دانشجو که شداب می یشرط به یعال درجه کسب :2تبصره
 بر یداخل شده ندک یا كی گروه ای و یخارج یپژوهش یعلم معتبر مجالت در نامه انیپا

که بر اساس مصوبه  باشد. متبوع وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت یبند میتقس اساس
محاسبه خواهد گردید که دانشجو 22ا زمانی از شورای آموزشی دانشگاه نمره دانشجو تنه

حداقل یک مقاله انگلیسی از موضوع پایان نامه خود منتشر کرده یا پذیرش چاپ گرفته باشد 
گردد در غیر اینصورت نمره  می محاسبه 19و با ارائه مقاله یا چاپ مقاله فارسی نمره وی از 

 محاسبه خواهد شد. 18ایشان از 

 موظف است نرسانده انیپا به آنرا که یزمان نامه،تا انیپا انتخاب از پ  دانشجو :26ماده
 حال نیا د،درینما نام ثبت آن یبرا زین بعد های مسالین در یدانشگاه میتقو براساس است
 نیانگیم ودر شود می دانشجو کارنامه وارد ،یلیتحص مسالین نیآخر در نامه انیپا نمره

 شد. خواهد ورمنظ او نمرات کل نیانگیم و مسالین
 داده صیتشخ قبول قابل ریداوران،غ اتیه نظر نامه،از انیپا که یصورت در :27ماده

 انینکند،پا تجاوز یو لیتحص مجاز مدت حداکثر از که یمدت در تواند می شود،دانشجو
 دفاع آن از کنند می نییتع داوران اتیه که یزمان در گرید وبار کامل را خود نامه
 تیموفق با خود نامه انیپا از نتواند لیتحص مجاز مدت حداکثر در هک یید.دانشجوینما

 کند. ینم افتیدر یمدرک و شود می محروم لیتحص از کند دفاع
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 مقررات ریسا

 است. ممنوع وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره در ییوجابجا رشته رییتغ و انتقال :21ماده
 دانشگاه ن،دریمع زمان كیدر و رشته كی در دروس، از یبرخ ارائه که یصورت در :21 ماده

 یآموزش گروه و راهنما استاد موافقت با را دروس تواند،آن می نباشد،دانشجو مبداء،ممکن
 یمجر که یگرید دانشکده ای دانشگاه دانشگاه،در یلیتکم التیتحص یشورا دیوتائ مربوطه

 هم مقصد دانشگاه موافقت کسب صورت نیا در بگذراند همانیم صورت به است دوره
 نصف از دینبا دانشگاه كیدر همانیم یدانشجو یدرس یواحدها تعداد است یضرور

 د.ینما تجاوز دوره یآموزش یواحدها
 منطبق و وقت تمام صورت به دیبا وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره یدانشجو :85 ماده
 بپردازد: لیتحص به ریز طیباشرا

 هرگونه نیا بنابر باشد می وقت تمام ستهویناپ ارشد یکارشناس مقطع در لیتحص -1-32
 است. ممنوع دانشجو یبرا لیتحص از ریغ یاشتغال

 تمام حضور مورد در انشگاهد مقررات و ضوابط مطابق دانشجو، وقت تمام حضور -2-32
 است. ربطیذ یآموزش های گروه نبیامر وقت

 مربوط یآموزش گروه عهده به دانشجو وقت تمام حضور کنترل و نظارت تیمسئول -3-32
 باشد. می دانشگاه ابیوغ حضور یادار ومقررات نیقوان تابع دانشجو است یهیاست.بد

 ماه كی از سال طول در توانندیم وستهیناپ ارشد یکارشناس دوره انیدانشجو هیکل -4-32
 باشد. ینم شدن رهیذخ قابل یمرخص نیا و ندینما استفاده یمرخص

 انجام جهت وقت اسرع در را دانشجو موجه ریغ تبیغ است موظف یآموزش گروه -5-32
 د.ینما گزارش دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا به یقانون اقدامات

 گروه یسو از ورزد، تخلف ماده نیا یبندها مفاد یاجرا از دانشجو که یصورت در -6-32
 یفمعر یقانون اقدام جهت دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا به لفتخم عنوان به ،یآموزش

 .ددرگیم
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 لیتحص از فراغت

 نیا ریغ در باشد، کمتر 14 از دینبا دوره انیپا در دانشجو نمرات کل نیانگیم :88ماده
 شود. می محروم ارشد یکارشناس مدرك افتیدر از صورت
 نامه، انیپا یقبول و دوره یدرس یواحدها هیکل گذراندن از پ  که ییدانشجو تبصره:

 به یو لیتحص مجاز مدت حداکثر که یصورت باشد،در کمتر 14 از او نمرات کل نیانگیم
 نمره آنها در که را یاجبار یاختصاص دروس از واحد 14 تا تواند یباشد،م دهینرس انیپا

 کمبود جبران صورت در و تکرار یلیتحص مسالین كی در فقط را است گرفته 14از کمتر
 کند استفاده فرصت نیازا نتواند لیدل ره به که یدانشجوئ شود. لیالتحص فارغ کل نیانگیم
 محروم لیتحص ادامه از د،یننما جبران را خود کل نیانگیم فرصت، نیا از استفاده رغمیعل ای
 د.ینما ینم افتیدر یمدرک و

 :82 ماده
 و چهل در تبصره 37و ماده 32 و فصل 9 در ارشد یکارشناس دوره یآموزش نامه نییآ

 بیتصو به 18/25/1389 مور  یپزشک علوم یزیر مهبرنا یعال یشورا جلسه نیسوم
 های دانشکده و ها دانشگاه همه در 1389-92 یلیتحص سال یابتدا از نامه نییآ نیا دیرس

 کشور سراسر یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته مؤسسات و یپزشک علوم
 دستور و ها بخشنامه و مقررات امتم و یقبل نامه نییآ آن، ابالغ خیتار از و است. االجرا الزم

 تالیصحت یاروش .ددرگیم لغو نامه نییآ نیا مشمول انیدانشجو یبرا آن با ریمغا های عمل
-25 زا لبق یاه لاس یدورو نایوجشناد یلیصحت تیعضو دناوت یم هاگشناد یلیمکت

 .دیامن لیصحتلا غراف نآ ساسا رب و هداد قیبطت دیدج همان نییآ اب ار5897
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 PhD)) آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

یزی علوم پزشکی  مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ر
 21/51/8816مورخ 

 
 

یزی علوم پزشکی مورخ  رای صادره در سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ر
21/51/8816 

 PhD)) در مورد آیین نامه آموزشی دوره تخصصی
 

تبصره در سی و  54ماده و  54فصل و  9در PhD)) ره دکتری تخصصیآیین نامه آموزشی دو
به تصویب  29/28/1386پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مور  

علوم پزشکی و موسسات وابسته به های  و دانشکدهها  رسید.این آیین نامه در همه دانشگاه
ت دانشجویان ورودی سال وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جه

د الزم االجرا است.و از تاریخ ابالغ آن آیین نامه قبلی و تمام بعو به  1387-1388تحصیلی 
مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه های  و دستورالعملها  مقررات و بخشنامه

شجویان تواند وضعیت تحصیلی دان می گردد.شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می لغو
را با آیین نامه جدید تطبیق داده و بر اساس آن  1387-1388ورودی قبل از سال تحصیلی 

 این دانشجویان را فارغ التحصیل نماید.
رای صادره در سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مور  

ت،به صحیح اس PhD)) در مورد آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی 29/28/86
 مجری ابالغ شود.های  واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

 
PhD)) تخصصی یآموزشی دوره دکتــر   نامه ـــنیآئ

* 
 

 کلیات
 ف ی: تعر  8ماده 

آموزش دانشگاهی است که  یلین مقاطع تحصییکی از باالترPhD تخصصی  یدوره دکتر
 یو آموزش یپژوهشهای  تیهماهنگ، از فعال یانجامد و مجموعه ا می مدرك یبه اعطا
 است .
 یوزش عال، به منظور اختصار به تمام دانشگاهها و موسسات آمن نامهین آئیدر ا : 8تبصره 

در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد  که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 شود. می دانشگاه گفته فعالیت دارند،PhD)) و دکتری تخصصی

 کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصیهای  هکه مجری دورهایی  در دانشگاه :2تبصره 
((PhD می باشند شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشکده بر اساس آئین نامه

 11/24/72مور   24و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه ها  مدیریت دانشگاه
 شورایعالی انقالب فرهنگی تشکیل خواهد شد.

 : هدف  2ماده 
افتن به یاست که با احاطه  یت افرادی، تربPhD)) تخصصی یجاد دوره دکتریهدف از ا

به  یابیق و دستیشرفته تحقیپ ینه خاص و آشنا شدن با روشهایك زمیدر  یعلمهای  حیطه
، در یقیو تحق یعلمهای  نهیدر زم یآور، با نوآموزش و پژوهش، بتوانند ین مبانیدتریجد

، موثر بوده و به دخو یدانش، در رشته تخصص یکشور و گسترش مرزها یازهایرفع ن
 ابند.یدر جهان دانش دست ی یها تازه

 : مراحل دوره  4ماده 
 شود .  می میتقس یو پژوهش یبه دو مرحله آموزش PhD)) تخصصی یدوره دکتر

 **آغاز و به امتحان جامع یرفته شدن دانشجو درامتحان ورودیاززمان پذ یمرحله آموزش

 .شود می ختم
ن پایان نامه یو قبولی در امتحان جامع آغاز و با تدو یموزشپ  از مرحله آ یمرحله پژوهش
 رد.یپذ می انیو دفاع از آن پا

 یه مرحله پژوهشیقات اولیتوانند تحق می PhD)) تخصصی یان دوره دکتریدانشجوتبصره : 
و  یمرحله پژوهش یآنها برا یثبت نام رسم یند ولیآغاز نما یخود را در مرحله آموزش

 ت در امتحان جامع است .یمنوط به موفق ن پایان نامهیتدو
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رشته  تخصصی گروه پزشکی،های  دوره دکتری عمومی وهای  آئین نامه شامل دوره *این
 پژوهشی نمی شود. PhDو دامپزشکی

 تعریف شده است. 6**امتحان جامع در فصل 
 

 ط ورودیشرا
 عبارتست از :  PhD)) تخصصی یط ورود به دوره دکتریشرا :4ماده 

 ورود به آموزش دانشگاهی  یط عمومیداشتن شرا -1-4
 ی و روانی متناسب با رشته تحصیلیبرخورداری از سالمت جسم -2-4
متناسب ، ا باالتریعمومی  یا دکترای( سان یفوق ل) ارشد یداشتن دانشنامه کارشناس -3-4

ورد ا خارج کشور که حسب میداخل  یاز دانشگاهها یکیاز ، مورد تقاضا یلیبا رشته تحص
ده ییا وزارت علوم،تحقیقات و فناوری رس یدرمان و آموزش پزشک، د وزارت بهداشتیبه تائ

 باشد .
 ت در آزمون انگلیسی مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکییموفق -4-4
های  مطابق ضوابط دبیرخانه PhD)) یورود به دوره دکتر یدرآزمون اختصاص یقبول -5-4

 مربوطه آموزشی تخصصی
دیگر و سایر های  عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه -6-4

 موسسات آموزشی و پژوهشی
دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون ورودی دکتری  :8تبصره 

 د.ن( نمی باشPhDتخصصی)
داوطلبان وجود  یبرا یسن تی( محدودPhDتخصصی) یدر ورود به دوره دکتر :2تبصره 
 ندارد . 
( برای اتباع خارجی تابع PhDشرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی) :8تبصره 

 باشد می آیین نامه مربوط
ل کند بر عهده یتواند تحص می نکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشتهیص ایتشخ: 4تبصره 

 عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تائید شورای
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 یمرحله آموزش

کشور مبتنی بر نظام واحدی است.در نظام واحدی های  آموزش در تمام دانشگاه :0ماده 
شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو  می ،ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده

 در یک درس، به همان درس محدود است.
 17قدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری م هر واحد درسی،

 68ساعت و کارورزی 51ساعت،کارگاهی و کارآموزی  34ساعت،عملی یا آزمایشگاهی 
ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی،طبق برنامه مصوب شورای عالی 

پروژه هستند مدت اجرای پروژه که دارای هایی  شود.در مورد رشته می برنامه ریزی تدری 
 شود. می در یک نیمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعیین

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن  :6ماده 
 17یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل ، امکاناتو شرایط 

 است. 5هفته آموزش با رعایت مفاد ماده  6نی شامل هفته و هر دوره تابستا
در موارد استثنایی و ضروری،شامل وقوع بالیای طبیعی،عدم امکان حضور استاد  تبصره:

هفته،بیماری استاد و مواردی از این قبیل،به پیشنهاد دانشکده مربوط و  17مربوط در طول 
 17را در مدتی کوتاه تر از ی های موافقت شورای آموزشی دانشگاه،می توان درس یا درس

مشروط  ود،نمرا اخذ کرده اند تدری  ها  هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس
 این آیین نامه کمتر نشود. 5بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 

درسی مصوب  های علوم پزشکی موظفند برنامههای  و دانشکدهها  تمام دانشگاه :7ماده 
 شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

علوم پزشکی مجاز خواهند بود نسبت به ارایه های  و دانشکدهها  دانشگاه :8تبصره 
% کل واحدهای 22حداکثر تا سقف  1اختیاریهای  واحدهای درسی جدید به جای درس

ری به دانشجویان ارایه را به صورت اختیاها  دوره در هر برنامه آموزشی اقدام و این درس
موظفند اهداف آموزشی و سر فصل واحدهای جدید خود را از طریق ها  نمایند.دانشگاه

آموزشی تخصصی مربوطه جهت اطالع به شورای عالی برنامه ریزی علوم های  دبیرخانه
 پزشکی اعالم نمایند.
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جویان در طول ترتیب درس با رعایت پیش نیازها،تنظیم برنامه تحصیلی دانش :2تبصره 

دوره،روش تدری  و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک درس بر 
 عهده دانشگاه است.

مختلف،استاد راهنمای تحصیلی در اولین های  منظور راهنمایی دانشجو در زمینهبه  :1ماده 
 گردد. می نیمسال تحصیلی توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین

ستاد راهنمای تحصیلی باید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی دانشجو،تعیین ا تبصره:
شود.تا زمانی که استاد راهنمای تحصیلی انتخاب نشده است،مدیر گروه وظایف استاد 

 گیرد. می راهنمای تحصیلی را بر عهده
شجو استاد راهنمای تحصیلی باید عضو هیات علمی در دانشگاه محل تحصیل دان :1ماده 

بوده،حداقل دارای رتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدری  یا پژوهش 
 در دوره کارشناسی ارشد باشد.

کند،موظف است  می ( ثبت نامPhDدانشجویی که برای دوره دکتری تخصصی ) :85ماده 
ی مربوط،که واحد درسی را با نظر استاد راهنمای تحصیلی مطابق برنامه آموزش 32تا18بین 

به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده باشد،در مدت مجاز مرحله آموزشی یا موفقیت 
 بگذراند.

چنانچه به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  :8تبصره 
کمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود وی مکلف های  گذراندن درس
اساس برنامه آموزشی مصوب دوره،اضافه بر واحدهای درسی مقرر  ررا بها  است آن درس

 واحد بگذراند. 16در مرحله آموزشی دوره حداکثر تا 
کمبود یا جبرانی است.تعیین تعداد و نوع های  درس ااولویت بها  در انتخاب درس :2تبصره 

مه مصوب شورای عالی با رعایت پیش نیازها در چارچوب برناها  و زمان انتخاب آنها  درس
برنامه ریزی و با نظر گروه آموزشی مربوط،بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 ذیربط است.
کمبود یا جبرانی یک نیمسال تحصیلی های  واحد از درس 8به ازای گذراندن هر  :8تبصره 

 شود. می به حداکثر مدت مجاز مرحله آموزشی تحصیل دانشجو افزوده
 8-12نشجو در مرحله آموزشی،موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین دا :88ماده 

 8مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند،مگر آنکه کمتر از های  واحد درسی از درس
واحد درسی باقی داشته باشد.در موارد استثنایی،با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و صالحدید 
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 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه،این تعدادشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تائید 
 واحد افزایش یابد. 14تواند حداکثر به  می

واحد درسی در دوره  4در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر  تبصره:
 تابستانی است.
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 حضور و غیاب

 :82ماده 
ت غیبت دانشجو حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعا

در هر درس نظری از 
17
4

ی و آزمایشگاهی از ملع 
17
کارگاهی،کارآموزی و کارورزی از  2

10
در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس  مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. 1

 شود. می صفر محسوب
 

در صورتی مجاز  12بت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده غی :8تبصره 
خواهد بود که با ارایه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود.نحوه 
برخورد با غیبت دانشجو)موجه یا غیر موجه(برعهده استاد و با تائید شورای تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده خواهد بود.
 12غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده  در صورتی که :2تبصره 

باشد ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موجه 
واحد در هر نیمسال  8شود.در این صورت رعایت حداقل  می اعالم گردد آن درس حذف

جزو سنوات تحصیلی دانشجو  الزامی نیست،ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل
 شود. می محسوب

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن :88ماده  
گردد تشخیص  می درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس

 موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده است.
 
 
 
 

 
 



 61 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

 
 ارزشیابی

 :84ماده 
و هر  22از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری 

است.چنانچه نمره دانشجو در یک درس کمتر از این  22از  12درس کمبود یا جبرانی 
 مقادیر باشد باید آنرا تکرار نماید.

تواند از  می د بجای آن درساگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شو :8تبصره 
درس دیگری را انتخاب کند.با این حال نمرات ، اختیاری در برنامه مصوبهای  جدول درس

اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال ها  کلیه درس
 شود. می مربوطه و میانگین کل منظور

 :2تبصره 
باشد که با تشخیص هایی  جو در یک درس موکول به فعالیتدر مواردی که ارزشیابی دانش

استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نباشد،نمره دانشجو در آن درس 
حداکثر تا پایان نیمسال  درس، آنر این صورت باید نمره دانشجو در شود.د می ناتمام اعالم

در غیر این صورت درس  دیل گردد.توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تب تحصیلی بعد،
بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که  توسط دانشگاه حذف خواهد شد.
 دانشجو واحد را اخذ نموده است.

 :80ماده 
در هر نیمسال (PhD)دانشجو در دوره دکتری تخصصیهای  میانگین نمرات درس

دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد  کمتر باشد،در غیر این صورت 15تحصیلی،نباید از 
ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته،در نیمسال بعدی در محدوده حد 
نصاب واحدها،می تواند اخذ واحد نماید.اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال 

در دوره باشد،آن دانشجو از ادامه تحصیل  15تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 
 شود. می محروم (PhD)دکتری تخصصی 

 واحد(8که تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حد نصاب)هایی  نیمسال :8تبصره 
مشمول اخطار های  ،جزو نیمسال15باشد،در صورت کسب میانگین کل کمتر از  می

 محاسبه خواهد شد.
شود و در  می بتنمره درس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو،جداگانه ث :2تبصره 

 احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.
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دانشجویی که پ  از گذراندن کلیه واحدهای درسی در مرحله آموزشی میانگین  :86ماده 

 شود. می کمتر باشد از ادامه تحصیل محروم 15کل نمرات او از 
 تبصره:

 15میانگین کل نمرات او از  ندن کلیه واحدهای درسی دوره،دانشجویی که پ  از گذرا
در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی در مرحله آموزشی به پایان  کمتر باشد،

 14واحد از درس اختصاصی اجباری را که از آنها نمرات بین  12تواند تا  می نرسیده باشد،
کند و در صورت جبران کمبود فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار  گرفته است، 15تا 

د از این نمیانگین کل،مجاز به شرکت در امتحان جامع شود.دانشجویانی که به هر دلیل نتوان
از  فرصت استفاده کنند یا علیرغم استفاده از این فرصت میانگین کل خود را جبران ننمایند،

دریافت ر( )ریز نمرات مرحله مذکومدرک و سوابق تحصیلی  شدهادامه تحصیل محروم 
 نمی کنند.
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 آزمون جامع

در پایان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که بصورت کتبی و  :87ماده 
شود شرکت کند.شرط شرکت در آزمون جامع قبولی در  می ارزیابی عینی عملکرد برگزار

ر اساس مصوبه شورای و ب 15مرحله آموزشی، کسب حداقل میانگین کل های  کلیه درس
 باشد. می آموزشی دانشگاه ثبت پروپوزال

 تبصره :
 آزمون ارزیابی عینی عملکرد شامل ارزیابی مستمر درون بخشی و ارزیابی پایان دوره

 باشد. می
 :81ماده 

نفر  6آزمون جامع زیر نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط هیاتی مرکب از 
 :شود می بشرح زیر برگزار

چهار نفر عضو هیات  و استاد راهنمای تحصیلی دانشجوو  مدیر گروه آموزشی مربوطه
سال  3علمی در رشته مربوطه که دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی با 

تحصیالت تکمیلی باشند)سه نفر از آنان از اعضای های  سابقه تدری  یا تحقیق در دوره
یک نفر خارج از دانشگاه(.بدین ترتیب که دو نفر از آنان  هیات علمی داخل دانشگاه و

توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده)که یک نفر از آنان باید از اعضای هیات علمی 
خارج از دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد( و یک نفر توسط معاون آموزشی دانشگاه و 

این دو نفر به عنوان نمایندگان  د.شون می یک نفر دیگر توسط معاون پژوهشی دانشگاه تعیین
 بر اساسکه  نمایند می گزار کننده آزمون شرکتمعاونین آموزشی و پژوهشی در هیات بر

افراد یکی از مصوبه شورای آموزشی دانشگاه این اختیار با تشکیل کمیته ای متشکل از 
ده مربوطه همراه با مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و معاون آموزشی دانشک منتخب شورا

 به افراد اخیر الذکر تفویض گردیده است.
 جهت برگزاری آزمون جامع الزامی 18نفر از افراد مذکور در ماده  5حضور حداقل  تبصره:

 باشد. می
شود و زمان برگزاری  می آزمون جامع در هر رشته تحصیلی دوبار در سال برگزار :81ماده 

 باشد. می د شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهآن با پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و تائی
دانشجوی واجد شرایط شرکت در آزمون جامع  ،پ  از اتمام مرحله آموزشی :25ماده 

دانشجو  شود شرکت کند. می موظف است در اولین آزمون جامع که توسط دانشکده برگزار
با دالیل بایستی در خواستی برای تمدید مهلت شرکت در آزمون  در صورت عدم آمادگی،
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به  موجهی که به تائید استاد راهنمای تحصیلی و مدیر گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد،
تواند زمان شرکت  می شورای مذکور شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه نماید.

 حداکثر برای یک نیمسال به تعویق اندازد. دانشجو درآزمون جامع را،
ق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله مدت تمدید مهلت برای تعوی تبصره:

آموزشی محسوب شده و دانشجو موظف است تحت نظر گروه آموزشی در محیط آموزشی 
 حضور داشته باشد.

های  علمی آموزشی دانشجو،از درسهای  آزمون کتبی به منظور ارزشیابی قابلیت :28ماده 
روز متوالی  2حداکثر در درس به صورت تشریحی و  4تخصصی رشته مربوط،حداقل از 

 آید. می بعمل
آزمون ارزیابی عینی عملکرد با نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به منظور  :22ماده 

آموزشی و توانایی دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در مورد موضوع های  ارزشیابی قابلیت
 جو برگزاریا حوزه عام تر رشته تخصصی دانش (PhD)پایان نامه دکتری تخصصی 

 شود. می شود.آزمون ارزیابی عینی عملکرد حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می
ترکیب هیات برگزار کننده آزمون ارزیابی عینی عملکرد باید همان ترکیب هیات  تبصره :

 .برگزار کننده آزمون کتبی باشد
درصد نمره  32و  72ترتیب  کتبی و ارزیابی عینی عملکرد بههای  ارزش آزمون :28ماده 

% نمره آزمون ارزیابی عینی عملکرد به ارزیابی مستمر درون بخشی و 52نهایی است)
% به ارزیابی پایان دوره اختصاص دارد( و میانگین کل نمرات دانشجو در آزمون جامع 52

 کمتر باشد. 15نباید از 
دانشجو مجاز است تنها در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع، :8تبصره 

برای یک بار دیگر در اولین آزمون جامع بعدی شرکت نماید.مدت انتظار دانشجو برای 
 شرکت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی محسوب

شود.دانشجو باید در این مدت زیر نظر گروه آموزشی و در محیط آموزشی حضور داشته  می
 باشد.

د فعالیتهای آموزشی و پژوهشی الف وقت و یا رکور پیشگیری از اتبه منظو :2تبصره 
 نتایج آزمون جامع باید ظرف مدت محدودی (PhD)دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

بعد از برگزاری آزمون از طریق دانشکده به شورای تحصیالت تکمیلی  )حداکثر یک ماه(
عدم قبولی دانشجو را کتبا به وی  دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت یک هفته قبولی و یا

 اعالم نماید.
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به دانشجویانی که در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنکه برای مرحله تدوین  :24ماده 
ه درخواست محل صرفا بنا ب پایان نامه ثبت نام کنند و یا از ادامه تحصیل منصرف شوند،

توسط  (PhD)ی دوره دکتری تخصصی ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشتعهد آنان تائیدیه
صدور گواهی شخصی مبنی بر موفقیت در امتحان  شود. می دانشگاه محل تحصیل ارایه

 باشد. می جامع برای این دانشجویان ممنوع
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 لیو انصراف از تحص یلیتحص یطول دوره ،مرخص

ساس طول دوره مدتی است که دانشجو باید مراحل آموزشی و پژوهشی را بر ا :20ماده 
ی صحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخص مقررات مربوط به اتمام برساند.

(PhD)   چهار سال و نیم است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود را
 شود. می تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم

مرحله آموزشی های  تعداد واحد طول مدت مجاز مرحله آموزشی با در نظر گرفتن :8تبصره
نیمسال تحصیلی است چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به  5تا  2

 شود. می از ادامه تحصیل محروم، پایان برساند و در امتحان جامع قبول شود
تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد  می شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه: 2تبصره

اهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به کل ر
تواند به مرحله آموزشی  می مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید، که یک نیمسال آن

ع پ  شورای آموزشی دانشگاه  18/27/1394اختصاص یابد که مطابق با مصوبه مور  
رحله آموزشی و پژوهشی به شورای تحصیالت اعطا اولین فرصت اضافی در متهران 

تفویض اختیار گردید، و الزم به ذکر است بر اساس مصوبه سی و ها  تکمیلی دانشکده
کمک هزینه تحصیلی در 28/26/1391مور  ع پ تهران نهمین جلسه هیات امنا دانشگاه 

 پرداخت نخواهد شد.دانشجو به اضافی های  طول مدت فرصت
کند برای  می ظف است در هر نیمسال در زمانی که  دانشگاه اعالمدانشجو مو :26ماده 

عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک  .کند اقدامادامه تحصیل و انتخاب واحد 
نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل بوده و دانشجو از ادامه تحصیل 

داند باید دالیل  می ک تحصیل خود را موجهگردد.در موارد استثنایی که دانشجو تر می محروم
آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارایه 
دهد.در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل، توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 

صیلی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و برای آن نیمسال مرخصی تح
 شود. می صادر
تواند حداکثر برای دو نیمسال  می (PhD)دانشجوی دوره دکتری تخصصی  :27ماده 

تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند که بر اساس مصوبه مور  
اعطا اولین مرخصی تحصیلی با ع پ تهران شورای آموزشی دانشگاه  18/27/1394

 تفویض اختیار گردید.ها  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهدرخواست در موعد مقرر به 
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اخذ مرخصی تحصیلی در نیمسال اول مجاز نیست. در موارد استثنایی، اخذ  :8تبصره 
 باشد. می تصمیم به عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 
 شود. می مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی محسوب :2تبصره

اید دو هفته قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال درخواست مرخصی ب :8تبصره 
تحصیلی توسط دانشجو به استاد راهنمای تحصیلی و مدیر گروه تسلیم و پ  از کسب 
موافقت مدیر گروه و دانشکده مربوط به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارایه گردیده و 

دانشگاه با مرخصی  موافقت کتبی آن شورا کسب گردد.موافقت شورای تحصیالت تکمیلی
ومنوط به این است که ادامه  باشد می تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی

عواقب احتمالی ناشی از مرخصی  از آن به بعد با مشکل مواجه نشودتحصیل دانشجو 
 باشد. می تحصیلی به عهده دانشجو

بل از شروع اخذ شده در یک نیم سال حداکثر تا قهای  حذف کلیه درس :4تبصره 
امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی 
دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد، در این صورت آن نیمسال برای 
دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد، محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در 

 از تحصیلی دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.حداکثر سنوات مج
علوم پزشکی، در صورت های  دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته :0تبصره

توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات و به استناد بخشنامه شماره  می بارداری،
تحصیلی به دلیل  متبوع از دو نیمسال مرخصی وزارت 27/29/1391/د مور  2131/522

 زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.
دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تائید شورای پزشکی و شورای  :6تبصره

توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی بدون  می تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد
 در سنوات استفاده نمایند.احتساب 

د درخواست انصراف یدانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد با :21ماده
خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید،این دانشجو مجاز است 
فقط برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضای 

 وی صادر این مهلت حکم انصراف از تحصیلرد، پ  از انقضای یگبانصراف خود را پ  
 شود و پ  از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد. می
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که از تحصیل محروم و یا از ادامه  (PhD)دانشجویان دوره دکتری تخصصی  :21ماده 
شوند.چنانچه با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه حساب کنند،می  می تحصیل منصرف

شرکت نمایند،)دانشجوی  (PhD)دکتری تخصصی های  ون ورودی دورهتوانند مجددا در آزم
رشته قبلی خود  (PhD)محروم از تحصیل نمی تواند در آزمون ورودی دکتری تخصصی 

درسی قبلی آنها، در مقطع دکتری های  شرکت نماید(در صورت قبولی در آزمون، واحد
ها  شود، ارزیابی درس می تهپ  از ارزیابی و تطبیق با برنامه مصوب پذیرف (PhD)تخصصی

شود و به ازای  می توسط گروه آموزشی مربوط در دانشگاه پذیرنده انجامها  و تطبیق واحد
پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت های  واحد از درس 12هر

 شود. می مجاز تحصیل دانشجو در مرحله آموزشی، کاسته
 شرط زیر است: 4دانشجویان منوط به احراز  درسی قبلی اینهای  پذیرش واحد

واحد آموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت،در مان و آموزش -1
 پزشکی و یا وزارت علوم،تحقیقات و فناوری باشد.

 باشد. (PhD)پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری تخصصی -2

نامه ریزی یکی از دو وزارتخانه ذکر مصوب شورای عالی بر ،درسی اجراشدههای  برنامه-3
 شده در بند یک باشد.

رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی های  محتوای در سهای گذرانده شده با درس-4
کمتر  15از آن درسها از  کداشته و نمره هری ی% اشتراک محتوای82مربوط، باید حداقل

 نباشد.

 
 

 مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه
اد راهنمای تحصیلی،جهت راهنمایی دانشجو در ترحله پژوهشی عالوه براسدر م :85ماده 

 .شود می اد راهنمای پژوهشی انتخابفعالیتهای پژوهشی و تدوین پایان نامه، است
هشی به تقاضای دانشجو، موافقت استاد، تایید مدیر گروه و واستاد راهنمای پژ :88ماده

 شود. می بمنصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده انتخا
دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم  :8تبصره

 هشی خود را انتخاب کند.واستاد راهنمای پژ
انتخاب استاد راهنمای تحصیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای پژوهشی وی  :2تبصره

 بالمانع است.
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یا  (PhD)ی حداقل مدرک دکتری تخصصی وهشی باید داراژاستاد راهنمای پ :82ماده
پژوهشی با مرتبه استاد یا استادیار و حداقل سه سال  (PhD)تخصصی بالینی و یا دکتری 

تحصیالت تکمیلی بوده و در این مدت حداقل دو های  سابقه تدری  یا پژوهش در دوره
 شاوره کرده باشد.را م (PhD)پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و یا چهار پایان نامه 

د، شوین استادان داخل دانشگاه انتخاب اسناد راهنمای پژوهشی ترجیحا باید از ب :88ماده 
انتخاب استاد راهنمای ، در موارد خاص با تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

خارج از  از میان اعضای هیات علمی 32وهشی مشروط به داشتن شرایط مذکور در ماده ژپ
 محل تحصیل دانشجو بالمانع است. دانشگاه
تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، و در موارد استثنایی به پیشنهاد گروه  تبصره:

(به 31انتخاب بیش از یک نفر )عالوه بر استاد راهنمای پژوهشی منتخب مطابق مفاد ماده 
 عنوان استاد راهنمای پژوهشی بالمانع است.

 
وهشی الزم است باتوجه به امکانات پژوهشی استاد راهنمای پژ :84ماده 

د و در موعد مقرر به اتمام برس کهی هدایت کند ود،کارتحقیقاتی دانشجو را به نحوموج
 ه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده گزارش شود.مشکالت موجود باید به موقع ب

ان هدایت آنها تواند همزم می که هر استاد راهنمای پزوهشیهایی  تعداد پایان نامه :80ماده
 یکی از موارد به شرح زیر است: را برعهده داشته باشد،

 (PhD) دوپایان نامه دکتری تخصصی-الف
 و سه پایان نامه کارشناسی ارشد.  (PhD)یک پایان نامه دکتری تخصصی  -ب
یش از بها  در شرایط استثنایی تصمیم گیری در خصوص هدایت همزمان پایان نامه -ج

ند الف و ب برعهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده وباتوجه به بهریک از موارد 
 شد.با می عضو هیات علمی و رعایت عدالتتوانایی علمی 

دوره دکتری عمومی پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی های  راهنمایی پایان نامه تبصره:
 .همانند پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب میشود

هنمای پزوهشی وتائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، پیشنهاد استاد را به :86ماده
به عنوان استاد  رجسته،بیک تا سه نفر از اعضای هیات علمی ویا از صاحبنظران و محققان 

 شود. می مشاور تعیین
و یا تخصصی بالینی ویا  (PhD)استادان مشاور باید دارای مدرک دکتری تخصصی  تبصره:
رتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل سه سال با حداقل م پژوهشی (PhD)دکتری
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ظران و محققانی ب نبرای صاح سابقه تدری  یا پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشند.
 الزامی است. (PhD)که عضو هیات علمی نیستند داشتن مدرک دکتری تخصصی 

رای برا راهنمای تحصیلی و پژوهشی موظف هستند ساعاتی از هفته  اتیداس :87ماده 
راهنمایی دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع 

 دهند.
ه راهنمایی پایان نامه دانشجو بمیزان ساعاتی را که استاد راهنمای پژوهشی  تبصره:

 برابر تعداد واحد پایان نامه در هر نیمسال باشد. 8دهد باید حداقل  می اختصاص
عالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه تمام ف :81ماده

باید با هدایت و نظارت استاد راهنمای پژوهشی صورت گیرد، دانشجو موظف است در هر 
 زمانی که استاد راهنمای پژوهشی تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نماید.

ماه  6است در هر مرحله از تحقیق و حداقل هر  استاد راهنمای پزوهشی موظف  :81ماده
یک نوبت گزارشی مکتوب از پیشرفت کار دانشجورا از وی درخواست کند، این گزارش پ  
 از تائید استاد راهنمای پزوهشی از طریق گروه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تسلیم

ی که اعضای ان توسط و استاد راهنمای پژوهشی در جلسه ا با حضور دانشجو شود و می
 گیرد. می ررسی قراربگردد، مورد  می همین شورا تعیین

زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال  موضوع پایان نامه و :45ماده
توسط  (PhD)دوم وپایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکتری تخصصی 

شی مشخص واز طریق گروه ستاد راهنمای پژوهوچارچوب کلی آن توسط ا دانشجو تعیین
دانشکده ارائه شود.شورای  ه شورای تحصیالت تکمیلیببوطه جهت بررسی آموزشی مر

تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است پ  از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت 
 عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابالغ نماید.

ا نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز بو  در موارد استثناییتبصره: 
 ولی در امتحان جامعببرای  ثبت عنوان پایان نامه، پ  از گذراندن مرحله آموزشی و ق

اشد، عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصیل ب می
 ج خواهد شد.شود و دراین صورت دانشجو اخرا می دانشجو تلقی

این ماده و تبصره آن به استناد رأی دیوان عدالت اداری ابالغی توسط معاونت محترم  -
 ابطال و حذف گردیده است. 22/7/96مور   3222آموزشی وزارت طی نامه شماره 

پ  از  ثبت نام و اخذ واحد پایان نامه و تدوین پایان نامه در مرحله پژوهشی، :48ماده
 .گیرد می جو درامتحان جامع، صورتولی دانشباعالم ق
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دانشجو پ  از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده، موظف  تبصره:
در این حال  ت نام نماید.ببعد نیز برای آن ثهای  است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال

 شود. می ونمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشج
تعداد واحدهای پایان نامه در مرحله پژوهشی بسته به تعداد واحدهای مرحله  :42ماده

 16رنامه ریزی حداقل برنامه آموزشی مربوط مصوب شورای عالی بآموزشی، مطابق 
واحد است.در هر حال، مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در 32وحداکثر 

 واحد بیشتر باشد. 52واحد کمتر واز  42د از نبای  (PhD)دوره دکتری تخصصی 
 :48ماده

نامه توسط دانشجو که اتمام آن را استاد راهنمای پژوهشی پایان بعد از تکمیل و تدوین 
کند وپ  از تائید کتبی حداقل یکی از اعضای هیات داوران، مبنی بر قابل دفاع  می اعالم

ه زمان آن را گروه آموزشی مشخص و بودن پایان نامه، دانشجو موظف است در جلسه ای ک
نماید، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در  می شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تائید

 از پایان نامه خود دفاع نماید. (PhD)آیین نامه دوره دکتری تخصصی 
مه زمان دفاع از پایان نامه بایستی حداقل یکسال از زمان ثبت نام و اخذ پایان نا: 8تبصره

 گذشته باشد.
تائید استاد راهنمای پژوهشی و استادان مشاور باید در نخستین صفحات پایان  :2تبصره 

 نامه درج شود.
توسط استاد  ل از دفاع،بپایان نامه دانشجو باید ق بکیفیت علمی و صحت مطال :8تبصره

سانده راهنمای پژوهشی تائید و به اطالع شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده ر
 .شود

دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعیه در یک جلسه پیش دفاع، در حضور  :4تبصره
 استادان گروه یا دانشکده و دانشجویان ذی ربط، موضوع تحقیق خودرا تشریح نماید.

دفاع از پایان نامه به هنگامی مجاز   (PhD)دانشجوی دوره دکتری تخصصی  :0تبصره
ی از کار تحقیقاتی در رشته حداقل یک مقاله به زبان انگلیسباشد که  می تحقیقاتی خود

خود و مرتبط با موضوع پایان نامه را به عنوان مولف اول یا دوم در یک مجله معتبر  مربوط
پژوهشی داخلی یا خارجی به چاپ رسانده ویا گواهی پذیرش آن را اخذ نموده  -علمی

 1389که از سال  PhDدانشجویان باشد، که بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه 
  یا  ISIاقدام به ثبت پایان نامه خود نموده اند موظفند دو مقاله 

 Medline منتشر کنند، توا اجوازه دفواع از پایوان ناموه را  از مجموع فعالیتهای آموزشی خود
بایست از پایان نامه دانشجو استخراج شده باشود و  می د، حداقل یکی از مقاالتنداشته باش
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الزم است در کلیه مقاالت آدرس دانشجو همان آدرس دانشکده و دپارتمان مربوطوه باشود. 
ضمنا ضروری است حداقل یکی از مقاالت مذکور در مجالت خارجی منتشور یوا پوذیرش 

 شده باشد.
هیات داوران متشکل از استادان راهنمای تحصیل و پژوهشی و مشاور وچهار  :44ماده

ا موسسات تحقیقاتی در رشته مربوطه با درجه حداقل عضو هیات علمی دانشگاه ی
استادیاری و با سه سال سابقه تدری  یا پژوهش در دوره تحصیالت تکمیلی که  با پیشنهاد 

 باشد. می شوند،گروه و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می
 یاری یا باالتر باشد.ی درجه دانشحداقل یک نفر از اعضای هیات داوران باید دارا :8تبصره
دونفر از اعضای هیات داوران باید از دانشگاه و موسسات تحقیقاتی دیگر انتخاب  :2تبصره

اید حداقل دانشیار بشوند و مرتبه علمی یکی از این دو نفر درصورت وجود در داخل کشور 
 باشد.
گاه به یک نفر از اعضای هیات داوران با حکم رسمی از معاون آموزشی دانش :8تبصره

کند که مطابق دانشگاه در جلسه دفاعیه شرکت می عنوان نماینده شورای تحصیالت تکمیلی
افراد یکی از با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه این اختیار با تشکیل کمیته ای متشکل از 

منتخب شورای آموزشی دانشگاه همرا ه با مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و معاون 
 ربوطه به افراد اخیر الذکر تفویض گردیده است.آموزشی دانشکده م

جلسه دفاعیه با ریاست استاد راهنمای پژوهشی و باحضور استادان مشاور و  :40ماده
یابد.دانشجو موظف است در این  می حداقل سه تن دیگر از اعضای هیات داوران رسمیت

 آن دفاع نماید. جلسه گزارشی از کار تحقیقاتی و پایان نامه خودرا ارایه نموده واز
 :46ماده

سی در خصوص اصالت و صحت پایان رهیات دوران در پایان جلسه دفاعیه پ  از شور وبر
 :نماید می نامه امتیاز آن را با تاکید بررتبه به شرح زیر سطح بندی

 رتبه                                       نمره
 19-22عالی                                       
 18-99/18بسیار خوب                             

 5/16-99/17خوب                                   
 15-49/16قابل قبول                               

 15غیر قابل قبول                          کمتر از 
 تبصره:

 میانگین کل محاسبه نمی گردد. شود ولی در می رتبه ونمره پایان نامه در کارنامه ثبت
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مالک تصمیم گیری در خصوص نمره پایان نامه میانگین نمرات حداقل پنج تن از  :47ماده
 اعضای هیات داوران است.

درصورتیکه پایان نامه از نظر هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود،  تبصره:
ل وی تجاوز نکند، پایان نامه تواند در مدتی که ازحداکثر مدت مجاز تحصی می دانشجو

ی یکند از آن دفاع نماید، دانشجو می خودرا کامل وباردیگردرزمانی که هیات  داوران تعیین
از تحصیل محروم شده د اینمتعیین شده نتواند از پایان نامه خود دفاع های  که در فرصت

 ومدرک و سوابق تحصیلی دریافت نمی کند.
 
 

 سایر مقررات
 ممنوع است.  (PhD)، تغییر رشته و جابجایی در دوره دکتری تخصصی انتقال :41ماده

در یک رشته ودریک زمان معین، در دانشگاه ها،  درصورتی که ارائه برخی از درس :41ماده 
را با موافقت استاد راهنما وتائید شورای ها  تواند، آن درس می دانشجو ممکن نباشد، مبدا،

ت مهمان در دانشگاه دیگری که مجری دوره است تحصیالت تکمیلی دانشگاه، به صور
در این حال کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است. تعداد واحدهای  بگذراند،

درسی دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه نباید از نصف واحدهای درسی مرحله 
 آموزشی تجاوز نماید.

رت تمام وقت ومنطبق با باید به صو (PhD)دانشجوی دوره دکتری تخصصی  :05ماده
 :شرایط زیر به تحصیل بپردازد تا بتواند از مزایای دانشجویی این دوره برخوردار شود

باشد بنابر این هرگونه اشتغالی غیر از  می تمام وقت (PhD)تحصیل در مقطع دکتری -1-52
 تحصیل برای دانشجو ممنوع است.

دانشگاه در مورد حضور تمام حضور تمام وقت دانشجو،مطابق ضوابط ومقررات -2-52
 آموزشی ذیربط است.های  وقت مربیان گروه

ل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشی مربوط مسئولیت نظارت وکنتر -3-52
 باشد. می تابع قوانین ومقررات اداری حضور وغیاب دانشگاهدانشجو  ی استهاست بدی

 اعم از بورسیه مامور آموزشی وآزاد  (PhD)کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی -4-52
د در طول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و این مرخصی قابل ذخیره شدن نتوان می

 نیست.
دریافت کمک هزینه تحصیلی وسایر مزایای دانشجویی در پایان هر ماه منوط به  -5-52

 زشی ذیربط است.صدور گواهی حضور تمام وقت به انجام وظایف محوله از سوی گروه آمو
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ف است غیبت غیر موجه دانشجو رادر اسرع وقت جهت انجام ظگروه آموزشی مو-6-52
 اقدامات قانونی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه گزارش نماید.

ازسوی گروه  د بندهای این ماده تخلف ورزد،اکه دانشجو از اجرای مفتی صوردر  -7-52
 حصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفیآموزشی، به عنوان متخلف به شورای ت

  گردد. می

اعطایی اضافی شورای آموزشی های  پرداخت کمک هزینه تحصیلی در فرصت :08ماده
مور  ع پ تهران دانشگاه مطابق با مصوبه سی و نهمین جلسه هیات امنا دانشگاه 

یون موارد تحصیلی اضافی در کمیسهای  ممنوع، همچنین اعطا فرصت 28/26/1391
 باشد. می خاص دانشگاه منوط به قطع کمک هزینه تحصیلی و اخذ شهریه تحصیلی

بانظر گروه آموزشی مربوط در هر  (PhD)دانشجوی دوره دکتری تخصصی  :02ماده 
نیمسال تحصیلی، جهت کسب مهارت تدری ، حداکثر سه واحد درسی راباید تدری  

 نماید.
علوم پایه پزشکی و های  رشته  (PhD)دکتری های  دوره ضوابط برگزاری و انعقاد :08ماده 

وموسسات ها  علوم پزشکی داخل با دانشگاههای  بهداشت داروسازی ودندانپزشکی دانشگاه
علمی معتبر خارج مطابق آئین نامه مربوط مصوب هجدهمین جلسه شورای عالی برنامه 

 باشد. می 11/23/1381ریزی علوم پزشکی مور  
 54ده وام 54فصل و  9در (PhD) نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی آیین :04ماده 

تبصره، درسی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مور  
علوم های  و دانشکدهها  به تصویب رسید، این آیین نامه در همه دانشگاه 39/28/1386

ی سراسر کشور جهت پزشکی وموسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
و به بعد الزم االجرا است. واز تاریخ ابالغ  1387-1388دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

مغایر با آن برای های  ودستورالعملها  آن، آیین نامه قبلی وتمام مقررات وبخشنامه
تواند  می گردد. شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو

را باآیین نامه  1387-1388عیت تحصیلی دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی وض
 جدید تطبیق داده وبراساس آن این دانشجویان را فارغ التحصیل نماید.
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 سـممت ارشـد کارشناسـی دوره سـال، 3( MSc) وسـتهیناپ ارشـد یکارشناس دوره 
 حرفـه دکتـری شده امادغ ارشد کارشناسی دوره و سال سه  (MPH) پودمانی عمومی

 .اسـت یا حرفه یدکتر  متعارف دوره با همزمان MPH)-(MD یعموم سممت و ای
 دروس بـا یمـواز  طور به ه،یپا علوم مقطع انیپا از بعد MPH-MD دوره انیدانشجو 

 یپزشـک رشته در .گذرانند می را MPH برنامه به مربوط دروس ،یا حرفه یدکتر  برنامه
 از پـ  ،یداروسـاز  و یپزشـک دنـدان رشته در و یاتولوژ وپیز یف مقطع در دروس نیا

  .شود می آغاز هیپا علوم امتحان در یقبول

 این دانشجویان و دارد ضرورت فوقهای  دوره تکمیل منظور به نامه پایان واحد گذراندن .1
 .باشند می دستورالعمل این در مندرج چارچوب اساس بر آن گذراندن به ملزم مقاطع

 دفاع موفقیت با خود نامه پایان از نتوانند تحصیل مجاز مدت حداکثر رد که دانشجویانی .0
  .کنند نمی دریافت مدرکی و شده محروم تحصیل از کنند،

 استاد پیشنهاد به استثنایی موارد در تواند می دانشگاه تکمیلی تحصیالت شورای: 1 تبصره
 کل به تحصیلی النیمس یک حداکثر دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای تأیید و راهنما
 نماید. اضافه دانشجو تحصیل مجاز مدت

 به ستیبا می مذکور، انیدانشجو جهت یاضاف یلیتحص فرصت نیاول درخواست: 2 تبصره
 .  شود میتصم اتخاذ و ارسال دانشکده یلیتکم التیتحص شورای

 انوشجود آن در که انگلیسی یا فارسی زبان به مکتوب است گزارشی نامه پایان: نامه پایان
 نظور زیور مربوطوه تحصیلی رشته های حیطه از یکی در را خویش تحقیق و بررسوی نتوایج
 .نماید می ارایه و داده انجام راهنموا استادان یا اسوتاد

های  برنامه مطابقها  رشته همه یبرا نامه انیپا واحد تعداد(: MSc) ارشد یکارشناس دوره-
 . است یدرس واحد 12 تا 4 نیب یزیر برنامه یعال یشورا مصوب

 بر است موظف نرسانده، پایان به را آن که زمانی تا نامه، پایان واحد انتخاب از پ  دانشجو-
 نمره حال این در. نماید نام ثبت آن برای نیز بعد های نیمسال در دانشگاهی تقویم اساس

 . شود می دانشجو کارنامه وارد تحصیلی، نیمسال آخرین در نامه پایان

 حول جهت در ترجیحاً ) کاربردی- بنیادی کاربردی، بنیادی، پژوهش توانند می ها نامه پایان-
 .باشند( ای منطقه و کشوری های اولویت

 قابل نامه پایان بعنوان و نبوده پذیرش مورد نوادر، موارد گزارش و مقاالت مرور گردآوری،-
 .نیست تصویب
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 این در نامه پایان واحد تعداد: (MPH) پودمانی عمومی سالمت ارشد کارشناسی دوره-
 که واحد 15 معادل) دوره دروس از میین گذراندن از پ  که است درسی واحد 4 دوره
 .کند انتخاب را خود نامه انیپا موضوع تواندیم فرد ،(شود گذرانده سال كی در تواند می

 .بود خواهد دانشجو کار محل در نامه پایان انجام محل

 این در :MPH)-(MD یعموم سالمت و ای حرفه دکتری شده ادغام ارشد کارشناسی دوره-
 دانشکده از راهنما استاد كی که راهنما استاد دو ییراهنما با انیدانشجو نامه انیپا دوره

 بهداشت دانشکده از گرید یراهنما استاد و( یداروساز و یپزشک دندان ،یپزشک) مربوطه
 ارائه لیتحص طول در را نامه انیپا كی فقط دوره نیا انیدانشجو و شود می انجام باشد می
 برای نامه پایان دستورالعمل با مطابق دوره این برای نامه پایان انجام دستورالعمل .کنند می

 . باشد می ای حرفه دکتری مقطع

 فرایند دانشگاه، آموزشی مختلف های گروه در جاری رویه تنوع به توجه با :نامه پایان شورای
 مورد، به بسته دانشگاه، آموزشی های گروه در نامه پایان از دفاع تا پروپوزال و عنوان انتخاب

 یا گروه پژوهشی شورای یا گروه آموزشی شورای یا گروه تکمیلی تحصیالت شورای توسط
 .شود می گیری پی گروه در متناظر های کمیته و شوراها

 شده نامبرده های کمیته یا شوراها از یکهر ،"نامه پایان شورای" از منظور دستورالعمل این در
 گروه، آموزشی معاون آموزشی، گروه مدیر از متشکل نمونه عنوان به تواند می که باالست در

 اعضای از تن چند و گروه در تکمیلی تحصیالت شورای نمایندۀ گروه، پژوهشی معاون
 .باشد علمی هیئت

 
 هدف
 انجام جهت در الزم های مهارت ارتقای و فراگیری نامه، پایان واحد گذراندن از هدف

 یک هر که است ذکر به الزم. است نظر مد رشتۀ ۀحوز در ،1عملکرد بهبود و علمی پژوهش
 و تر مشخص انتظارات و اهداف توانند می تخصصی، رشتۀ به بسته آموزشی، های گروه از

 .نمایند اعالم نامه پایان واحد ارائۀ برای تری دقیق
 
 

 

                                                           
1. Practice 
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 مشاور و ماراهن اساتید

  مشاور و راهنما اساتید شرایط
 راهنما استاد

 نامه پایان شورای دییتا و علمی هیأت عضو موافقت و دانشجو شنهادیپ به راهنما استاد .1
 .شود می انتخاب ذیل شرایط به توجه با و دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا تصویب و

 :راهنما استاد شرایط .2
 . باشد استادیاری مرتبه حداقل دارای باید راهنما استاد -

 .باشد مربوطه آموزشی گروه داخل از باید راهنما استاد -

 یشورا دییتا و یآموزش گروه شنهادیپ به ضرورت، صورت در خاص موارد در: تبصره
 استاد انتخاب دانشگاه، یلیتکم التیتحص یشورا بیتصو و دانشکده یلیتکم التیتحص

  .است بالمانع دانشگاه یا آموزشی گروه از رجخا ،یاریاستاد مرتبه حداقل با راهنما

 : دوم راهنمای استاد .3

 راهنمایی مسئولیت نامه، پایان شورای تأیید و راهنما استاد پیشنهاد به نیاز صورت در -
 .شوند می دار عهده مشترک طور به راهنما استاد دو را دانشجو نامه پایان

 مصوب های نامه آیین طبق را نامه ایانپ راهنمایی شرایط تمامی باید دوم راهنمای استاد -
 .باشد دارا اول، راهنمای استاد مانند دانشگاه،

 دانشگاه از خارج یا و دانشجو آموزشی گروه از خارج از تواند می دوم راهنمای استاد -
 .باشد

 یراهنما استاد توانیم (MPH) پودمانی عمومی سالمت ارشد کارشناسی دوره در -
 که کرد انتخاب مربوطه های استان در ها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا از را نامه انیپا مشترك

 نامه انیپا یشورا در بیتصو و بهداشت دانشکده از راهنما استاد شنهادیپ با موضوع نیا
 .شود می محقق

 .باشد داشته راهنما استاد دو حداکثر تواند می دانشجو هر .4

 .باشد راهنما اساتید یتحقیقات زمینه در باید نامه پایان پیشنهادی موضوع .5
 

 مشاور استاد
 یاعضا از نفر دو تا دانشکده، یلیتکم التیتحص یشورا دیتائ و راهنما استاد شنهادیپ به
 توانند می نامه، انیپا موضوع با مرتبط برجسته محققان و نظران صاحب از ای و یعلم اتیه

 .شوند نییتع مشاور استاد بعنوان
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 راهنما استاد انتخاب نحوۀ

 راهنمای استاد انتخاب برای را خود خاص روش توانند می آموزشی های گروه از یک هر
 فرایند این طی در باید زیر اصول استفاده، مورد روش از نظر صرف. گیرند کار به دانشجو
 : گردد رعایت

 نباید و گردد لحاظ دانشجو نظر باید نامه پایان راهنمای استاد انتخاب در نهایت در .1
 . شود تحمیل دانشجو به خاصی پژوهشی راهنمای اداست انتخاب

 گیری تصمیم از قبل انتخاب، درستی افزایش منظور به باید آموزشی های گروه .2
 دانشجو اختیار در علمی هیأت اعضای پژوهشی و علمی سوابق زمینه در را الزم اطالعات

 .دهند قرار

کادمیک رقابتی فضای .3  اعضای کلیه برای هنمارا استاد عنوان به شدن انتخاب برای آ
 .باشد داشته وجود شرایط واجد علمی هیأت

  راهنما استاد هر برای نامه پایان تعداد سقف

 را آنها تیهدا همزمان تواند می یپژوهش یراهنما استاد هر کههایی  نامه انیپا تعداد .1
 :است ریز شرح به موارد از یکی باشد، داشته برعهده

 ؛(Ph.D) یصتخص یدکتر نامه انیپا دو-الف

 .ارشد یکارشناس نامه انیپا سه و( Ph.D) یتخصص یدکتر نامه انیپا كی -ب
 تعداد ظرفیت محاسبه در باشد، داشته راهنما استاد دو نامه پایان یک صورتیکه در: تبصره
 .شود می محسوب( درصد 52) دوم یک معادل راهنما، استاد هر برای نامه پایان

 از بیشها  نامه انیپا زمان هم تیهدا خصوص در یریگ میتصم ،ییاستثنا طیشرا در .0
 و یعلم اتیه عضو یعلم ییتوانا نمودن لحاظ با فوق بند ب و الف بند موارد از كیهر
 . باشد می دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا برعهده عدالت تیرعا

 سقف اساس بر شده تعیین ظرفیت از بیش گروه دانشجویان تعداد که مواردی چنین در
 هر که هایی نامه پایان تعداد نسبت مبنای تواند می ذیل جدول باشد، یک درماده شده تعیین
 برعهده را آنها هدایت زمان هم بطور تواند می علمی درجه به توجه با علمی هیات عضو
 تایید و گروه نامه پایان شورای مصوبه اساس بر که صورت این به. گیرد قرار باشد، داشته

 که یابد می افزایش ای گونه به گروه اساتید ظرفیت دانشکده، تکمیلی تحصیالت شورای
 امکان صورت این به. باشد دانشجویان کل تعداد از بیش درصد 32 تا 25 گروه کلی ظرفیت
 تمرکز از حال عین در و گردد می فراهم اساتید انتخاب در رقابت و دانشجویان برای انتخاب

 خواهد جلوگیری علمی هیات اعضای از محدودی ادتعد روی بر دانشجویان حد از بیش
 .شد
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 گروه هر در تحصیلی سال هر ابتدای در است الزم فوق بند شدن اجرایی برای .0
 تعیین فوق شرح به هنام پایان راهنمایی برای علمی هیات اعضای از یک هر سقف آموزشی،

 . شود تصویب و اعالم دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای به باید فرآیند این. شود

 در نامه پایان تعداد سقف رعایت بر است موظف دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای .3
 .باشد داشته نظارت آموزشیهای  گروه

  راهنما استاد وظایف
 و هدایت را دانشجو نامه پایان با مرتبط شیپژوه و علمی فعالیتهای تمام راهنما استاد .1

 .نماید می نظارت
 را دانشجو تحقیقاتی کار موجود، پژوهشی امکانات به توجه با الزم است راهنما استاد .2

 . برسد اتمام به مقرر موعد در تا کند هدایت و ریزی برنامه نحوی به
. دهد اختصاص شجودان راهنمایی برای را هفته از ساعاتی است الزم راهنما استاد .3

 نامه پایان راهنمایی به تحصیلی نیمسال هر در پژوهشی راهنمای استاد که را ساعاتی تعداد
 . باشد نیمسال آن در نامه پایان واحد تعداد برابر 8 حداقل باید دهد می اختصاص دانشجو هر

 ساعت دادتع این گردد، می مند بهره استاد چند راهنمایی از دانشجو که صورتی در: تبصره
 .باشد راهنما اساتید همه توسط شده صرف ساعات مجموع تواند می

 و هدایت با باید نامه، پایان تدوین مرحله در دانشجو پژوهشی و علمی فعالیتهای تمام .4
 تعیین راهنما استاد که زمانی هر در است موظف دانشجو. گیرد صورت راهنما استاد نظارت

 .نماید گزارش وی به را خود تحقیقات نتیجه کند
 .نماید می همکاری نامه پایان نوی  پیش و پروپوزال تکمیل در دانشجو با راهنما استاد .5
 را دانشجو تحقیقاتی کار موجود، پژوهشی امکانات به توجه با است الزم راهنما استاد .6

 . برسد اتمام به مقرر موعد در تا کند هدایت نحوی به
 .نماید می کمک دفاع جلسه در شرکت هتج دانشجو شدن آماده به راهنما استاد .7

 
 راهنما استاد علمی درجه

 نامه پایان تعداد نسبت

 9 استاد
 2 دانشیار
 1 استادیار
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 حسب و کند می نظارت دانشجو توسط نامه پایان از منتج مقاله تدوین بر راهنما استاد .8
 .دهد می ارائه را الزم راهنمایی مورد

 مشاور و راهنما استاد تغییر شرایط
 موافقت با باید تغییر این و باشد می راهنما استاد تغییر به مجاز بار یک فقط دانشجو هر .1

 تکمیلی تحصیالت شورای تصویب و نامه پایان شورای تأیید و کافی دالیل ذکر با و طرفین
 .باشد دانشکده

( نامه پایان اجرای زمان مدت پنجم دو از بیشتر) خاصی مقطع در راهنما استاد چنانچه .2
 را شینیجان دانشجو، توافق با و کتبی صورت به قبال باید کند، هدایت را دانشجو نتواند

  .برساند دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای و نامه پایان شورای تأیید به و انتخاب

 راهنمای استاد مورد در دانشجو و راهنما استاد مابین توافق عدم صورت در: 1 تبصره
 برای شده اتخاذ تصمیم و بود خواهد نامه پایان شورای عهده به گیری تصمیم جایگزین،

 .تاالجراس الزم طرفین
 جدید، راهنمای استاد نظر با نامه پایان عنوان تغییر راهنما، استاد تغییر درصورت: 2 تبصره

 .بود خواهد دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای و نامه پایان شورای تأیید دانشجو، موافقت
 پنجم دو از بیش جانشین، تعیین بدون راهنما، استاد غیبت مدت طول که صورتی در .3

 استاد و شود می تلقی راهنما استاد غیبت منزله به باشد، نامه پایان اجرای زمان مدت
 تعیین دانشجو برای الذکر فوق 2 بند مفاد رعایت با نامه پایان شورای توسط جدید، راهنمای

 .گردد می
 استاد یکتب موافقت و راهنما استاد پیشنهاد به بنا و بار یک فقط مشاور استاد تغییر .4

 تکمیلی تحصیالت شورای و نامه پایان شورای تأیید از پ  و کافی لدالی ذکر با و مشاور
 .پذیرد می انجام دانشکده

 نامه پایان از دفاع تا موضوع انتخاب فرایند
 کلیه برگزاری بر نظارت مسئولیت و پروپوزال ،(پروپوزال پیش) موضوع تأیید و بررسی فرایند

 . بود خواهد نامه پایان شورای عهده بر آموزشی های گروه در مرتبط جلسات
 جلسه برگزاری بر نظارت مسئولیت همچنین و نامه پایان پروپوزال، عنوان، نهایی تصویب

 .بود خواهد دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای عهدۀ بر نامه پایان از دفاع
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 پروپوزال: و عنوان تصویب و انتخاب
 موضوع اول، ترم از توانند می( MSc) ارشد کارشناسی دانشجویان کلیه .1

 .نمایند آغاز را آن روی بر کار و نموده انتخاب را خود نامه پایان

 سوم مسالین شروع از قبل و اول مسالین انیپا از پ  است موظف دانشجو .2
 مشخص راهنما استاد نظر با را خود نامه انیپا پروپوزال و عنوان ،یلیتحص

 دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا و نامه پایان یشورا بیتصو به و
 .برساند

 غیرمجاز دانشجو مقرر، زمان در پروپوزال تصویب عدم صورت در: تبصره
 یشورا اختیار در یو تحصیل ادامه امکان مورد در یگیر تصمیم و شده

 . بود خواهد دانشگاه تکمیلی تحصیالت
 مطالعه را پروپوزال تأیید و بررسی به مربوط فرایند است موظف دانشجو .3

 .(1 پیوست) نماید

 خود انتخاب با یا راهنما استاد پیشنهاد به تواند می نامه، پایان موضوع .4
 .باشد دانشجو

 باید پروپوزال. شود می ارائه پروپوزال  یک قالب در پیشنهادی موضوع .5
 روش اولیه، متون بررسی اهداف، و مسئله بیان و بوده دقیق عنوان شامل
 آورده آن در تحلیل و هتجزی های روش و موضوع نوآوری پروپوزال، اجرای

 .باشد رسیده راهنما استاد تایید به و  شده

 . دهد می تحویل نامه پایان شورای به را پروپوزال راهنما استاد .6

 از دفاع جلسه برگزاری درخواست دانشجو راهنما، استادان/ استاد تأیید با .7
 .دهدمی تحویل نامه پایان شورای به را پروپوزال

 تعیین را پروپوزال از دفاع جلسه در حاضر ضایاع نامه پایان شورای .8
 .نماید می

 نامه پایان شورای پیشنهادی، های پروپوزال تر دقیق بررسی منظور به: تبصره
 .نماید استفاده دو هر یا گروه از خارج یا گروه داخل داور از تواند می

 تکمیلی تحصیالت شورای مصوبات براساس داور، از استفاده ضرورت
 تا انتخاب فرایند طول در داوران شود می توصیه. بود خواهد دهدانشک هر

 .باشند ثابت نامه پایان نهایی ارائه
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 متن پروپوزال، از دفاع جلسۀ از قبل هفته یک حداقل است موظف دانشجو .9
 دفاع جلسه در حضور برای شده تعیین اعضای همه به را پروپوزال مکتوب

 .نماید ارسال ایشان برای لایمی طریق از یا و تحویل پروپوزال از

 ارائههای  پروپوزال ارزیابی منظور به آموزشیهای  گروه شود می توصیه .12
 ارزیابی فرم نمونه. دهند قرار داوران اختیار در مشخصی فرم شده،

 .است شده آورده 0 پیوست در( MSc) ارشد کارشناسی نامۀ پایان پروپوزال

 .بود خواهد قبلی اعالم با و علنی بصورت پروپوزال از دفاع جلسه .11
 صورت اعضا نصف از بیش رأی با نامه، پایان شورای در پروپوزال تصویب .12

 .پذیرد می

 ارشد کارشناسی نامه پایان پروپوزال از دفاع جلسه گزارش فرم نمونه .13
(MSc) است شده آورده 3 پیوست در. 

 را پروپوزال از نسخه یک است موظف دانشجو پروپوزال، تایید صورت در .14
 تایید به که نامه پایان شورای مصوبۀ صورتجلسۀ همراه به مربوطه فرم در

 تحصیالت آموزش ادارۀ به است، رسیده مربوطه آموزشی گروه مدیر
 .دهد تحویل دانشکده تکمیلی

 .نماید می اقدام اخالق کمیته تأییدیه دریافت برای دانشجو نیاز، صورت در .15

 را خود پروپوزال تصویب، زا بعد روز 14 تا حداکثر است موظف دانشجو .16
 دبیرخانه به نهایی ثبت جهت را ثبت کد و کند ثبت پژوهشیار سیستم در

 .نماید ارائه دانشکده
 در پژوهشیار، سامانه به ارسالی پروپوزال مطالعۀ از پ  راهنما استاد .17

 آن پروپوزال، از دفاع جلسه در شده تأیید پروپوزال اصل با مطابقت صورت
 .ایدنم می تأیید را

 .کند می آغاز را نامه پایان انجام مراحل دانشجو .18

 
 نامه پایان پروپوزال و عنوان تغییر

 ذکر با بار، یک فقط و نامه پایان پروپوزال و عنوان ثبت از پ  ماه شش حداکثر تا دانشجو هر
 شورای نهایی تصویب و نامه پایان شورای تأیید راهنما، استاد طرف از منطقی دالیل

 است الزم .دهد تغییر را نامه پایان پروپوزال و عنوان تواند می دانشکده، تکمیلی تحصیالت
 باال در شده ذکر فرایند برطبق را، جدید پروپوزال و عنوان تایید مراحل تمام مجددا دانشجو

 .نماید طی
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 نامه پایان پیشرفت و اجرا
 است نرسانده یانپا به را آن که زمانی تا نامه، پایان واحد انتخاب از پ  دانشجو .1

 واحد و نام ثبت آن برای نیز بعدهای  نیمسال در دانشگاهی تقویم اساس بر است موظف
 وارد تحصیلی نیمسال آخرین در نامه پایان نمره حال این در. نماید انتخاب را نامه پایان

 .شد خواهد منظور او نمرات کل میانگین و نیمسال میانگین در و شود می دانشجو کارنامه

 وی به را خود تحقیقات نتیجه کند تعیین راهنما استاد که زمانی هر در است موظف دانشجو .2
 .کند گزارش

 : نامه پایان اجرای مهلت زمان حداکثر و حداقل .3
 6 نامه پایان از دفاع جلسه تا دانشکده در پروپوزال ثبت زمان بین الزم زمانی فاصلۀ حداقل -

 است؛ ماه
 کارشناسی مقطع در تحصیل مجاز مدت پایان تا نامه، انپای اجرای برای مهلت حداکثر -

 .است ارشد
 نامه پایان از دفاع

 .(4 پیوست) نماید مطالعه را دفاع جلسه برگزاری به مربوط فرایند است موظف دانشجو .1

 اعالم راهنما استاد را آن اتمام که دانشجو توسط نامه پایان تدوین و تکمیل از بعد .0
 پایان شورای/ گروه پیشنهاد به بنا را آن زمان که ای جلسه در تاس موظف دانشجو کند، می

 از داوران هیئت حضور در نماید، می تعیین دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای نامه،
 .نماید دفاع خود نامه پایان

 شروع از قبل کاری روز 15 حداقل نامه، پایان از دفاع مجوز کسب جهت الزم مدارک. 9
 توسط دفاع، تاریخ تأیید و اولیه بررسی جهت دانشکده تکمیلی تتحصیال شورای جلسات
 :شامل مدارک این شود، داده تحویل دانشکده تکمیلی تحصیالت آموزش ادارۀ به دانشجو

 آموزشی واحدهای کلیه گذراندن. الف

 پایان شورای نماینده و مشاور راهنما، اساتید امضای با دفاع درخواست شدۀ تکمیل فرم. ب
  نامه؛
 6 و 5 پیوست در دفاع خواست در و دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تاییدیه فرم نمونه
 .است شده آورده

 (پنجم بخش) نامه پایان نگارش نامۀ شیوه طبق بر نامه پایان متن. پ
  شده ارسال مقاله اصل همراه به  2مجله كی از نامه انیپا از منتج مقاله وصول یگواه. ت
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 در 3ادبی سرقت و کاری فریب احتمالی موارد با مقابله ضرورت و اهمیت به وجهت با: تبصره
 دانشجو نامه پایان نتایج انتشار در مذکور موارد نبود از مشاور و راهنما اساتید انتشارات،

 توسط منتشرشده یا شده تهیه مقالۀ شود مشخص که زمان هر. نمایند می حاصل اطمینان
 به قانونی برخورد جهت و نماید دفاع تواند نمی دانشجو است، فوق موارد دارای دانشجو

 .شود می معرفی دانشگاه در مربوطه مراجع
 
 

 نامه پایان از دفاع جلسه برگزاری

 ارائه را خود نامه پایان و تحقیقاتی کار از گزارشی جلسه، این در است موظف دانشجو .1
 .نماید دفاع آن از و نموده

 نامه پایان از دفاع ارزشیابی و دفاع جلسه صورتجلسه به طمربو فرم است موظف دانشجو .0
 . نماید تهیه تکمیلی تحصیالت اداره سایت وب از را

 شده آورده 8 و 7 پیوست در نامه پایان از دفاع ارزشیابی و دفاع جلسه صورت فرم نمونه
 .است

 شورای أییدت و راهنما، استاد هماهنگی با نامه، پایان شورای پیشنهاد به داوران هیات .0
 .شوند می تعیین دانشگاه و دانشکده تکمیلی تحصیالت

 علمی، هیات اعضای از نفر دو مشاور، و راهنما استادان از متشکل داوران هیات .3
 تایید و نامه پایان شورای/گروه پیشنهاد به دانشگاه از خارج یا داخل محققان یا متخصصان

 .است دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای

 به دانشکده علمی هیات اعضای از نفر یک دانشکده، آموزشی معاون سمیر حکم با .4
 .میکند شرکت دفاع جلسه در دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای ناظر عنوان

 تحصیالت شورای ناظر حضور با و تشکیل اول راهنمای استاد ریاست با دفاع جلسۀ .1
 هیئت اعضای از دیگر تن کی حداقل و مشاور و راهنما استادان دانشجو، دانشکده، تکمیلی
 هیچ در نباید داوران هیات اعضای تعداد. یابد می رسمیت، مشاور و راهنما از غیر داوران،

 .باشد نفر 3 از کمتر شرایطی
 قبلی، اطالع با باشد، داشته حضور دفاع جلسه در نتواند راهنما استاد که درصورتی: 1 تبصره
 .است امکانپذیر کنفران  وویدی از استفاده با جلسه در شرکت امکان
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 حضور برای جانشینی موجه، دالیل ذکر با تواند می راهنما استاد خاص شرایط در: 2 تبصره
 یعنی موضوع، این و باشد رسیده گروه مدیر تأیید به قبل از باید که کند معرفی دفاع جلسه در

 تحصیالت شورای یدتأی به باید راهنما، اساتید از یک هیچ حضور بدون دفاع جلسه برگزاری
 .باشد رسیده دانشکده تکمیلی

 به قادر که نامه پایان مشاوره و راهنمایی عوامل از یک هر کتبی موافقت اعالم: 3 تبصره
 دفاع قابل آنرا و نموده مطالعه را نامه پایان محتوای اینکه ذکر با نیست، دفاع جلسه در حضور

 .است الزامی داند، می
 راهنما اساتید امضای به که را دفاع جلسه برگزاری رخواستد فرم است موظف دانشجو .4

 و پروپوزال فایل و برساند نامه پایان شورای نماینده امضای به است، رسیده مشاور و
 .دهد قرار ایشان اختیار در را نامه پایان

 پرینت داوران خواسته برحسب دفاع تاریخ از قبل هفته یک حداقل است موظف دانشجو .2
 .دهد قرار ایشان اختیار در را نامه پایان و پروپوزال کترونیکال فایل یا

 اعالم با و مقرر موعد از قبل هفته یک حداقل باید دفاع جلسه برگزاری مکان و زمان  .9
 در آگهی درج با و داوران و مشاور راهنما، اساتید اطالع به دانشکده مسئولین وسیله به کتبی
 .برسد عموم اطالع به دفاع محل و گروه دانشکده، در اعالنات تابلو

 شورای موافقت صورت در و بار یک فقط دفاع جلسه مکان و روز ساعت، تغییر: تبصره
 .است پذیر امکان دانشکده، با هماهنگی از پ  و نامه پایان

 نموده ارائه را خود نامه پایان و تحقیقاتی کار از گزارشی جلسه، این در است موظف دانشجو .12
 .مایدن دفاع آن از و

 همراه به را نامه پایان و پروپوزال پرینت و الکترونیکی نسخه باید دفاع جلسه برای دانشجو .11
 .کند استفاده...(  و پاورپوینت مانند) مناسب های شیوه از ارائه، برای و باشد داشته

 سایر و کامپیوتر پروژکتور، و نور دفاع، محل بودن آماده جهت هماهنگی مسئول دانشجو .10
 .است دفاع جلسه مناسب برگزاری جهت زمال موارد

 که صورتی در تنها و است داوران سواالت به پاسخگویی مسئول دانشجو دفاع، جلسه در .10
 مشاور و راهنما اساتید نباشد، داوران نمودن مجاب به قادر توضیحات، ارائه علیرغم دانشجو

 . نمایند ارائه را خود توضیحات توانند می
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 نامه پایان ارزشیابی
 نامه پایان ارزشیابی معیارهای

 صّحت و علمی دستاوردهای کفایت احراز و دقیق ارزیابی داوران، هیات وظیفۀ .1
 :است زیر معیارهای به توجه با نامه پایان

 علمی نوآوری و پژوهشی محتوای -

 نامه محتواایان تدوین و نگارش نحوۀ -

 ها یافته از دفاع کیفیت -

 نامه پایان محصوالت -

 نامه پایان اجرای دیبن زمان رعایت -

 
 

 :شود می محاسبه زیر جدول به توجه با که است( 22) بیست حداکثر نامه پایان امتیاز سقف .2
 ردیف معیار نمره

 1 نامه پایان نوآوری و پژوهش محتوای نمره 12-2
 2 دفاع جلسه در ارائه نحوۀ نمره 3-2
 3 نامه پایان ای محتو تدوین و نگارش نحوۀ نمره 2-2
 4 نامه پایان محصول نمره 2-2
 5 ای حرفه اخالق رعایت و رفتار نحوۀ نمره 0-2
 6 نامه پایان اجرای بندی زمان رعایت نمره 1-2

 
 علمی نوآوری های شاخص و پژوهشی محتوای معیار نشانگرهای: 

 پروپوزال با نامه پایان مطابقت -

 روش متون، مرور مسئله، بیان شامل نامه پایان های بخش محتوای نظر از) پژوهش کیفیت -
 (علمی های استنتاج و ها یافته تحقیق،

 معتبر علمی مجالت در( قطعی پذیرش با یا) شده چاپ مقاالت کیفیت -

  نامه پایان موضوع با (قطعی پذیرش با یا) شده چاپ مقاالت بودن مرتبط -

 نامه پایان انجام زمان با مقاالت (قطعی پذیرش یا) چاپ زمان بودن متناسب -
 .مربوطه مصوب نامه آیین طبق فّنی، دانش تولید و شده ثبت اختراع کیفیت و ادتعد -

 
 دفاع جلسه در ارائه نحوه معیار نشانگرهای: 
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 نامه پایان نوآوری اثبات -

 نامه پایان برموضوع تسلط -

 مطالب انسجام و بندی طبقه -

 جلسه وقت رعایت -

 آموزشی کمک ابزار از مناسب استفادۀ -

 بیان شیوایی -

 داوران سؤاالت به پاسخگویی توانایی -

 
 نامه پایان محتوی تدوین و نگارش نحوه معیار نشانگرهای: 

 نامه پایان مفاد با مطابق انگلیسی و فارسی خالصۀ -

 ادبی نگارش اصول رعایت -

 متن بودن روان -

 :شامل دانشگاه مصوب نامۀ پایان نگارش  شیوۀ رعایت -

  اول صفحۀ مشخصات -

  داخلی صفحات مشخصات -

  ماخذ و منابع رشنگا شیوۀ -

 نامه پایان محصول معیار نشانگر: 
 (PubMed یا ISI) معتبر علمی مقالۀ وجود -

 اختراع ثبت -

 ای حرفه اخالق رعایت و رفتار نحوۀ معیار نشانگرهای: 

 دیگران با متقابل احترام رعایت -

 پاسخگویی و پذیری تیمسئول -

  بازخورد افتیدر و ارائه ندیفرا در همکاران و خودهای  یتوانمند بهبود جهت در مشارکت -

 نامه پایان اجرای بندی زمان رعایت معیار نشانگرهای: 

 مناسب زمان در نامه پایان اتمام -

 دهی نمره و نامه پایان نهایی ارزشیابی
 به آن نتیجه که است داوران هیات اعضای عهدۀ به نامه پایان نهایی ارزشیابی وظیفه .1

 ای جلسه در دفاع، جلسه از پ  بالفاصله انداور هیات. گردد می متجلی نمره صورت
 تحصیالت نمایندۀ و کنند می تکمیل را ارزشیابی فرم دانشجو، حضور بدون و جداگانه
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 داوران هیات توسط دهی نمره. کند می اعالم را نمره بندی، جمع از پ  دانشکده، تکمیلی
 .شود می انجام

 صحت و اصالت خصوص در ررسیب و شور از پ  دفاعیه جلسه پایان در داوران هیئت .1
کید با را آن امتیاز نامه پایان  :نماید می بندی سطح زیر شرح به رتبه بر تأ

 نمره رتبه
 5/18-22 عالی

 17-49/18 خوب بسیار
 5/15-99/16 خوب

 14-49/15 قبول قابل
 14 از کمتر قبول قابل غیر

 
 اعضای از نفر 3 حداقل تنمرا میانگین نامه پایان نمرۀ خصوص در گیری تصمیم مالك .0

 .است داوران هیات
 شود، داده تشخیص قبول قابل غیر داوران هیات نظر از نامه پایان که درصورتی: 1 تبصره

 نامه پایان نکند، تجاوز وی تحصیل مجاز مدت حداکثر از که مدتی در تواند می دانشجو
. نماید دفاع آن از د،کن می تعیین داوران هیات که زمانی در دیگر بار و کامل را خود

 تحصیل از نماید دفاع خود نامه پایان از نتواند شده تعیین های فرصت در که دانشجویی
 .کند نمی دریافت تحصیلی سوابق و مدرك و شده محروم
 دهند، تشخیص پروپوزال خالف بر را نامه پایان داوران، که صورتی در: 2 تبصره

 نهایی تصمیم شورا این رأی اساس بر و رجاعا تکمیلی تحصیالت شورای به گیری تصمیم
 .شد خواهد اتخاذ

 انگلیسی مقاله یک حداقل دانشجو که گردید خواهد محاسبه 22 از زمانی تنها دانشجو نمره .0
 چاپ ای رشیپذ ارائه با و باشد گرفته چاپ رشیپذ ای کرده منتشر خود نامه پایان موضوع از

 محاسبه 18 از شانیا نمره نصورتیا ریغ در ردد،گیم محاسبه 19 از یو نمره یفارس مقاله
 .شد خواهد

 از خارج PubMed ای ISI مقاله كی خود لیتحص طول در دانشجو که یصورت در: تبصره 
 اضافه یو نامه انیپا نمره به یقیتشو نمره كی باشد کرده چاپ دانشگاه آدرس با و نامه انیپا

 .شد خواهد
 امضای به داوران، ارزشیابی های برگه همراه به و میلتک جلسه حین دفاع، جلسۀ صورت فرم .3

 تکمیلی تحصیالت به و رسد می دانشکده تکمیلی تحصیالت نماینده و داوران هیات
 .شود می داده تحویل دانشکده
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 را دانشجویان دفاع مهلت تمدید یا قبولی عدم یا قبولی نتیجۀ است موظف دانشکده  .4
 جلسۀ صورت فووورم هموراه به دفاع جلسۀ گزاریبر مقرر زمان از پ  هفته 2 حداکثر
 . نماید ارسال دانشگاه تکمیلی تحصیالت کل اداره به مربوطه

 محور محصول و کاربردیهای  نامه پایان نامه آیین
 نامه آیین براساس محور، محصول و کاربردی های نامه پایان به دهی نمره و ارزشیابی نحوۀ

 .باشد می مربوطه
 نامه پایان معنوی حقوق و مالی اعتبار

 مالی اعتبار
 :ها نامه پایان اعتبار تأمین میزان و نحوه

 مورد ریال 152,222,222 سقف تا مقطع این های نامه پایان کلیه: ارشد کارشناسی مقطع .1
 در و آموزشی معاونت اعتبارات با فوق مبلغ از ریال 15,222,222. گیرند می قرار حمایت

 صورت در) مابقی و شده تأمین گردد می منعقد مربوطه های نشکدهدا در که قراردادی قالب
 با تحقیقاتی طرح داد قرار قالب در دانشگاه پژوهشی شورای در تصویب از پ ( نیاز

 .شد خواهد اعتبار تامین پژوهشی معاونت
 تا مقطع این های نامه پایان کلیه: (MPH) پودمانی عمومی سالمت ارشد کارشناسی مقطع .1

 با فوق مبلغ از ریال 4,222,222. گیرند می قرار حمایت مورد ریال 52,222,222 سقف
 گردد می منعقد مربوطه های دانشکده در که قراردادی قالب در و آموزشی معاونت اعتبارات

 قالب در دانشگاه پژوهشی شورای در تصویب از پ ( نیاز صورت در) مابقی و شده تأمین
 . شد خواهد اعتبار تامین پژوهشی تمعاون با تحقیقاتی طرح داد قرار

 :MPH)-(MD یعموم سالمت و ای حرفه دکتری شده ادغام ارشد کارشناسی دوره .2
های  نامه پایان کلیه و گذرانند می لیتحص طول در را نامه انیپا كی فقط دوره نیا انیدانشجو

 فسق تا ای، حرفه دکتری مقطع برای نامه پایان دستورالعمل با مطابق مقطع این
 با فوق مبلغ از ریال 5,222,222. گیرند می قرار حمایت مورد ریال 52,222,222

 گردد می منعقد مربوطه های دانشکده در که قراردادی قالب در و آموزشی معاونت اعتبارات
 قالب در دانشگاه پژوهشی شورای در تصویب از پ ( نیاز صورت در) مابقی و شده تأمین

 . شد خواهد اعتبار تامین پژوهشی معاونت با تحقیقاتی طرح داد قرار

 در را ها نامه پایان اجرای برای الزم اعتبارات تأمین دانشگاه پژوهشی و آموزشی معاونت .3
 را ها دانشکده در ها نامه پایان قراردادهای عقد برای الزم اعتبار و دهند می قرار خود اولویت

 از باالتر بودجه با های نامه پایان عتبارا تأمین برای. نمایند می تأمین شده تصویب سقف در
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 اعتبار تأمین و گردد ارسال تحقیقاتی طرح عنوان به میتواند مذکور نامه پایان مذکور، سقف
 .گیرد می قرار اولویت در آنها

 های هزینه پرداخت جهت فقط نامه، پایان به پژوهشی معاونت سوی از شده پرداخت اعتبار .4
 .شود گرفته نظر در دانشجو یا و راهنما استاد الزحمه حق بعنوان نباید و بوده نامه پایان انجام

 معنوی حقوق
 و است اول نفر است نوشته را آنها وی خود که نامه پایان از منتج مقاالت در دانشجو اسم .1

 تحت و کلی توافق اساس بر نامه پایان همکاران سایر و نامه پایان راهنمای استاد اسامی
 مشخص علمی انتشارات در اخالق اصول مبنای بر و نامه پایان مایراهن استاد نظارت
 . شد خواهد

 اول وی نام باشد نوشته را آنها دانشجو که صورتی در نیز نامه پایان از منتج مقاالت سایر در .2
 مربوطه دانشجوی به نیز را مقاالت سایر نوشتن راهنما استاد است مناسب. گیرد می قرار

 و مقاالت سایر نگارش مورد در راهنما استاد نشد میسر کار این که صورتی در اما بسپارد
 . نمود خواهد گیری تصمیم انتشارات در اخالق اصول با مطابق اسامی ترتیب

. کند ذکر خود اول آدرس عنوان به را دانشگاه و دانشکده گروه، آدرس است موظف دانشجو .3
 .است پذیر امکان دانشجو راهنمای استاد تأیید با بعد به و دوم های آدرس دادن قرار

 مشخص نامه پایان از منتج مقاله مسئول نویسنده دانشجو، راهنمای استاد تشخیص با .4
 . باشد نامه پایان همکاران از یک هر تواند می مسئول نویسندۀ. شد خواهد

 منتشر خود نامه پایان های داده اساس بر و دفاع از بعد دانشجو که بعدی مقاالت کلیه در .5
 آدرس و کرده هماهنگ خود راهنمای استاد با است موظف مربوطه التحصیل فارغ کند، می

 .نماید ذکر مقاله در خود های آدرس از یکی عنوان به را مربوطه گروه
 یا پژوهشی مقاالت چاپ باالخص و ارشد کارشناسی دانشجوی پژوهشی های فعالیت کلیه .6

 تأیید، یا ثبت چاپ، جهت ذیربط مراجع یا تمجال به ارسال از قبل نظایرآن و اختراع ثبت
 .پذیرد صورت دانشجو راهنمای استاد طریق از و تأیید نظارت، با باید منحصراً 

 تهران، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی های نامه پایان انتشار و چاپ اینکه به نظر .7
گاهی منظور به بنابراین است دانشگاه پژوهشی علمی فعالیتهای از بخشی  مبین  رعایت و آ

 :شوند می متعهد ذیل موارد رعایت به نسبت دانشگاه این آموختگان دانش ، دانشگاه حقوق

 نشر دفتر» به کتبی طور به قبالً  را مراتب خود، نامۀ پایان چاپ به اقدام صورت در -
 .دهد اطالع دانشگاه«  آثارعلمی

 :کند چاپ را ذیل عبارت(  شناسنامه برگ از پ ) کتاب سوم صفحۀ در -
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............ در نگارنده دكتری نامه پایان/ ارشد كارشناسی نامه پایان حاصل حاضر، كتاب«        
 پزشكی علوم دانشگاه............ دانشكده در............ سال در كه  است............ رشته
 جناب/ خانم سركار ورهمشا، ............دكتر آقای  جناب/ خانم سركار راهنمایی به تهران
 شده دفاع آن از.......... دكتر آقای جناب/ خانم سركار  مشاوره و............ دكتر آقای

 »است
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 نامه پایان تدوین راهنمای

 انتشارات و مجامع در و شود می تلقی دانشگاه رسمی انتشارات از نامه پایان که آنجا از
 علمی قبول قابل ضوابط و معیارها اساس بر است ضروری لذا باشد، می استناد قابل علمی

 تایپ، نحوه ظاهری، شکل نظر از هماهنگی ایجاد و فوق نکات رعایت منظور به. گردد تهیه
 ،(MSc) ارشد کارشناسی دورۀ دانشجویان تحصیلی نامه پایان پردازی صفحه و صحافی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ویس از شده تعیین فرمت اساس برها  نامه پایان که است الزم
 طریق از نامه، پایان انجام فرایند در نیاز مورد های فرم کلیۀ و نگارش نامۀ شیوه .شوند تهیه

 الزم .باشند می دسترس در (http://education.tums.ac.ir) آموزشی معاونت سامانه
 قبول مورد نباشند ربرخوردا شده تعیین استانداردهای که هایی نامه پایان که است ذکر به

 .گرفت نخواهند قرار دانشگاه
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 ها پیوست

 تعالی بسمه
 .... دانشکده

 .............. گروه
یابی پرسشنامه  پروپوزال ارز

 : پروپوزال عنوان 
 : عنوان .1

   □ نیست گویا                □ است گویا نسبتاً                □ است گویا
 . فرمایید بیان را عنوان اشکاالت لطفاً  کنید می انتخاب را ج و ب های گزینه که صورتی در
 

 : معرفی و مقدمه .2

 :          موضوع معرفی( الف
   □ نیست گویا           □ است گویا نسبتاً            □ است گویا

  قبلیهای  پژوهش به اشاره( ب
   □ است موجود تربیش منابع            □ است نشده اشاره              □ است شده اشاره 

  طرح انجام ضرورت( ج
   □  نیست گویا                          □ است گویا نسبتاً                         □ است گویا
 . فرمایید مرقوم را خود تکمیلی و اصالحی نظرات نیاز صورت در لطفاً 

 
 : اهداف .3

SMART اهداف آیا( الف
 هستند؟ 4

 
 □ خیر                  □ بلی 

 ؟ آید می بدست کلی هدف اختصاصی، اهداف تحصیل با آیا( ب
 □ خیر                    □ بلی 
 : فرمایید ذکر را خود نظرات اهداف، از برخی بودن نامتناسب صورت در 

                                                           

4 Specific –Measurable –Assignable –Realistic –Time-related  
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 :  اجرا روش .4

 :  طرح اهداف و عنوان به توجه با مطالعه نوع(  الف
   □ نیست مناسب -9            □ است مناسب بتاً نس -0                   □ است مناسب -7

 : مطالعه نوع به توجه با نمونه حجم( ب
   □ نیست مناسب -9            □ است مناسب نسبتاً  -0                   □ است مناسب -7

 : مطالعه نوع به توجه با گیری نمونه روش( ج
 □ نیست مناسب -9            □ است بمناس نسبتاً  -0                   □ است مناسب -7
 : مطالعه نوع به توجه با اطالعات آوری جمع روش و ابزار( د
 □ نیست مناسب -9            □ است مناسب نسبتاً  -0                   □ است مناسب -7
 :تحلیل و تجزیههای  روش( ه
        □ نیست مناسب -9            □ است مناسب نسبتاً  -0                   □ است مناسب -7
 مرقوم بند هر تفکیک به شود می مربوط اجرا روش به که مواردی در را خود نظرات لطفاً  

 : فرمایید
 

 :اجرا برای الزم زمان بینی پیش .5
 □ است زیاد                  □ است کم              □ است مناسب 

 
 : ها هزینه.   6

            □ است کم                       □ است زیاد              □ است مناسب
 : فرمایید مرقوم دارید نظری چنانچهها  هزینه مورد در لطفاً 

 
 :آن حل روشهای و اجرایی مشکالت.   7

 است صحیح و شده بیان                         □ است ناقص و شده بیان                 □ نشده بیان
□   
 

 : اخالقی ظاتمالح.   8
 گردیده ارائه حل راه و شده بیان                   □ است ناقص و شده بیان                □ نشده بیان

 □ است
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 پروپوزال این به مربوط اخالقی مالحظات و اجرایی مشکالت زمینه در را خود نظرات لطفاً 
 : فرمایید مرقوم

 : نامه پایان به نسبت کلی نظر اظهار.   9
            □ نیست قبول قابل نامه یانپا

  □ است قبول قابل اصالحات و تغییرات انجام با نامه پایان
 □ است قبول قابل نامه پایان

 
 پاسخ زیر سواالت به دانشجوئی نامه پایان با طرح تناسب خصوص در است خواهشمند .12

 دهید:

 موثری نقش جامعه رمانید و بهداشتی شرایط بهبود در و است کاربردی فوق طرح آیا. الف
 دارد؟

 □ خیر  □ تاحدودی  □ بلی
 داده پاسخی آن به قبالً  که را علمی سوال یا مسئله یک و باشد می آوری نو دارای طرح آیا. ب      

 گوید؟ می پاسخ را است نشده
 □ خیر  □ تاحدودی  □ بلی
  است؟ دانشجو تحصیلی دوره حد در پروژه کار حجم آیا. پ

 □ خیر  □ دودیتاح  □ بلی

  ؟ است شده تدوین نظر مورد رشته اهداف با متناسب پژوهشی طرح آیا. ت
 □خیر  □ تاحدودی  □ بلی
 :  دانشجو رشته و مقطع با طرح تناسب. ث

 □ نیست مناسب           □ است مناسب نسبتا   □ است مناسب
 
 

ید دیگری کلی نظر چنانچه  بفرمایید دار

 
 

       
 

 امضا                                 :داور وادگیخان نام و نام
 



 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی 011

 
 

 تعالی بسمه
 .... دانشکده

 .............. گروه
یابی پرسشنامه  پروپوزال ارز

 
 کارشناسی مقطع دانشجوی...............................  آقای/  خانم نامه پایان پروپوزال

 .......................  رشته( MSc) ارشد
 انعنو با

.......................................................................................................
 ................................................ 

 گروه تکمیلی تحصیالت تهیدرکم.. ........................................ تاریخ در
 ......................................................آموزشی

 .دیگرد تصویب  و مطرح ذیل استادان حضور با
 
7- 
0- 
9- 
1- 
9- 
9- 
 

 گروه یلیتکم متیتحص ندهینما امضای   گروه یرمد امضای
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 تعالی بسمه

 .... دانشکده
 .............. گروه

 نامه انیپا از دفاع یبرا دانشجو یآمادگ بر یمبن راهنما استاد هیدییتأ فرم

 
 

  گروه محترم ریمد
 :                                  مقطع یدانشجو                                یآقا/ خانم نامه انیپا رساند می اطالع به

 :            رشته
 :عنوان با که

 
 .باشد می دفاع جلسه در ارائه قابل است، دهیگرد هیته نجانبیا ییراهنما به و

 : نامه انیپا از دفاع جلسه یبرا یشنهادیپ ساعت و خیتار
 
   
 

  راهنما استاد یامضا
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 تعالی بسمه

 .... دانشکده
 .............. گروه
  نامه پایان از دفاع برای آمادگی اعمم فرم 

 
 هیپا علوم یآموزش محترم معاون
گاه به احتراماً   :              رشته یدانشجو                               آقای/ خانم نامه انیپا رساندیم یآ

 : عنوان با گروه نیا:                         مقطع
 

 ارائه هتج  فشرده لوح عدد یک و نامه انیپا از نسخه یک ارسال ضمن. باشد می دفاع آماده
 :دینما می شنهادیپ ریز شرح به را داوران ئتیه یاعضا ناظر، استادان به

 رتبه سمت یخانوادگ امن و نام
 یعلم

/ گروه نام
 دانشگاه

 امضا و خیتار

    راهنما استاد دکتر خانم/یآقا
    راهنما استاد دکتر خانم/یآقا
    مشاور استاد دکتر خانم/یآقا
    مشاور استاد دکتر خانم/یآقا
     داور دکتر خانم/یآقا
     داور دکتر خانم/یآقا
 

 التیتحص یشورا         مور  جلسه در شده نییتع دفاع، جلسه در کننده شرکت ناظر استاد
 .باشد می                                       سرکارخانم/یآقا جناب دانشکده، یلیتکم

 
 
 
 

 گروه ریمد یامضا
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 تعالی بسمه
 .... دانشکده

 .............. گروه
 

 :مقطع نامه پایان دفاعیه جلسه
  :یآقا /خانم

  : رشته یودانشج

 : عنوان تحت
 .گردید لیتشک             تاریخ در است، شده هیته                    محترم استاد ییراهنما به که

      دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا توسط شده نییتع ضوابط به توجه با نامه پایان این
  یابیارز

 (                                                      حروف به      عدد به) نمره با و
  قبول قابل       خوب  خوب بسیار   عالی   درجه با و

 .گرفت قرار داوران محترم أتیه دییتأ مورد
 

 امضا یخانوادگ نام نام وراندا أتیه

  .7 راهنما استاد.  1
0.  

  .7 مشاور استاد.  0
0 .  

   .1 داوران  .1
2.   

 
 مدیر گروه  نماینده شورای تحصیالت        ناظر شورای تحصیالت

 نشکدهتکمیلی دا      تکمیلی دانشکده   
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 تعالی باسمه 

  .... دانشکده
 .............. گروه

  (MSc)ارشد کارشناسی انیدانشجو  نامه انیپا یابیرز ا فرم

 دانشجو یخانوادگ نام و نام
 نامه انیپا عنوان

 دفاع جلسه خیتار
 ازیامت

 شده کسب

 حداکثر
 ازیامت

 فیرد یابیارزش مورد یاجزا

  
70 

 :شامل نامه پایان آوری نو و پژوهش محتوای
 پروپوزال با نامه پایان مطابقت -

 نامه پایان مفاد از برگرفته سیانگلی و فارسی خالصۀ -

 بیان شامل نامه پایان های بخش محتوای نظر از) پژوهش کیفیت -
 و کافی علمی، هایاستنتاج و هایافته تحقیق، روش متون، مرور مسئله،

 (استفاده مورد منابع بودن روز به

 موضوع با قطعی پذیرش با یا شده چاپ مقاالت بودن مرتبط -
  نامه پایان

 انجام زمان با مقاالتقطعی  پذیرش یا چاپ زمان دنبو متناسب -
 نامه پایان

 یخارج معتبر ازمجله مقاله رشیپذ ارائه -
 (یسیانگل) یداخل معتبر مجله از مقاله رشیپذ ارائه -
 (یفارس) یداخل معتبر مجله از مقاله رشیپذ ارائه -

 نامه آیین طبق فّنی، دانش تولید و شده ثبت اختراع کیفیت و تعداد -
 مربوطه مصوب

1 

 : شامل دفاع جلسه در ارائه نحوه 3 
 نامه پایان نوآوری اثبات 

 نامه پایان برموضوع تسلط 

 یآمارهای  روش از استفاده انیب نحوه 

 مطالب انسجام و بندیطبقه 

 جلسه وقت رعایت 

2 

 ارزیابی فرم نمونه:  8 پیوست

 دانشجویان نامه پایان

 (MSc) ارشد کارشناسی
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 استاد یخانوادگ نام و نام

 استاد یامضا       
 
 

 عک  و نمودار جداول، از مناسب استفاده  

 آموزشی کمک ابزار از مناسب استفادۀ 

 بیان شیوایی 

 داوران سؤاالت به پاسخگویی ییتوانا 
 :شامل نامه انیپا یعلم نگارش و نیتدو یچگونگ 2 

 ادبی نگارش اصول رعایت -

 متن بودن روان -

 :شامل دانشگاه مصوب نامۀ پایان نگارش شیوۀ رعایت -

 اول صفحۀ مشخصات  

 داخلی صفحات مشخصات  

 ماخذ و منابع نگارش شیوۀ  

9 

 2  1 ای رفهح اخالق رعایت و رفتار نحوه 
 1  نامه پایان اجرای بندی زمان رعایت 

 شده درخواست های گزارش موقع به ارائۀ 

 مناسب زمان در نامه پایان اتمام 

9 

 ازیامت جمع 22 
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 (Ph.D) تخصصی دکتری دوره آموزشی نامه آیین

 11-11برای ورودیهای از 
 اتیکل

 ف یتعر  :8 ماده

 آمووزش یلیتحصو مقواطع نیبواالتر از یکوی  (Ph.D)یتخصصو یدکتور دوره .1

 از هماهنوگ یا مجموعوه و انجامود موی مودرك یاعطوا به که است یدانشگاه

 .است یو فناور ی، پژوهشیآموزشهای  تیفعال
و موسسات آموزش عالی و ها  در این آیین نامه، به منظور اختصار، به تمام دانشگاه .2

وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در مقواطع  قیقاتیمراکز تح
 فعالیت دارند دانشگاه گفته (Ph.D)تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

 شود. می
کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی های  که مجری برگزاری دورههایی  در دانشگاه  .9

(Ph.D) دانشکده بر اسواس آیوین باشند شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و  می
موور    24و موسسوات آمووزش عوالی مصووب جلسوه ها  نامه مدیریت دانشوگاه

شوود. در اداموه ایون آیوین ناموه  موی تشکیلشورایعالی انقالب فرهنگی  11/4/72
منظور از شورای تحصیالت تکمیلی، شورای مذکور در سطح دانشکده اسوت. در 

گاه به صورت کامل ذکر خواهود غیر این صورت شورای تحصیالت تکمیلی دانش
 شد.

 : هدف 2ماده   

 بوه افتنیو احاطوه با که است یافراد تیترب  (Ph.D)یتخصص یجاد دوره دکتریهدف از ا

 به یابیدست و قیتحق شرفتهیپ یروشها با شدن آشنا و نه خاصیزم كی در یعلم های  طهیح

 و یعلموهای  نهیزم در قیتو خال  ینوآور با بتوانند ،یپژوهش و یآموزش یمبان نیدتریجد
 مووثر خود، یتخصص رشته در دانش، یمرزها گسترش و کشور یازهاین رفع در ،یقیتحق

 .ابندی دست دانش جهان درهایی  تازه به بوده و

 دوره مراحل :8 ماده

 .شودیم میتقس یپژوهش و یآموزش مرحله دو به (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره
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 جامع امتحان به و آغاز یورود امتحان در دانشجو نشد رفتهیپذ زمان از یآموزش مرحله

 از قبل یستیبا پروپوزال در گروه آموزشی از دفاع و نامه انیپا عنوان ثبت .شود می ختم
 .ردیپذ صورت جامع امتحان یبرگزار

 انیپا نیتدو با و آغاز جامع امتحان در یقبول و یآموزش مرحله از پ  یپژوهش مرحله

 .ردیپذ می انیاپ آن از دفاع و نامه

 مرحله هیاول قاتیتحق توانند ی،م (Ph.D)یتخصص یدکتر دوره انیدانشجو تبصره :

 مرحله شروع یبرا آنها یرسم نام ثبت یند ولینما آغاز یآموزش مرحله در را خود یپژوهش

 .است جامع امتحان در تیموفق به منوط نامه انیپا نیتدو و یپژوهش

 ط ورودیشرا

 از : است عبارت(Ph.D)  یتخصص یدکتر  دوره به ودور  طی: شرا 4ماده 
 یدانشگاه آموزش به ورود یعموم طیشرا داشتن -4-1

  یروان و یعمومی جسم سالمت از یبرخوردار -4-2
مربوطه  یلیرشته تحص یط خاص سالمت، در برنامه آموزشیتبصره: در صورت وجود شرا 
ه آموزشی، در هنگام ثبت نام بر شود. بررسی سالمت دانشجو مطابق مفاد برنام می دیق

 باشد.عهده گروه آموزشی مربوطه می

 ، رباالت و یا یعموم یدکتر ای سان (یل )فوق ارشد یکارشناس دانشنامه داشتن -4-3

 تقاضا )که ساالنه در دفترچه ثبت نام آزمون ورودی درج مورد یلیتحص رشته با متناسب
 وزارت دییتا به مورد حسب که کشور خارج ای داخل یدانشگاهها از یکی از گردد(، می

 .باشد دهیرس یفناور و قاتیتحق وزارت علوم، ای یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 علوم یزیر برنامه یعال یشورا مصوبات مطابق یسیانگل زبان آزمون در تیموفق  -4-4

 یپزشک
 یدکتر دوره به ورود یاختصاص آزمون در یکسب حد نصاب الزم و قبول -4-5

ط دانشگاه یمربوطه و شرا یآموزش تخصصهای  رخانهی(  مطابق ضوابط دبPhD)یتخصص
 رندهیپذ

 ریسا و گرید یدانشگاهها ای و دانشگاه همان در همزمان لیتحص به اشتغال عدم  -4-6
 یپژوهش و یآموزش موسسات
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ز و کارشناسی ارشد آموزش محور مجوا ارشد  یکارشناس معادل مدرك دارندگان: 8تبصره 
 .باشند نمی (Ph.D)یتخصص یدکتر یورود آزمون در شرکت به
 

 اتبواع موورد در(Ph.D)  یتخصصو یدکتور دوره در دانشوجو رشیپوذ طیشورا :2 تبصـره

های  ناموه نیآئو ت بورس خوارج بوه داخول توابعیل وضعیو تبد ، استعداد درخشانیخارج
 باشد.یم مربوط

 یمرحله آموزش

 ،یواحد نظام در. است یواحد نظام بر یمبتن کشور یدانشگاهها تمام در آموزش : 0ماده
 كیو در دانشوجو یقبوول و شوود یم دهیسونج درس آن یواحدها تعداد با درس هر ارزش
 .است محدود درس همان به درس،

 17 ینظور صوورت بوه بیوترت به آن مفاد که است یدرس زانیم ای مقدار ،یدرس واحد هر

 68 یکارورز ساعت، 51 یکارآموز و یگاهکار ساعت، 34 یشگاهیا آزمای یعمل، ساعت

، یتابسوتان ا دورهیو یلیتحص مسالین كی طول در ساعت122کارآموزی در عرصه ، ساعت
 یدارا کههایی  رشته مورد در شود. می  یتدر یزیر برنامه یعال یشورا مصوب برنامه طبق

نامه آموزشوی طبق بر آن، واحد با متناسب مسالین كی در پروژه ییاجرا مدت پروژه هستند
 Blended)مطوابق آیوین ناموه آمووزش ترکیبوی  .شوود می نییتع مربوطه استاد توسط رشته 

learning)  توانود بوه صوورت  می در هر برنامه آموزشی مصوب بخشی از واحدهای درسی
 مجازی ارائه شود.

 داشوتن و ضرورت صورت در و یلیتحص مسالین دو از مرکب یلیتحص سال هر : 6ماده 

 17شامل  یلیتحص مسالین هر آموزش مدت است. یتابستان دوره كی امکانات، و طیشرا

 .است 5ت مفاد ماده یهفته با رعا 6شامل یتابستان دوره هر و هفته

 حضوور امکوان عودم ،یعیطب یایبال وقوع شامل ،یضرور و ییاستثنا موارد در  تبصره  : 

 دانشوکده شنهادیپ به ل،یقب نیا از یموارد و استاد یماریهفته، ب 17طول  در مربوطه استاد

 در را ییدرسوها ایودرس  تووان ، مویدانشگاه تحصیالت تکمیلی یشورا موافقت و مربوطه

 انود کرده اخذ را درسها ای درس آن که یانیدانشجو هیکل جهت هفته 17از  تر کوتاه یمدت

 5مواده   در مقورر زانیوم از یدرس واحد هر ساعات مجموع نکهیبرا مشروط   نمود،یتدر
  .نشود کمتر نامه نین  آئیا

 مصووب یدرسهای  برنامه موظفند یپزشک علومهای  دانشکده و دانشگاهها تمام : 7 ماده

  .ندینما اجرا را یزیر برنامه یعال یشورا
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 % کل22 سقف تا مجاز هستند حداکثر یعلوم پزشکهای  دانشگاهها و دانشکده: 8 تبصره

تشخیص و پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و تصوویب شوورای به آموزشی را  دورههای  واحد
از واحودهای ارائوه شوده در تحصیالت تکمیلی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 و یآموزشو اهوداف موظفنود تغییر دهند. دانشگاهها   (Non core)یاریجدول دروس اخت
 مربوطه  جهت یصصتخ یآموزش یها رخانهیق دبیاز طر  را خود دیجد یواحدها سرفصل

  ند.ینما اعالم یپزشک علوم یزیر برنامه یعال یبه شورا اطالع
آموزشی دانشوگاه و تائیود دبیرخانوه کوالن  یدانشگاهها مجازند با تصویب شورا: 2تبصره 

سوالمت  یازهوایبور ن یمبتنو یآموزشوهای  برنامه یر در محتواییمنطقه آمایشی نسبت به تغ
 مطالب هر درس، اقدام نمایند. درصد رئوس 22منطقه، تا سقف 

 طوول در انیدانشوجو یلیتحصو برنامه میتنظ، ازین شیپ تیرعا با دروس بیترت :8 تبصره

و  درس كیو در دیوجد مطالوب طرح و یمواد درس زیر کردن جابجا و  یتدر روش، دوره
 .است  دانشگاهگروه آموزشی مربوطه در  عهده بر منابع
 دوم مسوالین انیوپا توا حوداکثر دیواسوتاد راهنموا، با نشجودا ییراهنما منظور به:  1ماده 

ت یمسوئول گوروه ریمود است، نشده انتخابراهنما  استاد که یزمان تا تعیین شود. یلیتحص
آیین نامه اشاره شده  97نحوه انتخاب استاد راهنما در ماده  .دارد عهده بر را ت دانشجو یهدا

 است.
 موزشی مربوطه اسوت، منظوور از اسوتاد مسئولیت هدایت دانشجو بر عهده گروه آ

 راهنما همان استاد راهنمای پایان نامه است.

است  موظف کند، می نام ثبت (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره یبرا که ییدانشجو :1ماده 
 نظر گروه آموزشی مطوابقبا   را یدرس واحد 01 تا 78 نیب یآموزش مرحله مجاز مدت در

 تیوموفق با، ده باشد،یرس یزیر برنامه یعال یشورا بیمربوطه که به تصو یآموزش برنامه
 .بگذراند
 گذراندن یلیتکم التیتحص یشورا دییتا و یآموزش گروه صیتشخ به چنانچه : 8تبصره 

 آن اسوت مکلوف یو شوود داده صیتشوخ یضرور دانشجو یبرا یجبران ای کمبود دروس

 مرحله در مقرر یدرسهای  واحد بر اضافه دوره، مصوب یآموزش برنامه براساس را دروس

 .بگذراند واحد 16 تا حداکثر یآموزش
 نووع و تعداد نییتع است، یجبران ای کمبود دروس با تیاولو دروس انتخاب در :2تبصره

 یعال یشورا برنامه مصوب چارچوب ازها دریش نیت پیبا رعا آنها انتخاب زمان و دروس
 .است یلیتکم التیتحص یشورا دهبرعه مربوطه، یآموزش گروه نظر و با یزیر برنامه
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 بوه ،یلیتحص مسالین كی ،یجبران ای کمبود یدرس واحد 8 هر گذراندن یازا به : 8تبصره

 .شود می افزوده یآموزش مرحله در دانشجو لیتحص مجاز مدت حداکثر

توا  8ن یبو یلیتحصو مسوالین هور در اسوت موظف آموزشی، مرحله در : دانشجو12ماده 
 8از  کمتور آنکه مگر کند، نام ثبت و انتخاب را یآموزش مرحله سدرو از یدرس واحد12

 و ربطیوذ یآموزشو گوروه شونهادیپ بوا ،ییاسوتثنا مووارد در باشد.  مانده یباق یدرس واحد
 یلویتکم التیتحصو یشوورا دییوتا و دانشوکده یلویتکم التیتحصو یشوورا دیصالحد

  .ابدی شیافزا واحد 14به  حداکثر تواند می تعداد نیا دانشگاه،
 واحود درسوی 4در صورت ارایه دوره تابستانی، دانشجو مجاز بوه اخوذ حوداکثر  :8تبصره 

 باشد. می

 ابیغ و حضور

 بتیغ ساعات و است یالزام درس هر به مربوط جلسات درتمام دانشجو حضور :88ماده 
، یکوارآموز ،یکارگاه ،17/2 از یشگاهیآزما و یعمل، 17/4از  ینظر درس هر در دانشجو

 ریغ در. کند تجاوز دینبا درس آن ساعات مجموع ،12/1 و کارآموزی در عرصه از یارورزک
 .شودیم محسوب صفر درس آن در دانشجو نمره صورت نیا

 مجواز یصوورت در 11 مواده در شوده مشخص سقف تا درس، جلسات در بتیغ: 8 تبصره
. شوود شوناخته وجوهمگروه آموزشی ص شورای یتشخ و مستند مدارك هیارا با که بود خواهد

 یشوورا دییوتا شورای گوروه بوا عهده بر (موجه ریغ ای موجه) دانشجو بتیغ با برخورد نحوه
 .بود خواهد یلیتکم التیتحص

 11 مواده در شوده نییتع زانیم از شیب درس، هر در دانشجو بتیغ که یصورت در :2 تبصره
 موجوه یلویتکم التیتحصو یشوورا دییوتا وگروه آموزشی  صیتشخ به او بتیغ یول باشد

 مسالین هر در واحد 8 حداقل تیرعا صورت نیدرا.  شود می حذف درس آن اعالم گردد، 
 دانشوجو یلیتحص سنوات جزو کامل مسالین كی بعنوان مذکور مسالین یول ست،ین یالزام

 .شود یم محسوب
 آن امتحوان در صوفر نموره گورفتن منزلوه به درس هر امتحان در موجه ریغ بتیغ: 82 ماده

 صیتشوخ. گوردد می درس آن حذف موجب درس هر امتحان در موجه بتیغ و است درس
 .است یلیتکم التیتحص یشورا عهده بر امتحان جلسه در بتیغ بودن موجه
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 ارزشیابی
  14یاریواخت یاختصاص و یاجبار یاختصاص درس هر در یقبول نمره حداقل : 88 ماده

 کمتر درس كی در نمره دانشجو چنانچه ست.ا 22از 12 یجبران ای کمبود درس هر و 22از

  .دینما تکرار آنرا دیبا باشد ریمقاد نیا از
توانود از : اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شوود بوه جوای آن درس موی1تبصره

های اختیاری مصوب درس دیگری را انتخاب کند. با ایون حوال نمورات کلیوه جدول درس
ی در کارنامه دانشجو ثبت و محاسبه میانگین نیمسال مربوط و ها اعم از قبولی و مردوددرس

 شود.میانگین کل منظور می

 بوا کوه باشد ییتهایفعال به موکول درس كی در دانشجو یابیارزش که یموارد در: 2تبصره

 دانشجو نمره، نباشد ممکن یلیتحص مسالین كی طول در آن انجام مربوطه استاد صیتشخ

 تا حداکثر درس، نیا در دانشجو نمره دیبا صورت نیا در .شودیم ماعال ناتمام درس آن در

 نیوا ریوغ در .گوردد لیتبود یقطع نمره به ربطیذ استاد توسط، بعد یلیتحص مسالین انیپا
 یمسالین ناتمام در نمره ثبت است یهیبد . شد خواهد حذف دانشگاه توسط درس صورت
 .است نموده اخذ را واحد دانشجو که بود خواهد

 مسالین هر در (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره در دانشجو دروس نمرات نیانگیم: 84ادهم

 اخطوار دانشوجو بهدانشکده باشد،  15باشد؛ چنانچه کمتر از  کمتر 15 از دینبا، یلیتحص

 انتخاب از لحاظ یتیمحدود دانشجو داد. الزم به ذکر است در نیمسال بعدی کتبی خواهد

ن نمرات دانشجو در دو یانگید. اگر میواحد درسی اخذ نما 12تا  8تواند   می و نداشته واحد
 لیتحص ادامه از دانشجو آن باشد، 15کمتر  از  متناوب ای یمتوال از اعم  یلیم سال تحصین

 . شو می محروم (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره در
 اشدب می واحد( 8) حدنصاب از کمتر شده اخذهای  واحد تعداد کههایی  مسالین :8تبصره

 محاسوبه اخطوار مشومولهای  مسوالین جوزو، 15 از کمتر کل نیانگیم کسب صورت در

 .شد خواهد

نمره آزموون جوامع و نموره  دانشجو، کارنامه در ،یجبران ای کمبود دروس نمرات :2تبصره 
 مسالین نمرات نیانگیم احتساب در و شوندیم ثبت پایان نامه در کارنامه دانشجو، جداگانه

 .شود ینم منظور نمرات دانشجو کل نینگایم و یلیتحص

، یآموزشو مرحلوه در یدرسو یه واحودهایوکه پو  از گذرانودن کل ییدانشجو : 80 ماده
 .شود می محروم لیتحص ادامه از باشد   15ن کل نمرات او کمتر از یانگیم

 نمرات کل نیانگیدوره، م یدرسهای  واحد هیکل گذراندن از پ  که ییدانشجو : 8تبصره

 به یآموزش مرحله در یل ویتحص مجاز مدت حداکثر که یصورت در باشد، 15تر از کم او
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 نمرات آنها از که را یاجبار یاختصاص از دروس واحد 12 تا تواند می باشد، دهینرس انیپا

 جبران صورت در و کند تکرار یلیتحص مسالین كی در است، فقط گرفته 15 تا 14 نیب

 لیهر دل به که یانیدانشجو .شود جامع امتحان در تشرک به مجاز، کل نیانگیم کمبود
نمرات  کل نیانگیم فرصت نیا از استفاده رغمیعل ای کنند استفاده فرصت نیا از نتوانند

 افتیدر و مدرك و سوابق تحصیلی مانده محروم لیتحص ادامه از ند،یننما جبران را خود

 نخواهند کرد.
 امتحان جامع

وزشی دانشجو ملزم به شرکت در آزموون جوامع اسوت. شورط در پایان مرحله آم: 86ماده 
میوانگین های مرحله آموزشی و کسوب حوداقل شرکت در آزمون جامع قبولی در کلیه درس

 و دفاع از پروپوزال در گروه آموزشی میباشد. 79کل 
. آزمو کتبی )ارزیابی 0. ارزیابی مستمر طول دوره 7نمره آزمون جامع شامل مجموع نمرات 

 باشد. می های مهارتی و نگرشی(. آزمن شفاهی )ارزیابی حیطه9دانشی( و حیطه 

آزمون جامع زیر نظر شورای تحصیالت تکمیلی و توسوط هیوأتی بوه شورح زیور : 87ماده 
 برگزار میشود:

 مدیر گروه آموزشی مربوطه 

  استاد )استادان( راهنما 

 در  یه آموزشوکوه در گورو حداقل چهار نفر عضو هیأت علمی، ترجیحا اسوتادانی
سال سابقه تودری   3، دارای حداقل مرتبه استادیاری با   دخالت داشته اندیتدر

تحصیالت تکمیلی از اعضای هیوات علموی )بوه پیشونهاد های  یا  تحقیق در دوره
 مدیر گروه و تایید شورای تحصیلی(

  یک نفر عضو هیات علمی باحوداقل مرتبوه دانشویار  توسوط شوورای تحصویالت
 گردد.  اعضای هیأت علمی خارج از دانشگاه انتخاب می تکمیلی از

 
جهوت برگوزاری آزموون جوامع  17نفر از افراد مذکور در ماده  5:  حضور حداقل  8تبصره 
باشد )حضور یک نفر از عضو هیات علمی خارج از دانشوگاه در ترکیوب هیوات  می الزامی

 برگزار کننده آزمون ضروری است(.
ر هر رشته تحصیلی دو بار در سال و زمان برگزاری آن بوا پیشونهاد آزمون جامع د  :81ماده 

 باشد. می گروه آموزشی مربوطه و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی



 003 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجوی واجد شرایط شرکت در آزمون جوامع موظوف اسوت در اولوین آزموون  :81ماده 
گی، شود شورکت کنود. دانشوجو در صوورت عودم آمواد می جامع که توسط دانشکده برگزار

بایستی درخواستی جهت به تعویق انداختن شرکت در آزمون بوا دالیول موجوه موورد تاییود 
 استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی، به شورای تحصیالت تکمیلی ارائه نماید. شورای مذکور

 تواند زمان شرکت دانشجو در آزمون جامع را حداکثر برای یک نیم سال به تعویق اندازد. می
تمدید مهلت برای تعویق امتحان جامع جزو  سنوات مجواز تحصویل مرحلوه مدت  تبصره:

آموزشی محسوب شده و دانشجو موظف است در گوروه آموزشوی مربوطوه حضوور داشوته 
 باشد.
نمره ارزیابی مستمر طول دوره، شامل نمره عملکرد دانشوجو در فعالوت علموی،  :25ماده 

ه آموزشی و بر اساس کوار پوشوه آموزشوی ای از شروع دورآموزشی و پژوهشی و رفتار حرفه
)لوگ بوک(، شرکت منظم در جلسات علمی گروه )از قبیل مرور مقاالت، سومینارها و ...( 

درصد از نمره ارزیابی مستمر  75گردد. کسب حداقل توسط شورای گروه آموزشی تعیین می
 طول دوره جهت معرفی به آزمون جامع کتبی الزامی است.

جامع کتبی )ارزیابی حیطه دانشی(، به منظور ارزشیابی قابلیتهوای علموی آزمون  :28ماده 
درس بوه  4رشته مربوطه و حداقل از  (core)از دروس تخصصی اجباری ، آموزشی دانشجو

شود. گروه آموزشی باید منابع آزمون  می روز متوالی انجام 2صورت تشریحی و حداکثر در 
ماه قبول از برگوزاری آزموون  9شروع دوره تا حداکثر کتبی )شامل کتب، مقاالت و ...( را از 

درصود از نموره آزموون جوامع کتبوی  62جامع به اطالع دانشجویان برساند. کسب حداقل 
 جهت معرفی به آزمون جامع شفاهی الزامی است.

به منظوور ارزشویابی ( مهارتی و نگرشیهای  آزمون جامع شفاهی )ارزیابی حیطه :22ماده 
و عملی دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در موورد موضووع پایوان ناموه قابلیتهای علمی 

شوود. ایون  موی یا حوزه عام تر رشته تخصصی دانشوجو برگوزار ( وPh.Dدکتری تخصصی )
درصود از  62کسوب حوداقل  شود. می هفته بعد از آزمون کتبی برگزار آزمون حداکثر تا یک

 ن الزامی است.نمره آزمون جامع شفاهی جهت قبولی در این آزمو
ترکیب هیأت برگزار کننده آزمون شفاهی باید هموان ترکیوب هیوأت برگوزار کننوده  تبصره  :

 آزمون کتبی باشد.
ارزش نمرات ارزیابی مستمر طول دوره، آزمون کتبی و آزمون شفاهی و به ترتیب :  28ماده 

امع نبایود از درصد کل نمره آزمون جامع است. کل نمره دانشجو در آزمون ج 32، 62، 12
  کمتر باشد.  15
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: در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع، دانشجو مجاز است تنها 8تبصره 
برای یک بار دیگر در اولین آزمون جامع بعدی شرکت نماید. مودت انتظوار داتشوجو بورای 

 شود و باید می شرکت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصیل  مرحله آموزشی محسوب
 در این مدت زیر نظر گروه آموزشی و در بخش حضور داشته باشد.

به منظور پیشگیری از اتالف وقت و یا وقفوه در فعالیتهوای آموزشوی و پژوهشوی : 2تبصره 
قبولی و یا عدم قبولی دانشجو، حداکثر دو هفته ، (Ph.D) دانشجویان دوره دکتری تخصصی

از طریق دانشکده به گوروه مربوطوه اعوالم و بعد از برگزاری آزمون  شفاهی به صورت کتبی 
گردد و دانشگاه  ظورف مودت یوک رونوشت به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاهارسال می

 .هفته قبولی و یا عدم قبولی دانشجو را به صورت کتبی به وی اعالم نماید
ه تدوین به دانشجویانی که در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنکه برای مرحل :24ماده 

پایان نامه ثبت نام کنند و یا از ادامه تحصیل منصرف شوند، صرفا" بنا به درخواسوت محول 
( توسط Ph.D) تعهد آنان تاییدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری تخصصی

شود، ولی صدور گواهی شخصی مبنی بر موفقیت در امتحان جوامع  می دانشگاه ذیربط داده
 باشد. می نشجویان ممنوعبرای این دا

 
 طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 براسواس را یپژوهشو و یآموزش مراحل دیبا دانشجو که است یمدت دوره طول :11 ماده

نیم سوال  8 یتخصص یطول دوره در مقطع دکتر برساند. حداکثر اتمام به مربوطه مقررات
 یه مربوط به مرحله آموزشی اسوت. شوورااز طول این دور یلیتحص مسالین 1تا  9ست. ا

 تا دو حداکثر دانشکده دییتا و راهنما استاد شنهادیپ به تواند می دانشگاه یلیتکم التیتحص

 آن مسوالین كیو کوه دیونما اضوافه دانشجو لیتحص مجاز کل مدت به ،یلیحصمسال تین
مجواز بوودن ابد. در موارد خاص در صوورت تاییود ی اختصاص یآموزش مرحله به تواند می

تمدید سنوات توسط استاد راهنما و گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی، کمیسویون 
 موارد خاص دانشگاه در خصوص اعطای سنوات ارفاقی تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره: مدت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور بوا تصوویب شوورای تحصویالت 
و نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل اضافه خواهد تکمیلی دانشگاه حداکثر به مدت د

 شد.
 اعوالم دانشوگاه کوه یزموان در یلیتحصو مسوالین هر در است موظف دانشجو :16 ماده

 مراجعوه عودم مراجعوه کنود، آمووزش اداره به واحد انتخاب و لیتحص ادامه یبرا کند می

اسوت  لیتحص ترك زلهمن به موجه عذر و اطالع بدون مسالین كی یسینو نام یبرا دانشجو
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دانشجو به دالیلی ترک  که ییاستثنا در موارد شد؛ دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد و
 مسالین همان انیپا از قبل ك ماهی حداکثر را آن لیدال دیبا داند،  می تحصیل خود را موجه

 وسوطت بودن موجه صورت تایید دهد. در هیارا به گروه آموزشی مربوطه مکتوب صورت به

 و محسوب یو لیمجاز تحص مدت جزو مسالین آن دانشگاه، یلیتکم التیتحص یشورا
 شود. می صادر مسالین آن یبرا یمرخص

 مسوالین دو یبورا حوداکثر تواند یم(Ph.D)   یتخصص یدکتر دوره یدانشجو :17ماده 

  کند. استفاده یلیتحص یمرخص از متوالی یا متناوب یلیتحص
 مووارد سوت و درین مجواز لیتحصو اول مسوالین در یلیصوتح یمرخصو اخوذ :0 تبصره

 باشد.  می بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میتصم اخذ ،ییاستثنا
 .شود می محسوب دانشجو یلیتحص سنوات جزو یلیتحص یمرخص مدت :1تبصره

 مسالین هر در یسینام نو شروع از قبل هفته دو دیبا یمرخص درخواست :3تبصره

 ریمد موافقت کسب از پ  گروه ارائه و ریو مد راهنما استاد به دانشجو طتوس یلیتحص
کتبی آن  دانشگاه ارائه و موافقت یلیتکم التیتحص یشورا به مربوطه، دانشکده و گروه
 تیوضع به با توجه تحصیلی دانشجو یمرخص با دانشگاه نماید. موافقت نیز کسب شورا

 با بعد به آن از دانشجو لیتحص ادامه که است نیا به منوط و گیرد می صورت یو یلیتحص

 عهده به یلیتحص یمرخص از یناش یاحتمال نشود. بدیهی است عواقب مواجه مشکل

 .است دانشجو
م سال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات یاخذ شده در هر نهای  ه درسیحذف کل :4تبصره 

تحصیالت تکمیلی،  یص شورایخمجاز است که بنا به تش یم سال تنها در صورتیان آن نیپا
دانشجو  یم سال براین صورت آن نیمسال نباشد. در ایل در آن نیدانشجو قادر به ادامه تحص

در حوداکثر  ین مرخصیا عدم محاسبه ایمحسوب خواهد شد. محاسبه  یلیتحص یمرخص
  تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.    یدانشجو به عهده شورا یلیسنوات مجاز تحص

، در صوورت یپزشک علومهای  رشته هیکل در لیتحص به خانم شاغل انیدانشجو :1تبصره 
 یمرخصو از دو نویم سوال متووالی مقوررات و ضووابط ریسوا تیورعا با توانند می بارداری،

 .ندینما استفاده یلیتحص سنوات در احتساب بدون مان،یتحصیلی به دلیل زا

 یشوورا و یپزشوک یشوورا دییوتا هب آنها موجه یپزشک یگواه که یانیدانشجو :6 تبصره
 یمرخصو م سوالیحوداکثر یوک نو از تواننود موی باشد دهیرس دانشگاه یلیتکم التیتحص
 .ندینما استفاده سنوات در احتساب بدون یلیتحص

 خوودرا درخواست دیبا باشد داشته لیتحص از انصراف به لیتما که ییدانشجو :18ماده 

 یبورا فقوط است مجاز دانشجو نیا د. ینما میاداره آموزش دانشکده تسل به بصورت کتبی
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 منصرف شود  خود یتقاضا از یلیتحص مسالین همان انیپا از قبل کماهی تا حداکثر کباری

تاریخ بوه  آن از و شود می صادر یو لیتحص از انصراف حکم مهلت،  نیا یانقضا از پ .
  .ندارد را رشته آن در لیتحص ادامه بعد حق

 اداموه از ای و محروم لیتحص از که  (Ph.D)یتخصص یدکتر دوره دانشجویان  :11 ماده

 کننود، حسواب هیتسوو خوود لیتحص محل شوند، چنانچه با دانشگاه می منصرف لیتحص
 صوورت در.دیونما شورکت یتخصصو یدکترهای  دوره یورود آزمون در توانند مجددا می

 از پو  (Ph.D) یصوتخص یمقطع دکتر در، آنها یقبل یدرسهای  واحد آزمون، در یقبول

 واحودها قیتطب و دروس یابیارز. شود می رفتهیپذ مصوب ن برنامهیبا آخر قیتطب و یابیارز

 دروس واحد 8 هر یازا به و شودیم انجام رندهیپذ دانشگاه در مربوط یآموزش گروه توسط

 در دانشوجو لیمجاز تحصو مدت حداکثر از یلیتحص م سالین كی، دانشجو شده رفتهیپذ

 .شودیم کاسته ،یموزشآ مرحله

 :است ریز شرط 1 احراز به منوط انیدانشجو نیا یقبل یدرس یواحدها رشیپذ

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت گسترش یشورا از مجوز یدارا یقبل یآموزش واحد -7

 .باشد یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ای و یپزشک

 اشد.ب(Ph.D) یتخصص یدکتر آزمون قیطر از دانشجو رشیپذ -0

 وزارتخانوه دو از یکوی یزیور برنامه یعال یشورا مصوب شده اجرا یدرسهای  برنامه  -9

 .باشد كی بند در شده ذکر

 گوروه صیتشوخ دروس آخرین برناموه مصووب بوه با شده گذراندههای  درس یمحتوا  -1

 از درسوها آن از كیهر  نمره و داشته ییمحتوا % اشتراك82 حداقل دیبا، مربوطه یآموزش

 .نباشد کمتر 79

 مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه
نامه  انیپا نیتدو و یپژوهش یتهایفعال در دانشجو ییراهنما ،یپژوهش مرحله در: 31 ماده

 انتخواب باشد که حداکثر توا پایوان نیمسوال دوم مرحلوه آموزشوی می راهنما به عهده استاد
 .شود می

ب یگوروه و تصوو ید شوراییموافقت استاد، تاتقاضای دانشجو،  به راهنما استاد : 30 ماده
 گردد.  می مشخص یلیالت تکمیتحص یشورا

 سه حداقل و یاریاستاد مرتبه حداقلبا  یعلم اتیه عضو دیبا راهنما استاد : 31 ماده  
 دو ییراهنما حداقل و بوده یلیتکم التیتحصهای  دوره در پژوهش و  یتدر سابقه سال
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داده و به اتمام  انجام را( Ph.D)نامه انیپا چهار مشاوره ای و ارشد یکارشناس نامه انیپا
  .باشد رسانده

 یمربوطه انتخاب شود و اسوتاد راهنموا ید از گروه آموزشیاستاد راهنما حتما با  :88ماده 
گوروه و  ید شووراییوان ناموه، بوا تایوت موضوع پایدوم در صورت ضرورت و با توجه به ماه

 ن گردد.ییا دانشگاه تعیتواند خارج از گروه  می شورای تحصیالت تکمیلی،
 یقواتیتحق کوار موجوود، یپژوهشو امکانات به توجه با است الزم راهنما استاد: 34 ماده

 به دیبا موجود مشکالت و اتمام برسد به مقرر موعد در تا کند تیهدا ینحو به را دانشجو

 .شود گزارش یلیتکم التیتحص یشورا به موقع
 برعهده را آنها تیهدا همزمان تواند می راهنما استاد هر کههایی  نامه انیپا تعداد: 31 ماده

 یکی -اعضای هیات علمی واجد شرایط گروه در بین با رعایت توزیع متعادل  -باشد  داشته
 باشد: می زیر موارد از

 ارشد یکارشناس نامه انیپا سه و (Ph.D) یتخصص یدکتر نامه انیپا یک- الف
 (Ph.D) یتخصص یدکتر مهنا انیپا دو -ب
 یدکتور دوره ناموه انیوبورای اعضوای هیوات علموی تموام وقوت جغرافیوایی یوک پا -ج

 بوه توجوه با ،ییاستثنا طیشرا : در1گردد. تبصره  می به سقف فوق اضافه (Ph.D)یتخصص

 بیتصوو بوا در سوه سوال اخیور و یعلم اتیه ، رتبه علمی، سوابق پژوهشی عضوییتوانا
بوه سوقف فووق  (Ph.D)یتخصصو یدکتر دوره نامه انییک پا، یلیمتک التیتحص یشورا

 گردد. می اضافه
 یداروساز و ی، دندانپزشکیپزشک یعموم یدکتر دورههای  نامه انیپا ییراهنما :2تبصره 
 .شودیم محسوب ارشد یکارشناس نامه انیپا همانند

یان نامه توسط کلیوه در صورتی که تعداد دانشجویان بیشتر از ظرفیت راهنمایی پا :3تبصره 
( باشد، تصمیم گیری 99اعضای هیات علمی گروه آموزشی )در صورت رعایت کامل ماده 

 باشد.  می در خصوص افزایش سقف فوق به عهده شورای تحصیالت تکمیلی

 التیتحصو یشووراشوراتی گوروه و تصوویب  دییتا و راهنما استاد شنهادیپ به:   36ماده 

 و محققوان صواحبنظران از ایوو  یعلمو اتیه یاعضا از نفر سه تا كی، دانشکده یلیتکم

 .شود می نییتع مشاور استاد بعنوان برجسته،

 و و یا تخصص بالینی (Ph.D)  یتخصص یدکتر مدرك یدارا دیبااستادان مشاور   :تبصره
 ایو  یتودر سوابقه سه سال حداقل ارپژوهشی و یاستاد مرتبه حداقل با یپژوهش یدکتر ای
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 یعلم اتیه عضو که یمحققان و صاحبنظران یباشند. برا ارشد یکارشناس ورهد در قیتحق
 . است یالزام (Ph.D) یتخصص یدکتر مدرك داشتن ستندین

 دانشوجو ییراهنموا یبورا را هفتوه از یسواعات هسوتند موظوف راهنموا استادان: 37 ماده

 .دهند اطالع دانشکده یلیالت تکمیتحص یشورا به را مراتب و داده اختصاص

 اختصواص دانشوجو ناموه انیوپا ییراهنموا بوه راهنموا اسوتادان  کوه یساعات زانیم :تبصره
 .باشد سال مین در هر نامه انیپا واحد تعداد برابر 8  حداقل دیبا دهند می

 انیوپا نیتودو و یپژوهش مرحله در دانشجو، یپژوهش و یعلم یتهایفعال تمام: 38 ماده

 هور در اسوت موظوف دانشوجو .ردیوگ راهنما صورت  استاد نظارت و تیهدا با دیبا نامه

 .دینما گزارش یو به را خود قاتیتحق جهینت کند نییراهنما تع استاد که یزمان

در پایان هر نیمسال  حداقل و قیتحق از مرحله هر در است راهنما موظف استاد: 31 ماده
 گوزارش نیوا .کند درخواست یو از را دانشجو کار شرفتیپ از مکتوب یگزارش تحصیلی

 میتسل یلیتکم التیتحص یشورا به گروه قیطر راهنما از استاد دییتا ازارائه در گروه با  پ 
 شوورا نیهم توسط آن یاعضا که یا جلسه راهنما در استاد و دانشجو با حضور و شود می

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد گردد، می نییتع

لی یم سال دوم تحصوید از ابتدای نیبا یقاتینه تحقیان نامه و زمیموضوع پا نییتع : 41ماده 
ان یو)پروپووزال( پا یشونهادیو جلسه دفاع از طرح پ آغاز  (PhD) یتخصص یدر دوره دکتر

با حضوور اسوتادان راهنموا، مشواور و داوران  یمسال سوم در جلسه ایان نینامه حداکثر تا پا
 یآموزشو ید شووراییتابرگزار گردد و گزارش آن  پ  از  یلیالت تکمیتحص یمنتخب شورا

 یلویالت تکمیتحصو یارائه شود. شوورا یلیالت تکمیتحص یب به شورایگروه جهت تصو
 یان نامه، موضوع را  به صورت کتبویپا یشنهادیب و ثبت طرح پیموظف است پ  از تصو

د .در صورتیکه در زمان مقرر دانشوجو موفوق بوه ثبوت طورح  پیشونهادی  یبه گروه ابالغ نما
تواند نسبت به ارایه طرح پیشنهادی اقدام  می مجاز برای تمدید دوره آموزشی نگردد در سقف

 نماید.

 از پو ، یپژوهش مرحله در نامه انیپا نیتدو و نامه انیپا واحد اخذ و نام ثبت:  40 ماده

 .ردیگ می  صورت جامع، امتحان در دانشجو یقبول اعالم

، نرسوانده انیوپا بوه را آن کوه یزموان اتو ناموه، انیپا واحد انتخاب از پ  دانشجو :تبصره 
 د.یونما نوام ثبت آن یبرا زین بعدهای  سال مین در یدانشگاه میتقو براساس است موظف

 .شود می  دانشجو کارنامه وارد، یلیتحص مسالین نیآخر در نامه انیپا نمره

 مرحلهی ها واحد تعداد به با توجه یپژوهش مرحله در نامه انیپاهای  واحد تعداد: 41ماده 

و  78حوداقل  آن رشوته یزیور برنامه یعال یشورا مصوب یآموزش برنامه مطابق ،یآموزش
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واحد است. در هر حال، مجموع واحودهای آموزشوی و پژوهشوی دانشوجو در  01حداکثر 
 واحد بیشتر باشد. 10واحد کمتر و از  99( نباید از PhDدوره دکتری تخصصی )

 دفواع، شیپو جلسه در است موظف دانشجو، نامه انیپا نیتدو و لیتکم از بعد: 43 ماده

ضومن  .ان نامه بپوردازدیج پایه نتایاستادان راهنما و مشاور و داوران منتخب به ارا حضور در
 دفاع قابل اعالم جلسه و  یتوسط اعضانامه  انیاصالحات مورد نظر پا یعلم تیفیکد ییتا

دیه کتبی استاد راهنما و مدیر گوروه آموزشوی، با ارایه تایی تواند  می ،دانشجو نامه انیپا بودن
 دییوتا دانشوکده یلویالت تکمیتحصو یشوورا و مشخص گروه را آن زمان که یا جلسه در

 .دیدفاع نما نامه نییآ همین  11ماده  مطابق داوران حضور استادان و در، دینما می

 ت طرح پیشنهادی باشد.از ثبسال بعد   میسه نزمان دفاع از پایان نامه باید حداقل : 0 تبصره
 هفته باشد.  0فاصله جلسه پیش دفاع و دفاع حداقل باید : 2تبصره 
 ناموه انیوپا از دفاع به مجاز یهنگام  (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره یدانشجو :8تبصره 

 عنوان به ان نامه رایمنتج از پا  یسیمقاله به زبان انگل كی حداقل که باشدیم خود یقاتیتحق

 آن رشیپذ یگواه ای و رسانده چاپ مجالت با نمایه گروه اول به کی از ی در اول نویسنده 

اگر انجام پروژه تحقیقاتی منجر به ثبت بین المللوی اختوراع، اکتشواف،  .باشد نموده را اخذ
patent تواند بوه تشوخیص  یو یا تولید محصوالت آزمایشگاهی و دارویی شود، این مورد م

 ه مقاله گردد.ین ارایگزیگاه،  جاشورای تحصیالت تکمیلی دانش

 از یعلمو اتیوه عضوو چهار و مشاور ، استادان راهنما از متشکل داوران اتیه: 44ماده

 بوا رشوته مربوطوه در که دو نفر آنها ازخارج از دانشوگاه  یقاتیتحق موسسات ایها  دانشگاه

 یلیتکم التیتحص دوره در قیتحق ای  یتدر سابقه سال سه با و یاریاستاد حداقل درجه
 .شوود موی نیویتع دانشوکده یلیتکم التیتحص یشورا دییتا و گروه شنهادیپ با که باشندیم

  .باشد ا باالتری یاریدانش درجه یدارا دیبا داوران اتیه یاعضا از نفر كی حداقل

 بوه دانشوکده یآموزشو معواون از یرسم حکم با داوران اتیه یاعضا از نفر كی: تبصره

بودون حوق رای و جهوت نظوارت بور رعایوت  یلویتکم التیتحصو یاشوور ندهینما عنوان
 .کند می ه شرکتیدفاع جلسه در مقررات، 

 اسوتادان حضوورحداقل یوک نفور از  با و راهنما دااست  استیر با هیدفاع جلسه: 41 ماده

و مودیر گوروه یوا نماینوده ایشوان و  داوران اتیوه یاعضوا از گرید تن سه حداقل و مشاور
 جلسوه نیوا در است دانشجو موظف یابد. می رسمیتتحصیالت تکمیلی  نماینده شورای

 .دینما دفاع آن از و نموده هیارا را خود نامه انیپا و یقاتیتحق کار از یگزارش
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 یبررسو و بحوف و تبوادل نظور  از پو  هیودفاع جلسوه انیوپا در داوران اتیوه: 46 ماده
 یبنود ر سوطحیوز شورح به رتبه بر دیتاک با را آن ازیامت نامه انیپا اعتبار علمیدرخصوص 

 .دینما می

غیر قابل  قابل قبول خوب بسیار خوب عالی رتبه
 قبول

 – 99/17 18 - 99/18 19-22 نمره
 15کمتر از  15 - 49/16 5/16

 
 .ندارد یریتاث کل معدل در یول شود یم ثبت کارنامه در نمره و رتبه: 8تبصره 

 پونج حوداقل نمرات نیانگیم نامه،  انیپا مرهن خصوص در یریگ میتصم مالك : 47 ماده

ان ناموه یواز نموره پا ی. بخشواستدر جلسه دفاع  داوران شرکت کننده  اتیه یاعضا از تن
ا ثبوت اختوراع( یدرصد به کیفیت و کمیت تولیدات علمی )مقاله  02و حداکثر  72حداقل 

مقواالت در نموره  ن ضووابط تخصویص امتیوازیویرد. تعیگ یه شده توسط دانشجو تعلق میارا
 باشد. می ان نامه به عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهیپا یینها

: جهت محاسبه میانگین نمرات اعضای هیات داوران ابتدا میوانگین نمورات اسواتید 7تبصره
راهنما، میانگین نمرات اساتید مشاور، میانگین نمرات اعضای هیات علمی داخل دانشگاه و 

ی هیات علمی خارج دانشگاه بوه تفکیوک محاسوبه میشوود سوپ  از میانگین نمرات اعضا
 نمرات به دت آمده میانگین گرفته میشود.

، شوود داده صیتشوخ قبول قابل ریغ داوران اتیه نظر از نامه انیپا کهیصورت در :2تبصره 
 ناموه انیوپا نکند، تجاوز یو لیتحص مجاز مدت حداکثر از که یمدت در تواند می دانشجو

 د.یونما دفواع آن از کنود موی نیویتع داوران اتیوه کوه یزموان در گرید بار و کامل را خود

 لیتحصو از دیونما دفواع خوود نامه انیپا از نتواند ن شدهییتع یفرصتها در که ییدانشجو
 .کند ینم افتیدر یمدرک و شده محروم

 مقررات ریسا

در  .است ممنوع( Ph.D)یتخصص یدکتر دوره در ییجابجا ور رشته ییتغ، انتقال: 48 ماده
بور اسواس درخواسوت و در صورت کسب نمره آخرین فورد پذیرفتوه شوده،  موارد استثنایی

دانشجو، تایید دانشوگاههای مبودا و مقصود و تصوویب کمیسویون نقول و انتقوال معاونوت 
 آموزشی وزارت متبوع،  امکان انتقال وجود خواهد داشت.
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در ، نیك زموان معویوك رشوته و در یودر از دروس،  یکه ارائوه برخو یدر صورت :41ماده 
و موافقوت اسوتاد راهنموا  آن دروس را بوا، توانود موی دانشجو، ممکن نباشد، دانشگاه مبداء

دوره اسوت بوه  یکه مجور یگری، در دانشگاه دیلیالت تکمیتحص ید شوراییو تامدیرگروه 
.  اسوت ین حال کسب موافقت دانشگاه مقصود هوم ضوروریدر ا صورت مهمان بگذراند.

 یدرسوهای  د از نصف واحدیك دانشگاه نبایهمان در یان میدانشجو یدرسهای  تعداد واحد
 د.یتجاوز نما یمرحله آموزش

 با منطبق و وقت تمام صورت به دیبا  (Ph.D)یتخصص یدکتر دوره یدانشجو:  11 ماده

 .گردد برخوردار دوره نیا ییدانشجو یایمزا از بتواند تا بپردازد لیتحص به ریز طیشرا

 ریغ یاشتغال گونه هر نیبنابرا باشد می وقت تمام (Ph.D)یدکتر مقطع در لیتحص :05-8
است. در زمان ثبت نام بایستی عدم اشتغال دانشجو احوراز  ممنوع دانشجو یبرا لیتحص از

باشند. چنانچه  می شود. افراد شاغل ملزم به ارایه ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق
ای از تحصیل مشخص شود که اطالعات ارایه شده توسط دانشوجو در موورد در هر مرحله 

باشد و از ادامه تحصیل وی  می وضعیت اشتغال نادرست بوده است، قبولی وی کان لم یکن
  جلوگیری خواهد شد. 

 حضوور موورد در دانشوگاه مقوررات و ضوابط مطابق، دانشجو وقت تمام حضور :11-1

 است. ربطیذ یآموزش یگروهها غرافیاییج وقت اعضای هیات علمی تمام
 یآموزشو گوروه عهوده بوه دانشوجو وقوت تمام حضور کنترل و نظارت تیمسئول :11-3

 ابیوغ و حضوور یمقوررات ادار و نیقووان توابع دانشوجو اسوت یهیبدباشد.  می همربوط

 .است دانشگاه

 و یموزشآ مامور، هیبورس از اعم  (Ph.D)تخصصی یدکتر دوره انیدانشجو هیکل: 05-4
 رهیوذخ قابولایون مرخصوی  و ندینما استفاده یمرخص کماهی از سال طول تواننددر می آزاد

 .ستین شدن

 به منوط ماه هر انیپا در ییدانشجو یایمزا ریسا و یلیتحص نهیهز کمك افتیدر :11-1

 ربطیوذ یآموزشو گوروه یسوو از محولوه فیانجام وظا و وقت تمام حضور یگواه صدور

افت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایوای دانشوجویی، دلیلوی بورای عودم ) عدم دری.است
آموزشوی هوای  حضور تمام وقت دانشجو در گروه آموزشی و دانشکده و عدم انجام فعالیت

 نمی باشد(.

 جهوت وقوت اسورع در را دانشوجو موجوه ریغ بتیغ است موظف یآموزش گروه :11-6

 .دینما گزارشلی به شورای تحصیالت تکمی یقانون اقدامات انجام
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 گروه یسو از، نماید تخلف ماده نیا یبندها مفاد یاجرا از دانشجو کهیصورت در :11-7

 یمعرفو یلویتکم التیتحصو یشوورا بوه یقوانون اقودام جهت متخلف به عنوان ،یآموزش
  .گردد می

 دوره انیدانشوجو بوه یلینه تحصیکمك هز : تصمیم گیری در خصوص پرداخت 10 ماده

 یبورا یاضواف فرصت ازاین آیین نامه،  09 مادهمفاد  براساس که (Ph.D)یتخصص یدکتر
 اگور کنیول باشد.  می تحصیالت تکمیلی یشورا نظر طبق ند،ینما  استفاده لیتحص ادامه

دانشجو اضافه بر سوقف  یلیتحص دوره طول، دانشگاه خاص موارد ونیسیکم یرا براساس
در  به دانشجو   یلینه تحصیپرداخت کمك هز، ن نامه اضافه شودیین ایا 25مجاز در ماده  

 با مدت نیا طول یا در دانشجو از هیشهرو یا عدم اخذ  اخذ و است ممنوع مدت نیا طول

 .باشد می دانشگاه تحصیالت تکمیلی یشورا نظر به توجه
 نظور با جهت کسب مهارت تدری ، (Ph.D) یتخصص یدکتر دوره یدانشجو :11ماده 

  یتودر دیوبا را یدرسو واحود سه حداکثر یلیتحص سال مین هر در مربوطه یآموزش گروه
 .دینما

   (Ph.D)تخصصوی یدکتور مشوتركهوای  دورهقورارداد  انعقاد و یبرگزار : ضوابط13 ماده
علووم های  دانشوگاه یو دندانپزشوک یه پزشوکی و  بهداشوت، داروسوازیوعلوم پاهای  رشته
ن ناموه یویخارج از کشوور مطوابق بوا آ یمو موسسات معتبر علها  داخل  با دانشگاه یپزشک

موور   یعلووم پزشوک یزیور برناموه یعوال یمربووط مصووب هیجودهمین جلسوه شوورا
 باشد. یم77/9/7987

 11مواده، در 91فصول و  5در  (Ph.D):آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصوی 04ماده 
 01/1/7959تبصره در شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مور 

علوم پزشکی و موسسات های  به تصویب رسید. این آیین نامه در همه دانشگاهها و دانشکده
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی 

و به بعود الزم بوه اجورا اسوت و از تواریخ ابوالغ آن، کلیوه آیوین  7958-55سال تحصیلی 
مغایر با ان برای دانشوجویان های  و دستورالعملها  تمام مقررات و بخشنامهقبلی و های  نامه

 گردد.  مشمول این ایین نامه لغو می
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  phDدستورالعمل جامع پایان نامه دوره 
شورای آموزش دانشگاه 29/21/59مصوب جلسه مور    

7959ورودی قبل از سال    
 کلیات

 مقدمه
( بشمار میPhDمیلی در مقطع دکتری تخصصی )تحصیالت تکمهمی از نامه بخش  پایان

بر اساس  نامههمه دانشجویان این مقطع ملزم به گذراندن پایان ،منظور تکمیل دوره رود. به
 .دباشنچارچوب مندرج در این دستورالعمل می

اسناد باالدستی خارج و داخل دانشگاه بوده و دارای دو گروه  برگرفته از متن این دستورالعمل
نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  گروه اول جمالتی که عینًا از آیین:ات استاطالع

و گروه دیگر اطالعاتی که به متن اضافه گردیده و مصوبه مراجع  نقل شده استپزشکی 
فوق نمیهای  نامه نیکننده یا مغایر با مصوبات ذکرشده در آئدانشگاه بوده و نقض ربط یذ

 شفاف کرده و مالک عمل در دانشگاه است.باشد اما موارد مذکور را 

نامه در دوره دکتری  شرایط انجام پایانو  برای دانشجویان ایرانی است نامه نییشمول این آ
 باشد.مربوطه می نامه نیی( برای اتباع خارجی تابع آPhD) تخصصی

 
یف  تعار

دوره دکتری تخصصی باالترین دوره تحصیلی  (:PhDدوره دکتری تخصصی ) .1
انجامد و رسالت آن تربیت افرادی عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می آموزش

های مختلف در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش است که با نوآوری در حوزه
 مؤثر باشند.

مدتی است که دانشجو باید مراحل آموزشی و پژوهشی را بر اساس  :طول دوره .2
ثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی، مقررات مربوط به اتمام برساند. حداک

بدون در نظر گرفتن ترم مربوط به واحدهای کمبود یا جبرانی، چهار و نیم سال است. 
نامه  اضافه، در صورت تصویب، نتواند پایان های نیمسالچنانچه دانشجو علیرغم اعطای 

 خود را تکمیل نموده و از آن دفاع نماید، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد  تبصره: شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می
کل  حصیلی بهراهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده حداکثر تا سه نیمسال ت
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تواند به مرحله پژوهشی  مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید، که دو نیمسال آن می
 اختصاص یابد.

نامه گزارشی است مکتوب به زبان فارسی یا انگلیسی که در آن  پایاننامه:  پایان .3
های رشته تحصیلی مربوطوه از حیطه دریکیدانوشجو نتوایج بررسوی و تحقیق خویش را 

 نماید.می ارائهنظور اسوتاد یا استادان راهنموا انجام داده و زیور 

ریزی حداقل  نامه مطابق برنامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه تعداد واحدهای پایان
 ت؛واحد اس 32و حداکثر  16

کاربردی یا محصول محور )ترجیحًا - تواند پژوهش بنیادی، کاربردی و بنیادی می نامه پایان
و گزارش موارد نوادر،  یای( باشد. گردآورشوری و منطقهکهای ول اولویتدر جهت ح

مرور  یها نامه انیدر خصوص پا نامه قابل تصویب نیست. عنوان پایان نبوده و به رشیموردپذ
سیستماتیک این امکان وجود دارد که پ  از تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به 

 شود. یریگ میارسال و در مورد آن تصم مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
های مختلف آموزشی علوم پایه  با توجه به تنوع رویه جاری در گروه نامه: شورای پایان .4

های آموزشی دانشگاه،  نامه در گروه دانشگاه، فرایند انتخاب موضوع تا دفاع از پایان
روه یا شورای بسته به مورد، توسط شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا شورای آموزشی گ

 شود. های متناظر در گروه پیگیری می پژوهشی گروه یا شوراها و کمیته

های نامبرده در  نامه"، هریک از شوراها یا کمیته در این دستورالعمل منظور از "شورای پایان
عنوان نمونه متشکل از مدیر گروه آموزشی، معاون آموزشی گروه،  تواند به باال است که می

گروه و چند تن و یا همه ی گروه، نمایندۀ شورای تحصیالت تکمیلی در معاون پژوهش
 علمی باشد. تااعضای هی

 هدف .1
های الزم برای انجام پژوهش  نامه، فراگیری و ارتقای مهارت هدف از گذراندن واحد پایان

رشتۀ مدنظر است. الزم به ذکر است که هر یک از  ۀ، در حوز5علمی و بهبود عملکرد
تر و دقیقتوانند اهداف و انتظارات مشخص زشی، بسته به رشتۀ تخصصی، میهای آمو گروه

 نامه اعالم نمایند. تری برای ارائۀ واحد پایان

                                                           
5. Practice 
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 اساتید راهنما و مشاور
 شرایط اساتید راهنما و مشاور

 استاد راهنما

پژوهشی و تدوین  های فعالیتراهنمایی دانشجو در  منظور بهدر مرحلۀ پژوهشی  .6
از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یک استاد راهنمای پژوهشی که زمینه  نامه، پایان

 شود. نامه باشد انتخاب می تحقیقاتی وی متناسب با موضوع پیشنهادی پایان

: در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای گروه و شورای تحصیالت 1تبصره 
طور مشترک  مه دانشجو را دو استاد راهنما بهنا تکمیلی دانشکده، مسئولیت راهنمایی پایان

 اّما  شوند یدار م عهده
 

استاد راهنمای اول است. استاد راهنمای دوم باید  ی نامه به عهده مسؤلیت نهایی پایان
تواند از خارج از گروه  نامه مندرج در بند ذیل را دارا باشد اما می تمامی شرایط راهنمایی پایان

 خارج از دانشگاه باشد.آموزشی دانشجو و یا 

تواند حداکثر دو استاد راهنمای پژوهشی داشته باشد؛ اما در  : هر دانشجو می2تبصره 
توانند با ارائه استدالل کافی برای بیش از دو استاد ها میموارد خاص و استثنایی دانشکده

 راهنما از شورای آموزش دانشگاه تقاضای مجوز نمایند.
به تقاضای دانشجو، موافقت عضو هیأت علمی، تأیید استاد راهنمای پژوهشی  .7

نامه و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و با توجه به شرایط ذیل  شورای پایان
 .شود انتخاب می

عنوان استاد راهنمای پژوهشی وی  تبصره: انتخاب استاد راهنمای آموزشی دانشجو به
 بالمانع است ولی الزامی نیست.

 هنما:شرایط استاد را .8

 ( دارای حداقل مدرك دکتری تخصصیPhD یا دکترای تخصصی بالینی و با مرتبه حداقل )
 ؛استادیاری باشد

  های تحصیالت علمی در دوره تاعضو هی عنوان بهحداقل سه سال سابقه تدری  یا پژوهش
 د؛تکمیلی داشته باش

 یافته پایان نامه در طی سه سال سابقه تدری  یا پژوهش، راهنمایی حداقل دو پایان 
مشاور بوده  یتخصص یدکتر نامه پایانا در چهار یکارشناسی ارشد را به عهده داشته باشد و 

 ؛باشد
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  های بانکدر مجالت نمایه شده در  منتشرشدهمقالۀ  5سال اخیر، حداقل  5طی ISI  یاPub 

med/Medline باشد.ها، نویسنده اول یا مسئول  داشته باشد که حداقل در دو مورد از آن 

 احراز تمام شرایط فوق برای استاد راهنما الزامی است. .9
 

 استاد مشاور
نامه، حداکثر سه نفر از اعضای  به پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی و تأیید شورای پایان .1

علمی، با داشتن شرایط زیر  تاو محققان برجسته غیر هی نظران صاحبو یا از  علمی تهیا
 .شود می استاد مشاور تعیین عنوان به

 استاد مشاور: .2

 ( دارای مدرك دکتری تخصصیPhD و )باشد. ینیبال یا دکترای تخصصی 

 .حداقل سه سال سابقه تدری  یا پژوهش در حوزه مربوطه داشته باشد 
 

 
 نحوۀ انتخاب استاد راهنمای پژوهشی

توانند روش خاص خود را برای انتخاب استاد راهنمای  های آموزشی می هر یک از گروه
نظر از روش مورداستفاده، اصول زیر باید در طی این  . صرفرندیکارگ وهشی دانشجو بهپژ

 فرایند رعایت گردد:
نامه باید نظر دانشجو لحاظ گردد و نباید انتخاب  در انتخاب استاد راهنمای پایان درنهایت .4

 استاد راهنمای پژوهشی خاصی به دانشجو تحمیل شود.

گیری اطالعات الزم  افزایش درستی انتخاب، قبل از تصمیم منظور بههای آموزشی باید  گروه .5
 سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در اختیار دانشجو قرار دهند. درزمینه  را 

کادمیک برای انتخاب شدن به .6 عنوان استاد راهنما برای کلیه اعضای هیأت  فضای رقابتی آ
6علمی واجد شرایط وجود داشته باشد.

 

 نامه برای هر استاد راهنما نسقف تعداد پایا

ها  ت آنیتواند همزمان هدا می یپژوهش یکه هر استاد راهنما هایی نامه پایانتعداد  .1
 ر است:یاز موارد به شرح ز یکیداشته باشد،  عهده بررا 

                                                           
 ماًیمستق یلیتحص یراهنما استاد انتخاب نحوه گرچه دانشجو، توسط نامه انیپا انتخاب در یلیتحص یراهنما استاد مؤثر نقش به توجه با: حیتوض -6
 یبرا یچارچوب ها گروه است الزم رسد یم نظر به مناسب است، مربوطه گروه ریمد عهده بر آن انتخاب و باشد ینم مربوط دستورالعمل نیا به

 نحوه از یا نمونه وستیپ به. باشد دهیرس گروه یاعضا همه اطالع به و دهیرس بیتصو به گروه در که باشند داشته یلیتحص یراهنما استاد انتصاب
 (.کی وستی)پ است شده آورده ردیگ قرار مورداستفاده تواند یم که دانشجو و یلیتحص یراهنما استاد انتساب
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 ؛(PhD) یتخصص ینامه دکتر دو پایان -الف

 .ارشد ینامه کارشناس ( و سه پایانPhD) یتخصص ینامه دکتر ك پایانی -ب 
نامه دو استاد راهنما داشته باشد، در محاسبه ظرفیت تعداد  یک پایان که یتبصره: درصورت

 .شود درصد( محسوب می 52) دوم کینامه برای هر استاد راهنما، معادل  پایان

و با توجه به تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و  ییط استثنایدر شرا .2
نامه  علمی دارای شرایط راهنمایی پایان تاداد اعضای هیصی هر گروه و نیز تعدکترای تخص

ك یها بیش از هر نامه ت همزمان پایانیدر خصوص هدا گیری تصمیمها،  و درجه علمی آن
 برت عدالت یو رعا علمی تهیاعضو  یعلم ییلحاظ توانا از موارد بند الف و ب بند فوق با

 .باشد میدانشکده  یلیالت تکمیتحص یشورا عهده

بر اساس سقف  شده نییچنین مواردی که تعداد دانشجویان گروه بیش از ظرفیت تعدر 
هایی که هر  نامه اد پایانتواند مبنای نسبت تعد در ماده یک باشد، جدول ذیل می شده نییتع

 علمی با توجه  تاعضو هی
 

گیرد. به ها را بر عهده داشته باشد، قرار  زمان هدایت آن طور هم تواند به به درجه علمی می
نامه گروه و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی  این صورت که بر اساس مصوبه شورای پایان

 32تا  25که ظرفیت کلی گروه  ابدی یافزایش م یا گونه دانشکده، ظرفیت اساتید گروه به
صورت امکان انتخاب برای دانشجویان و  نیدرصد بیش از تعداد کل دانشجویان باشد. به ا

بر دانشجویان  ازحد شیاز تمرکز ب حال نیگردد و درع تخاب اساتید فراهم میرقابت در ان
 علمی جلوگیری خواهد شد. تاروی تعداد محدودی از اعضای هی

 
ه ی در هر گروتحصیل هرسالبرای اجرایی شدن بند فوق الزم است در ابتدای  .3

نامه به شرح فوق تعیین  برای راهنمایی پایان علمی تاآموزشی، سقف هر یک از اعضای هی
شود. این فرآیند باید به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم و بررسی و تصویب 

 شود.

نامه نسبت تعداد پایان درجه علمی استاد راهنما  
 9 استاد

 2 دانشیار
 1 استادیار
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نامه  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موظف است بر رعایت سقف تعداد پایان .4
 شی نظارت داشته باشد.آموز های گروهدر 

 
 وظایف استاد راهنمای پژوهشی

نامه دانشجو را هدایت و  علمی و پژوهشی مرتبط با پایان های فعالیتاستاد راهنما تمام  .1
 .نماید مینظارت 

استاد راهنما باید با توجه به امکانات پژوهشی موجود، کار تحقیقاتی دانشجو را به نحوی  .2
 در موعد مقرر به اتمام برسد.تا  کند و هدایت  ریزی برنامه

تعداد  .استاد راهنما الزم است ساعاتی از هفته را برای راهنمایی دانشجو اختصاص دهد .3
دهد باید نامه دانشجو اختصاص می ساعاتی را که استاد راهنمای پژوهشی به راهنمایی پایان

 ال باشد.نامه در آن نیمس برابر تعداد واحد پایان 8در هر نیمسال تحصیلی حداقل 
گردد، این تعداد ساعت  می مند بهرهدانشجو از راهنمایی چند استاد  که درصورتیتبصره: 

 مجموع ساعات صرف شده توسط همه اساتید راهنما باشد. تواند می
 .نماید مینامه دانشجو دریافت و بررسی  استاد راهنما هر شش ماه گزارشی از پیشرفت پایان .4
مکتوب  صورت بهرا پ  از ارائه شفاهی وی در جلسه مربوطه استاد راهنما گزارش دانشجو  .5

از وی دریافت و پ  از تأیید از طریق گروه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه 
 .نماید می

نامه توسط دانشجو نظارت کند و حسب مورد  استاد راهنما باید بر تدوین مقاله منتج از پایان .6
 راهنمایی الزم را ارائه دهد.

 .نماید و دفاع کمک می دفاع پیشتاد راهنما به آماده شدن دانشجو برای شرکت در جلسه اس .7

 
 شرایط تغییر استاد راهنما و مشاور

باشد و این تغییر باید با  مجاز به تغییر استاد و یا اساتید راهنما می بار یکهر دانشجو حداکثر  .1
نامه و تصویب شورای تحصیالت  موافقت طرفین و با ذکر دالیل کافی و تأیید شورای پایان

 .تکمیلی دانشکده باشد

نامه( نتواند  اجرای پایان زمان مدت دوپنجمچنانچه استاد راهنما در مقطع خاصی )بیشتر از  .2
کتبی و با توافق دانشجو، جانشینی را انتخاب و به  صورت بهدانشجو را هدایت کند، باید 

 .یلی دانشکده برساندنامه و شورای تحصیالت تکم تأیید شورای پایان
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: در صورت عدم توافق مابین استاد راهنما و دانشجو در مورد استاد راهنمای 1تبصره 
برای  اتخاذشدهنامه خواهد بود و تصمیم  به عهده شورای پایان گیری تصمیمجایگزین، 

 .االجراست الزمطرفین 

نظر استاد راهنمای جدید،  نامه با : درصورت تغییر استاد راهنما، تغییر عنوان پایان2تبصره 
 نامه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد بود. موافقت دانشجو، تأیید شورای پایان

 دوپنجمطول مدت غیبت استاد راهنما، بدون تعیین جانشین، بیش از  که درصورتی .3
اهنمای غیبت استاد راهنما تلقی گردیده و استاد ر منزله بهنامه باشد،  اجرای پایان زمان مدت

 .گردد میبرای دانشجو تعیین  الذکر فوق 2نامه با رعایت مفاد بند  جدید، توسط شورای پایان
استاد مشاور  یو بنا به پیشنهاد استاد راهنما و موافقت کتب بار یکتغییر استاد مشاور حداکثر  .4

نشکده نامه و شورای تحصیالت تکمیلی دا و با ذکر دالیل کافی و پ  از تأیید شورای پایان
 .پذیرد میانجام 

 
 نامه فرایند انتخاب موضوع تا دفاع از پایان

نامه و مسئولیت  دفاع پایان شیپروپوزال(، پروپوزال و پ شیفرایند بررسی و تأیید موضوع )پ
نامه  های آموزشی بر عهده شورای پایان نظارت بر برگزاری کلیه جلسات مرتبط در گروه

 خواهد بود.
نامه و همچنین مسئولیت نظارت بر برگزاری جلسه  پروپوزال، پایان تصویب نهایی عنوان،

 نامه بر عهدۀ شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده خواهد بود. دفاع از پایان
مرحلۀ پژوهشی پ  از مرحله آموزشی و قبولی دانشجو در آزمون جامع آغازشده و با تدوین 

 .پذیردنامه و دفاع از آن پایان می پایان
 

 نامه )پیش پروپوزال( و تصویب عنوان پایانانتخاب 
نامه خود را  از ابتدای نیمسال دوم استاد راهنمای پژوهشی و موضوع پایان تواند میدانشجو  .1

حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیلی  شود میبر اساس فرایند مربوطه انتخاب کند. توصیه 
 این انتخاب صورت گرفته باشد.

 آورده شده است. 2نامه )پیش پروپوزال( در پیوست  نوان پایانفرایند انتخاب و تصویب ع
 .تواند به پیشنهاد استاد راهنما یا با انتخاب خود دانشجو باشد نامه، می موضوع پایان .2

شود. پیش  و حداکثر در دو صفحه ارائه می پروپوزال پیشموضوع پیشنهادی در قالب یک  .3
مسئله و اهداف، بررسی متون اولیه، روش  پروپوزال باید شامل عنوان دقیق بوده و بیان

 .استاد راهنما رسیده باشد تأییدو به  شده درجاجرای مختصر و نوآوری موضوع در آن 
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 ، از طریقکند می، توسط مدیر گروه، یا هر فردی که وی مشخص شده ارائه پروپوزال پیش .4
علمی گروه  تایاعضای ه .رسد میعلمی گروه مربوطه  تاایمیل به اطالع تمام اعضای هی

باید تالقی منافع خود یا دیگران، یا مغایرت عنوان با نوآوری ادعایی را در صورت وجود، 
مستند و با ذکر مصادیق، کتبًا یا از طریق ایمیل به  صورت بهروز کاری،  12حداکثر طی 

 گویی اجتناب مدیر گروه اعالم نمایند. دالیل مخالفت باید دقیق و مستند بوده و از کلی
بدون ذکر نام به استاد راهنما و دانشجوی مربوطه منعک   شده ارائهشود. نظرات و دالیل 

 .گردد می

علمی و پاسخ استاد راهنما و  تاتوسط اعضای هی شده مطرح، نظرات پروپوزال پیشسپ   .5
در  و بررسی قرار خواهد گرفت. موردبحفنامه  در شورای پایان (در صورت وجود) دانشجو

بیش از نصف  با رأینامه،  ( در شورای پایانپروپوزال پیشویب عنوان )این جلسه تص
 .پذیرد اعضای شورا صورت می

منزلۀ تأیید عنوان است، دانشجو مراحل نگارش  که به پروپوزال پیشدر صورت تأیید  .6
 .کند پروپوزال را آغاز می

 
 نگارش و تصویب پروپوزال

نامه را مطالعه کند  یید پروپوزال پایاندانشجو موظف است فرایند مربوط به بررسی و تأ .1
 شده پروپوزال را تدوین نماید. ( و طبق فرمت تعیین2)پیوست 

نامه خود را قبل از آزمون جامع در گروه به تصویب  دانشجو موظف است پروپوزال پایان .2
نامه  رسانده و برای طی مراحل تصویب، به دانشکده تحویل داده باشد؛ اما گرفتن واحد پایان

 شود. و شروع مراحل پژوهشی به بعد از قبولی در آزمون جامع موکول می
راهنما، دانشجو درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال را به  / استادانبا تأیید استاد .3

 .دهدنامه تحویل می شورای پایان

 نماید. نامه اعضای حاضر در جلسه دفاع از پروپوزال را تعیین می شورای پایان .4

 تواند از داور نامه می های پیشنهادی، شورای پایان تر پروپوزال منظور بررسی دقیق به تبصره:
ضرورت استفاده از داور، بر اساس  .داخل گروه یا خارج از گروه یا هر دو استفاده نماید

شود داوران در  مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی هر دانشکده خواهد بود. توصیه می
 نامه ثابت باشند. ارائه نهایی پایانطول فرایند انتخاب تا 

دانشجو موظف است حداقل یک هفته قبل از جلسۀ دفاع از پروپوزال، متن مکتوب  .5
شده برای حضور در جلسه دفاع از پروپوزال تحویل و یا از  پروپوزال را به همه اعضای تعیین

 طریق ایمیل برای ایشان ارسال نماید.
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شده، فرم مشخصی در  های ارائه منظور ارزیابی پروپوزال های آموزشی به شود گروه توصیه می .6
( در PhDنامۀ دکتری تخصصی ) اختیار داوران قرار دهند. نمونه فرم ارزیابی پروپوزال پایان

 آورده شده است. 3پیوست 

صورت علنی و با اعالم قبلی خواهد بود. در این جلسه دانشجو  جلسه دفاع از پروپوزال به .7
 نماید. گویی به سؤاالت داوران از پروپوزال خود دفاع می ل و پاسخضمن ارائه پروپوزا

صورت  تواند به : حضور دانشجو در جلسه دفاع الزامی است. دانشجو نمی1تبصره 
 غیرحضوری )ویدیو کنفران ( از پروپوزال خود دفاع نماید.

اطالع قبلی،  اکه استاد راهنما نتواند در جلسه دفاع حضورداشته باشد، ب : درصورتی2تبصره 
 پذیر است. امکان شرکت در جلسه با استفاده از ویدیو کنفران  امکان

پ  از برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال، دانشجو موظف است یک نسخه از پروپوزال را در  .8
نامه که به تأیید مدیر گروه آموزشی  جلسۀ مصوبۀ شورای پایان فرم مربوطه به همراه صورت

 به ادارۀ آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل دهد.مربوطه رسیده است، 

در صورت تصویب پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، دانشجو برای دریافت  .9
 .نماید تأییدیه کمیته اخالق اقدام می

روز بعد از تصویب، پروپوزال خود را در سیستم  14دانشجو موظف است حداکثر تا  .12
 ت را جهت ثبت نهایی به دبیرخانه دانشکده ارائه نماید.پژوهشیار ثبت کند و کد ثب

استاد راهنما پ  از مطالعۀ پروپوزال ارسالی به سامانه پژوهشیار، در صورت مطابقت با  .11
 نماید. اصل پروپوزال تأییدشده در جلسه دفاع از پروپوزال، آن را تأیید می

 
 نامه تغییر موضوع پایان

بار، بوا ذکور دالیول  نامه و فقط یک از ثبت موضوع پایانهر دانشجو تا حداکثر شش ماه پ  
نامه و تصویب نهوایی شوورای تحصویالت  منطقی از طرف استاد راهنما، تأیید شورای پایان

الزم اسوت دانشوجو مجوددًا لذا  .نامه را تغییر دهد تواند موضوع پایان یمتکمیلی دانشکده، 
 ر طبق فرایند ذکرشده در باال طی نماید.تمام مراحل تأیید عنوان و پروپوزال جدید را، ب

 نامه اجرا و پیشرفت پایان
ان نرسانده، موظف یبه پا را آنکه  ینامه تا زمان دانشجو پ  از انتخاب واحد پایان .1

نامه را  نام و واحد پایان آن ثبت یز برایهای بعد ن در نیمسال یم دانشگاهیاست بر اساس تقو
نامه در آخرین نیمسال تحصیلی در کارنامه دانشجو  پایاند. در این حال نمره یانتخاب نما

 شود.می ثبت
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ماه یك نوبت گزارشی مکتوب از پیشرفت کار  6دانشجو موظف است حداقل هر  .2
ای خود را به استاد راهنما ارائه کند. این گزارش با حضور دانشجو و استاد راهنما در جلسه

گیرد. گزارش  شود، موردبررسی قرار می ینامه تعیین م که اعضای آن توسط شورای پایان
شده پ  از تأیید استاد راهنما از طریق گروه به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  ارائه

گردد. در صورت تعویق در ارائۀ گزارش پیشرفت، پ  از بررسی در شورای  تحویل می
 .گیری خواهد شد نامه، نسبت به نحوه برخورد با دانشجو تصمیم پایان

ماهه، در هرزمانی که استاد راهنما  شجو موظف است عالوه بر گزارش ششدان .3
 تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش کند.

 نامه: حداقل و حداکثر زمان مهلت اجرای پایان .4
نامه  حداقل فاصلۀ زمانی الزم بین زمان ثبت پروپوزال در دانشکده تا جلسه دفاع از پایان

 ؛یک سال است

 .نامه تا پایان مدت مجاز تحصیل در مقطع دکتری است مهلت برای اجرای پایان حداکثر
 
 

 نامه پیش دفاع از پایان

( و برگزاری PhDنامه دکتری تخصصی ) دانشجو موظف است فرایند مربوط به اجرای پایان .1
 .(4جلسه پیش دفاع را مطالعه نماید )پیوست 

نامه را از شورای  پیش دفاع از پایاندانشجو موظف است فرم مربوط به جلسه برگزاری  .2
نامه دریافت و پ  از تکمیل در جلسه پیش دفاع و تأیید استاد راهنما به شورای  پایان
 نامه تحویل دهد. پایان

 آورده شده است. 5نامه در پیوست شماره  ش دفاع از پایانیجلسه پ نمونه فرم صورت

در حضور استادان  لنی پیش دفاع،دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاع در یك جلسه ع .3
 تشریح نماید. را خودربط، موضوع تحقیق گروه یا دانشکده و دانشجویان ذی

گردد شامل بیان مسئله  هایی که در جلسه پیش دفاع توسط دانشجو ارائه می تبصره: بخش
های مرور متون و  آمده از پژوهش است. بخش دست )مقدمه و فرضیات(، اجرا و نتایج به

 گردد. در جلسه دفاع نهایی ارائه می بحف
 داوران پیشنهادی برای جلسه دفاع دعوت شود. تاشود در جلسه پیش دفاع، از هی می توصیه .4
نامه، استادان  و با حضور نماینده شورای پایان اولجلسۀ پیش دفاع با ریاست استاد راهنمای  .5

جلسه دفاع برای پیشنهادی داوران  تاو حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیراهنما و مشاور 
 یابد.رسمیت می
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ت پ  از جلسه پیش دفاع و تأیید انجام اصالحات توسط استاد راهنما، مدیر گروه درخواس .6
داوران پیشنهادی را برای شورای تحصیالت تکمیلی  تابرگزاری جلسه دفاع با ترکیب هی

 نماید. دانشکده تأیید می

پیش دفاع برای   نامه تأیید نگردد، جلسه پایانپیش دفاع،   که در جلسه تبصره: درصورتی
در بار دوم، ادامۀ کار  تأیید عدمشود. در صورت  بار تکرار میصدور مجوز دفاع فقط یک

 باشد. دانشجو تابع سایر مقررات دانشگاه می

پیش دفاع، دانشجو باید با رعایت سقف مدت مجاز   نامه در جلسه در صورت تأیید پایان .7
شود  نامه خود دفاع کند. توصیه می سایر مقررات آموزشی دانشگاه، از پایان دورۀ آموزشی و

 نامه انجام گیرد. حداکثر طی یک ماه، دفاع از پایان
 

 نامه دفاع از پایان
 .(4دانشجو موظف است فرایند مربوط به برگزاری جلسه دفاع را مطالعه نماید )پیوست  .1

شجو که اتمام آن را استاد راهنمای پژوهشی اعالم نامه توسط دان بعد از تکمیل و تدوین پایان .2
داوران پیش دفاع، مبنی بر قابل دفاع بودن  تاکند و پ  از تأیید کتبی اعضای هی می

ای که زمان آن را بنا به پیشنهاد گروه، شورای  نامه، دانشجو موظف است در جلسه پایان
نامه خود دفاع  اوران از پایاند تانماید، در حضور هی تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می

 نماید.

روز کاری قبل از شروع  15نامه، حداقل  مدارک الزم جهت کسب مجوز دفاع از پایان .3
جلسات شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت بررسی اولیه و تأیید تاریخ دفاع، توسط 

 شامل: دانشجو به ادارۀ آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل داده شود، این مدارک
 ؛جلسه پیش دفاع الف. صورت

دانشجو با امضای  یبر آمادگ یشدۀ درخواست دفاع و تأییدیه راهنما مبن ب. فرم تکمیل
 ؛نامه اساتید راهنما، مشاور و نماینده شورای پایان

 6درخواست دفاع در پیوست شماره  ومبنی بر آمادگی دانشجو  راهنمااستاد تأییدیه  نمونه فرم
 ه است.آورده شد 7و 

 ؛نامه )بخش پنجم( نامۀ نگارش پایاننامه بر طبق شیوه متن پایانپ. 
ها بر اساس  )یا معادل آن PUBMED یا ISIاند حداقل دو مقاله  ت. دانشجویان موظف

های مرتبط با رشته خود )شامل  های محصول محور( از مجموع فعالیتنامه نامه پایان آیین
...( که در دوره دکتری تخصصی منتشرشده باشد ارائه نمایند تا  نامه، پروژه، کارآموزی، پایان

بایست مستخرج از  د. حداقل یکی از مقاالت فوق میننامه را اخذ نمای اجازۀ دفاع از پایان
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نامۀ دانشجو بوده و الزم است دانشجو در کلیه مقاالت، آدرس دانشکده و گروه مربوطه  پایان
نامه، باید  مقاله ذکر نموده باشد. در مقاله منتج از پایان خود در  عنوان اولین آدرس را به

 دانشجو نویسنده اول باشد.
دانشجو باشد و نامه نیست، باید در حوزه تخصصی دانشجو  مقاله دوم که لزومًا منتج از پایان

علوم پزشکی تهران را ذکر کرده باشد. دانشگاه خود  (Affiliation)اولین آدرس  عنوان ید بهبا
ای تحصیالت تکمیلی هر دانشکده باید سایر شرایط مربوط به مقاله دوم )اعم از شور

توانند استفاده کنند( را  جایگاه دانشجو در مقاله و یا تعداد دانشجویانی که از یک مقاله می
 تعیین کرده و به اطالع شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشجویان مربوطه برساند.

در  7کاری و سرقت ادبی همیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریبتبصره: با توجه به ا
نامه دانشجو  انتشارات، اساتید راهنما و مشاور از نبود موارد مذکور در انتشار نتایج پایان

شده یا منتشرشده توسط نمایند. هر زمان که مشخص شود مقالۀ تهیه اطمینان حاصل می
 دانشجو مشمول موارد فوق است، 

 
نامه خود دفاع نماید و جهت برخورد قانونی به مراجع مربوطه در  تواند از پایان انشجو نمید

 شود.دانشگاه معرفی می
 

 نامه برگزاری جلسه دفاع از پایان

نامه خود را ارائه نموده  دانشجو موظف است در این جلسه، گزارشی از کار تحقیقاتی و پایان .1
 و از آن دفاع نماید.

نامه را  جلسه جلسه دفاع و ارزشیابی دفاع از پایانست فرم مربوط به صورتنشجو موظف ادا .2
 تهیه نماید. دانشکده مربوطه از سایت

آورده شده  9و  8نامه در پیوست  جلسه دفاع و ارزشیابی دفاع از پایان نمونه فرم صورت
 است.

أیید شورای نامه، با هماهنگی استاد راهنما و ت داوران به پیشنهاد شورای پایان تاهی .3
 شوند. تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه تعیین می

علمی  داوران متشکل از استادان راهنمای پژوهشی و مشاوران و دو نفر عضو هیئت تاهی .4
ها یا مؤسسات تحقیقاتی در رشتۀ  علمی سایر دانشگاه داخل دانشگاه و دو نفر عضو هیئت

                                                           
7. Fraud and Plagiarism 
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از خارج از گروه آموزشی  خل دانشگاهشود یکی از داوران دا مربوطه است. توصیه می
 مربوطه باشد.

: داوران باید دارای حداقل درجه استادیاری و سه سال سابقه تدری  یا پژوهش در 1تبصره 
 دورۀ تحصیالت تکمیلی باشند.

شگاه و حداقل یک نفر از اعضای داوران داخل دان تا: حداقل یك نفر از اعضای هی2 تبصره
ها یا مؤسسات تحقیقاتی در رشته مربوطه باید دارای درجه  هعلمی سایر دانشگا تاهی

 دانشیاری یا باالتر باشد.
داوران با حکم رسمی از طرف تحصیالت تکمیلی دانشگاه،  تایک نفر از اعضای هی .5

 نماید. عنوان نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع شرکت می به
عنوان  علمی دانشکده به تاه، یک نفر از اعضای هیزشی دانشکدبا حکم رسمی معاون آمو .6

 کند.ناظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع شرکت می
جلسۀ دفاع با ریاست استاد راهنمای پژوهشی تشکیل و با حضور ناظر شورای تحصیالت  .7

لی تکمیلی دانشکده، دانشجو، استادان راهنما و مشاور و نماینده شورای تحصیالت تکمی
تعداد اعضای یابد. داوران رسمیت می تادیگر از اعضای هی نفرو حداقل دو  دانشگاه

 نفر باشد. 5داوران نباید در هیچ شرایطی کمتر از  تاهی

که استاد راهنما نتواند در جلسه دفاع حضورداشته باشد، بااطالع قبلی،  : درصورتی1تبصره 
 پذیر است. ران  امکانامکان شرکت در جلسه با استفاده از ویدیو کنف

تواند با ذکر دالیل موجه، جانشینی برای حضور  : در شرایط خاص استاد راهنما می2تبصره 
در جلسه دفاع معرفی کند که باید از قبل به تأیید مدیر گروه رسیده باشد و این موضوع، یعنی 

ورای تحصیالت یک از اساتید راهنما، باید به تأیید ش برگزاری جلسه دفاع بدون حضور هیچ
 تکمیلی دانشکده رسیده باشد.

نامه که قادر به  : اعالم موافقت کتبی هر یک از عوامل راهنمایی و مشاوره پایان3تبصره 
نامه را مطالعه نموده و آن را قابل  حضور در جلسه دفاع نیست، با ذکر اینکه محتوای پایان

 داند، الزامی است. دفاع می
استه داوران، پرینت یا فایل الکترونیک پروپوزال و دانشجو موظف است برحسب خو .8

 نامه را در اختیار ایشان قرار دهد. پایان

زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعالم کتبی  .9
 وسیله مسئولین دانشکده به اطالع اساتید راهنما، مشاور و داوران و با درج آگهی در تابلو به

 اعالنات دانشکده، گروه و محل برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجو، به اطالع عموم برسد.
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بار و در صورت موافقت شورای  تبصره: تغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاع فقط یک
 پذیر است. نامه و پ  از هماهنگی با دانشکده، امکان پایان

نامه خود را به  ینت پروپوزال و پایاندانشجو برای جلسه دفاع باید نسخه الکترونیکی و پر .12
 استفاده کند. ارائههای مناسب )مانند پاورپوینت و ...( برای  همراه داشته باشد و از شیوه

دانشجو مسئول هماهنگی جهت آماده بودن محل دفاع، نور و پروژکتور، کامپیوتر و سایر  .11
 موارد الزم جهت برگزاری مناسب جلسه دفاع است.

که  دانشجو مسئول پاسخگویی به سؤاالت داوران است و تنها درصورتی در جلسه دفاع، .12
دانشجو علیرغم ارائه توضیحات، قادر به مجاب نمودن داوران نشود، اساتید راهنما و مشاور 

 توانند توضیحات خود را ارائه نمایند. می
 

 نامه ارزشیابی پایان
 هنام معیارهای ارزشیابی پایان

 

نامه با  پایان صحتزیابی دقیق و احراز کفایت دستاوردهای علمی و داوران، ار تاوظیفۀ هی .1
 توجه به معیارهای زیر است:

 ؛محتوای پژوهشی و نوآوری علمی 

 ؛نامه نحوۀ نگارش و تدوین محتوای پایان 

 ؛هاکیفیت دفاع از یافته 

 ؛نامه محصوالت پایان 

 نامه بندی اجرای پایانرعایت زمان. 

 
 شود: ( است که با توجه به جدول زیر محاسبه می22داکثر بیست )نامه ح سقف امتیاز پایان .2

فردی معیار نمره  
نمره 12-2 نامه محتوای پژوهش و نوآوری پایان   1 
نمره 3-2  2 نحوۀ ارائه در جلسه دفاع 
نمره 2-2 نامه ای پایان نحوۀ نگارش و تدوین محتو   3 
نمره 0-2  4 اینحوۀ رفتار و رعایت اخالق حرفه 

1-2 نامه بندی اجرای پایان رعایت زمان نمره   5 
 

 های نوآوری علمی: نشانگرهای محتوای پژوهشی و شاخص 
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 ؛نامه با پروپوزال مطابقت پایان 

 ؛نامه خالصۀ فارسی و انگلیسی برگرفته از مفاد پایان 

 ( نامه شامل بیان مسئله، مرور متون، روش  های پایان محتوای بخش ازنظرکیفیت پژوهش
 ؛(روز بودن منابع مورداستفاده ، کافی و بههای علمیها و استنتاجافتهتحقیق، ی

  ؛در مجالت علمی معتبر یا با پذیرش قطعی شده چاپکیفیت مقاالت 

  ؛نامه یا با پذیرش قطعی با موضوع پایان شده چاپمرتبط بودن مقاالت 

 ؛نامه مقاالت با زمان انجام پایان متناسب بودن زمان چاپ یا پذیرش قطعی 
 مصوب مربوطه نامه آیین، طبق فنیشده و تولید دانش  تعداد و کیفیت اختراع ثبت. 

 :نشانگرهای نحوه ارائه در جلسه دفاع 

 ؛نامه اثبات نوآوری پایان 

  ؛نامه پایان موضوع برتسلط 

 ؛بندی و انسجام مطالبطبقه 

 ؛رعایت وقت جلسه 

  آموزشی؛ کمکاستفادۀ مناسب از ابزار 

 ؛شیوایی بیان 

 ایی پاسخگویی به سؤاالت داورانتوان. 

 نامه: نشانگرهای نحوه نگارش و تدوین محتوی پایان 

 ؛رعایت اصول نگارش ادبی 

 ؛روان بودن متن 

 نامۀ مصوب دانشگاه شامل: نگارش پایان رعایت شیوۀ 

 ؛مشخصات صفحۀ اول 

 ؛مشخصات صفحات داخلی 

  مأخذ.شیوۀ نگارش منابع و 

 نامه: ی اجرای پایانبند نشانگرهای معیار رعایت زمان 

  ؛ماهه 6 های گزارش موقع بهارائۀ 

 نامه در زمان مناسب اتمام پایان. 
 

 نامه و نمره دهی ارزشیابی نهایی پایان
نمره  صورت بهداوران است که نتیجه آن  تانامه به عهدۀ هی ابی نهایی پایانوظیفه ارزشی .1

ای جداگانه و بدون  در جلسهداوران بالفاصله پ  از جلسه دفاع،  تاگردد. هی متجلی می
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حضور دانشجو، فرم ارزشیابی را تکمیل نموده و نمایندۀ تحصیالت تکمیلی دانشکده، پ  
 شود. داوران انجام می توسط هیئت دهی نمرهکند. نمره را اعالم می بندی جمعاز 

داوران در پایان جلسه دفاعیه پ  از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت  تاهی .2
کید بر رتبه به شرح زیر ن پایان  نماید: می بندی سطحامه امتیاز آن را با تأ

 
 نمره رتبه ردیف

19-22 عالی 1  
18-99/18 بسیار خوب 2  
5/16-99/17 خوب 3  
قبول قابل 4  49/16-15  
قبول رقابلیغ 5 15کمتر از    

 
 شود. حاسبه نمیشود ولی در میانگین کل م نامه در کارنامه ثبت می تبصره: رتبه و نمرۀ پایان

از اعضای  پنج نفرنامه میانگین نمرات حداقل  گیری در خصوص نمرۀ پایان مالك تصمیم .3
 داوران است. تاهی

عالوه  PUBMEDا ی ISIك مقاله یل خود یدانشجو طی دوران تحص که ی: درصورت1تبصره 
به نمره  یقیشوك نمره تینامه و با آدرس دانشگاه چاپ کرده باشد تا  بر دو مقاله شرطی پایان

 خواهد شد.اضافه برحسب جایگاه ایشان در مقاله  ینامه و پایان
تشخیص داده شود، دانشجو  قبول رقابلیداوران غ تانامه ازنظر هی که پایان: درصورتی2تبصره 

نامه خود را  تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان می
کند، از آن دفاع نماید. دانشجویی که در تعیین می داوران تاکه هیانی کامل و بار دیگر در زم

نامه خود دفاع نماید از تحصیل محروم شده و مدرك و  ایانپشده نتواند از  تعیین فرصت
 کند.سوابق تحصیلی دریافت نمی

دانشکده موظف است نتیجۀ قبولی یا عدم قبولی یا تمدید مهلت دفاع دانشجویان را حداکثر  .4
جلسۀ مربوطه به اداره  هفته پ  از زمان مقرر برگزاری جلسۀ دفاع به هموراه فووورم صورت 2

جلسۀ دفاع در انتهای  کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. تنظیم و تکمیل صورت
 جلسه و تحویل آن به تحصیالت تکمیلی دانشکده الزامی است.
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 ل محورهای کاربردی و محصو  نامه نامه پایان آیین
نامه  های کاربردی و محصول محور، بر اساس آییننامه به پایان ینحوۀ ارزشیابی و نمره ده

 باشد. مربوطه می
 

 نامه اعتبار مالی و حقوق معنوی پایان
 اعتبار مالی

 ها، مقطع دکتری تخصصی:نامه نحوه و میزان تأمین اعتبار پایان
ریال از محل اعتبارات آموزشی و در  52,222,222 مبلغ های این مقطع نامه کلیه پایان .1

و مابقی )در صورت  شده تأمینگردد  های مربوطه منعقد می قالب قراردادی که در دانشکده
طرح تحقیقاتی با  قراردادنیاز( پ  از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه در قالب 

 معاونت پژوهشی تأمین اعتبار خواهد شد.
ها را در نامه ه تأمین اعتبارات الزم برای اجرای پایانمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشگا .2

ها را ها در دانشکدهنامه دهند و اعتبار الزم برای عقد قراردادهای پایاناولویت خود قرار می
های با بودجه باالتر از  نامه نمایند. برای تأمین اعتبار پایانتأمین می شده تصویبدر سقف 

عنوان طرح تحقیقاتی به معاونت  به تواند میمذکور  نامه سقف مصوب دانشکده، پایان
 گیرد.ها در اولویت قرار می پژوهشی دانشگاه ارسال گردد و تأمین اعتبار آن

نامه، فقط جهت پرداخت  از سوی تحصیالت تکمیلی برای پایان شده پرداختاعتبار  .3
الزحمه  عنوان حق نباید بهمنظور تهیه ملزومات اجرایی بوده و  بهو  نامه های انجام پایان هزینه

 استاد راهنما و یا دانشجو در نظر گرفته شود.

 مراحل پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زیر خواهد بود: .4

ن پروپوزال یه و تدویاول در قبال تهمرحله عنوان  نامه به % مبلغ اعتبار پایان42الف. 
 گردد. به مجری پرداخت میآن توسط دانشکده  تأییدنامه و  پایان

ها اجازه خواهند داشت پ  از تصویب  تبصره: با توجه به رشته و در صورت نیاز، دانشکده
 تا سقف نامه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و از هنگام شروع کار پروپوزال پایان

راهنما واریز نمایند. بدیهی   پرداخت در وجه استاد عنوان پیش ٪ از بودجه مصوب را به 82
 نامه خواهد بود. کامل منوط به ارائه گزارش انجام پروژه و دفاع از پایان حساب است تسویه

و تأیید آن در دوم در قبال ارائه گزارش مرحله عنوان  نامه به % مبلغ اعتبار پایان42ب. 
 گردد.یبه مجری پرداخت م انشکده مربوطهد

جلسه دفواع و  یبرگزارحساب نهایی در قبال  عنوان تسویه نامه به % مبلغ اعتبار پایان22پ. 
چنین ارائوه گوزارش  نامه( و هم داوران پایان تان )هیینامه مورد تأیید ناظر نسخه پایان 2ارائه 

 گردد.یپرداخت م ار به مجرییافزار پژوهش در نرم یینها
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 ،ك از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگریان هر یپ  از پا .5
 یواگذار ایو  دیا تمدیادامه و لغو قرارداد و مطالبه خسارت، دانشکده مجاز است نسبت به 

 د.یاقدام نما

 
 حقوق معنوی

 و نفر اول است ها را نوشته است آن خود وینامه که  مقاالت منتج از پایان در دانشجو اسم .1
نامه بر اساس توافق کلی و تحت  نامه و سایر همکاران پایان راهنمای پایان استاد اسامی

نامه و بر مبنای اصول اخالق در انتشارات علمی مشخص  تاد راهنمای پایاننظارت اس
 خواهد شد.

نامه خود  دهد تا بتواند از پایان نامه که دانشجو برای دفاع آن را ارائه می مقاله منتج از پایان .2
عنوان نویسنده اول باشد.  شده باشد و لذا نام وی به دفاع نماید باید توسط دانشجو نوشته

عنوان  کند( باید به د راهنمای اول )یا هر یک از اعضای تیم که استاد راهنما تأیید میاستا
نویسنده مسئول باشند. مناسب است استاد راهنما نوشتن سایر مقاالت را نیز به دانشجوی 

که این کار به تشخیص وی میسر نبود، استاد راهنما در مورد  مربوطه بسپارد اما درصورتی
گیری  الت و ترتیب اسامی مطابق با اصول اخالق در انتشارات تصمیمنگارش سایر مقا

 خواهد نمود.
عنوان آدرس اول خود ذکر کند.  دانشجو موظف است آدرس گروه، دانشکده و دانشگاه را به .8

پذیر است.  های دوم و به بعد با تأیید استاد راهنمای پژوهشی دانشجو امکان قرار دادن آدرس
نامه خود منتشر  های پایان ت بعدی که بعد از دفاع و بر اساس دادهدر کلیه مقاال دانشجو

کند، موظف است با استاد راهنمای پژوهشی خود هماهنگ کرده و آدرس گروه مربوطه  می
 های خود در مقاله ذکر نماید. عنوان یکی از آدرس را به

چاپ  باألخصنامه دانشجوی دکتری تخصصی و  های پژوهشی مرتبط با پایان کلیه فعالیت .4
جهت  ربط ذیقبل از ارسال به مجالت یا مراجع  آن نظایرمقاالت پژوهشی یا ثبت اختراع و 

چاپ، ثبت یا تأیید، منحصرًا باید با نظارت، تأیید و از طریق استاد راهنمای پژوهشی 
 دانشجو صورت پذیرد.

علوم پزشکی تهران، های تحصیلی دانشجویان دانشگاه  نامه نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان .5
گاهی و رعایت  دانشگاه است بنابراین به پژوهشی علمیهای  بخشی از فعالیت مبین  منظور آ

 شوند: آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می، دانش حقوق دانشگاه

دفتر نشر »طور کتبی به  نامۀ خود، مراتب را قباًل به در صورت اقدام به چاپ پایان
  ؛اطالع دهد« دانشگاه آثارعلمی
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 :( عبارت ذیل را چاپ کند در صفحۀ سوم کتاب )پ  از برگ شناسنامه
نامه دكتری تخصصی نگارنده در............ رشته ............  كتاب حاضر، حاصل پایان«

ایی ............ دانشگاه علوم پزشكی تهران به راهنمكه در سال............ در دانشكده  است
.... و ........آقای دكتر /  سركار خانم مشاوره، ............آقای دكتر جناب /  سركار خانم

 »ت.آقای دكتر.......... از آن دفاع شده اس / سركار خانم مشاوره 
 

 نامه راهنمای تدوین پایان
رات علمی شود و در مجامع و انتشا نامه از انتشارات رسمی دانشگاه تلقی می پایان ازآنجاکه .1

علمی تهیه گردد.  قبول قابلد، ضروری است بر اساس معیارها و ضوابط باشقابل استناد می
شکل ظاهری، نحوه تایپ، صحافی و  ازنظرمنظور رعایت نکات فوق و ایجاد هماهنگی  به

(، الزم است که PhDنامه تحصیلی دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی ) پایان پردازی صفحه
 شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شوند. بر اساس فرمت تعیینها  نامه پایان

سامانه نامه، از طریق  در فرایند انجام پایان موردنیازهای نگارش و کلیۀ فرم نامۀ شیوه  .2
باشند. الزم  در دسترس می (http://education.tums.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه )

 موردقبولشده برخوردار نباشند  ی که از استانداردهای تعیینهاینامه به ذکر است که پایان
 دانشگاه قرار نخواهند گرفت.

 ها وستیپ

 : نحوه انتساب استاد راهنمای تحصیلی و دانشجو0 پیوست
ها که انتخاب استاد راهنمای پژوهشی بر عهده دانشجو  نامه علیرغم تصریح این نکته در آئین
نامه توسط  د راهنمای تحصیلی در انتخاب موضوع پایاناست، با توجه به نقش بارز استا

دانشجو و با در نظر گرفتن این واقعیت که نهایتًا بسیاری از اساتید راهنمای تحصیلی 
مسئولیت راهنمایی پژوهشی دانشجو را نیز به عهده خواهند گرفت، در نظر گرفتن چارچوب 

 یها ست. نمونه حاضر از روشهای آموزشی الزم ا و مدلی برای این کار در همۀ گروه
های  تواند با اصالحات موردنظر در هر یک از گروهپیشنهادی برای این کار است که می

 آموزشی مصوب گردیده و مالک عمل قرار گیرد.

مدیر گروه یا نماینده وی موظف است در بدو ورود دانشجویان جدید، اطالعات  .1
یافت نموده و در و اجرایی ایشان در جامعی از ایشان مشتمل بر سوابق علمی، پژوهشی

علمی گروه قرار دهد. همچنین از اساتیدی که داوطلب راهنمایی  تااختیار اعضای هی
تحصیلی دانشجویان هستند بخواهد که در صورت تمایل اطالعاتی مربوط به حیطه و 

 ها را در اختیار دانشجویان قرار دهد. شان ارائه دهند و آن عالیق کاری



 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی 041

از طرف دانشجو و استاد  دوجانبهانتخاب  صورت بهانشجویان دکتری، انتساب د .2
 صورت خواهد گرفت. به این منظور:

شده و  عنوان امین انتخاب علمی گروه با تأیید مدیر گروه به تا. یك نفر از اعضای هی2.1
 ؛وظیفۀ انتساب دوجانبه را تا انتها به عهده خواهد داشت

جویان و اسواتید بخواهود، بوه ترتیوب، نوام اسواتید و . این فرد موظف است از دانشو0.0
ای  شده خود را برای انتساب، برحسب اولویت، در فرم از پیش تعیین ۀدانشجویان موردعالق

برای ایشان ارسال نمایند. پ  از دریافت این اطالعات، فرد مسئول موظف اسوت مجمووع 
ترین جمع  کرده و بر اساس کم های دوطرفه محاسبه ی ترکیب های دو طرف را برای همه رتبه
 ای، انتساب دانشجویان به اساتید را انجام دهد. رتبه

: در انجام این امر، محرمانه بودن و حفظ اطالعات ارسالی از دو طرف بسیار 7تبصره 
 اطالعات فوق را در اختیار دیگران قرار دهد. وجه چیه مهم بوده و فرد مسئول نباید به

دید فرد مسئول، یا در  وجود شرایط کاماًل ضروری به صالح: فقط در صورت 0تبصره 
صورت وجود اعتراض رفع نشده از طرف دانشجو )یان( یا استاد )ان(، امکان ارائۀ اطالعات 

 دید ایشان، به مراجع دیگر وجود خواهد داشت. محرمانه به مدیر گروه و با صالح
اوی به اساتید یا دانشجویان از طرف : به دلیل ایجاد اشکال در کار، دادن رتبۀ مس9تبصره 

 مقابل، ممنوع است.
: در صورت مساوی شدن جمع رتبه در حالت دو یا چند دانشجو برای یك استاد، 1تبصره 
ی کمتری نداشته باشند،  برده با هیچ استاد دیگری جمع رتبه دانشجویان نام که یدرصورت

 به ایشان منتسب خواهد شد. دانشجویی که رتبۀ کمتری از استاد دریافت کرده باشد
: در صورت مساوی شدن جمع رتبه در حالت دو یا چند استاد برای یك دانشجو 9تبصره 

ی کمتری نداشته باشند،  برده با هیچ دانشجوی دیگری جمع رتبه اساتید نام که یو درصورت
 استادی که رتبۀ کمتری از دانشجو دریافت کرده باشد راهنمای ایشان خواهد شد.

: در صورت بروز موارد استثنایی که تصمیم برای انتساب بر اساس اصول فوق 9صره تب
نام مطرح کرده و با صورت بی پذیر نباشد، فرد مسئول موضوع را با مدیر گروه به امکان

 راهنمایی ایشان انتساب را انجام خواهد داد.
اعالم و در صورت  پ  از تعیین نتیجۀ اولیه توسط فرد مسئول، مراتب به مدیر گروه. 3

گروه و همچنین دانشجویان ابالغ خواهد شد. ی علم تایتأیید ایشان، به اعضای ه
ظرف یك هفته، اعتراضی وجود نداشته باشد نتایج قطعی تلقی شده و به  که یدرصورت

 نفعان منعک  خواهد شد. ذی
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باشد  یا گونه هانتساب دانشجویان در هر دوره بین اساتید داوطلب صورت گرفته و باید ب. 4
 که حداکثر اختالف بین تعداد دانشجویان این اساتید، یك نفر باشد.

تبصره: در صورت داوطلب نبودن استاد برای راهنمایی حداکثر تعداد ممکن دانشجو در 
هر دوره، طبیعتًا محدودیت اختالف تعداد دانشجویان در خصوص ایشان جاری نخواهد 

 بود.
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 .......دانشکده .... 
 روه ..............گ

یابی پروپوزال  پرسشنامه ارز
 عنوان پروپوزال: 

 عنوان: .1

 □ گویا نیست □نسبتًا گویا است  □گویا است 
کنید لطفًا اشکاالت عنوان را بیان  های ب و ج را انتخاب می که گزینه درصورتی

 فرمایید.
 

 مقدمه و معرفی: .2

 معرفی موضوع:( الف
 □ویا نیست گ □نسبتًا گویا است  □گویا است 

 قبلی یها ب( اشاره به پژوهش
 □ منابع بیشتر موجود است □ اشاره نشده است □ شده است اشاره

 ج( ضرورت انجام طرح
 □گویا نیست  □ نسبتًا گویا است □ گویا است

 لطفًا در صورت نیاز نظرات اصالحی و تکمیلی خود را مرقوم فرمایید.
 اهداف: .3

SMARTالف( آیا اهداف 
 خیر □ی هستند؟ بل □ 

 □ خیر □ ؟ بلیدیآ یب( آیا با تحصیل اهداف اختصاصی، هدف کلی به دست م
 در صورت نامتناسب بودن برخی از اهداف، نظرات خود را ذکر فرمایید:

 روش اجرا: .4
 عنوان و اهداف طرح: الف( نوع مطالعه با توجه به

 □ مناسب نیست -9 □ نسبتًا مناسب است -0 □مناسب است -7

                                                           

 Specific –Measurable – Assignable – Realistic –Time-related  



 041 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

 ونه با توجه به نوع مطالعه:ب( حجم نم
 □ مناسب نیست -9 □نسبتًا مناسب است  -0 □مناسب است -7

 با توجه به نوع مطالعه: یریگ ج( روش نمونه
 □مناسب نیست  -9 □نسبتًا مناسب است  -0 □ مناسب است-7

 اطالعات با توجه به نوع مطالعه: یآور د( ابزار و روش جمع
 □مناسب نیست  -9 □ است نسبتًا مناسب -0 □مناسب است -7

 تجزیه و تحلیل: یها روشه( 
 □مناسب نیست  -9 □نسبتًا مناسب است  -0 □مناسب است -7

شود به تفکیک هر بند  لطفًا نظرات خود را در مواردی که به روش اجرا مربوط می
 مرقوم فرمایید:

 
 □ زیاد است □ کم است □ مناسب است زمان الزم برای اجرا: ینیب شیپ.  5

 
 □ کم است □ زیاد است □مناسب است : ها نهیهز .9

 چنانچه نظری دارید مرقوم فرمایید: ها نهیلطفًا در مورد هز
 

 حل آن: یها مشکالت اجرایی و روش .7
 □ و صحیح است شده انیب □ و ناقص است شده انیب □ نشده انیب

 
 مالحظات اخالقی: .8

 □ارائه گردیده است حل  و راه شده انیب □ و ناقص است شده انیب □ نشده انیب
مشکالت اجرایی و مالحظات اخالقی مربوط به این  نهیلطفًا نظرات خود را درزم
 پروپوزال مرقوم فرمایید:

 
 نامه: اظهارنظر کلی نسبت به پایان .9

قبول است  نامه با انجام تغییرات و اصالحات قابل پایان □قبول نیست  نامه قابل پایان
 □قبول است  نامه قابل پایان □

 
نامه دانشجوئی به سؤاالت زیر  خواهشمند است در خصوص تناسب طرح با پایان .12

 پاسخ دهید.
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آیا طرح فوق کاربردی است و در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی جامعه الف. 
 دارد؟ ینقش مؤثر

 □خیر  □ یتا حدود □بلی 
به آن  باشد و یک مسئله یا سؤال علمی را که قبالً  می یآیا طرح دارای نوآورب. 

 ؟دیگو یپاسخی داده نشده است را پاسخ م
 □خیر  □ یتا حدود □بلی 
 آیا حجم کار پروژه در حد دوره تحصیلی دانشجو است؟پ. 

 □ خیر □ یتا حدود □بلی 
 است؟ شده نیآیا طرح پژوهشی متناسب با اهداف رشته موردنظر تدوت. 

 □خیر □ یتا حدود □بلی 
 شجو:تناسب طرح با مقطع و رشته دانث. 

 □مناسب نیست  □نسبتًا مناسب است  □مناسب است 
 

ید بفرمایید  .چنانچه نظر کلی دیگری دار
 
 
 

 نام و نام خانوادگی داور:
امضا:
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 دانشکده .... 
 گروه ..............

 نامه انیش دفاع از پایجلسه پ صورت
 :دانشجو ینام و نام خانوادگ

 :PhDمقطع 

 :رشته

 :نامه انیموضوع پا
 جلسه ن حاضر دراستادا

خ و یتار نام گروه/ دانشگاه یرتبه علم سمت ینام و نام خانوادگ
 امضا

    استاد راهنما /خانم دکتریآقا
    استاد راهنما /خانم دکتریآقا
    استاد مشاور /خانم دکتریآقا
    استاد مشاور /خانم دکتریآقا
    استاد مشاور /خانم دکتریآقا
    داخل دانشگاه داور /خانم دکتریآقا
    داور داخل دانشگاه /خانم دکتریآقا
    داور خارج از دانشگاه /خانم دکتریآقا
    داور خارج از دانشگاه /خانم دکتریآقا
    نامه گروه نده شورای پایانینما /خانم دکتریآقا

 :یجه کلینت
 نامه قابل دفاع است پایان .1
 است دفاع یرقابلنامه غ پایان .2

                          :ل قابل دفاع استیمه مشروط به انجام اصالحات ذنا پایان .8

 امضای مدیر گروه
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 دانشکده ....
 گروه ..............

 نامه پایان از دفاع یبرا دانشجو یآمادگ بر یمبن راهنما استاد هیدییتأ
 

 گروه محترم ریمد
 
  :مقطع یدانشجو   یآقا/خانم نامه پایان رساند یم اطمع به

 :رشته 

 :عنوان با که

 .باشد می دفاع جلسه در ارائه قابل است، دهیگرد هیته نجانبیا ییراهنما به و

 :نامه پایان از دفاع جلسه یبرا یشنهادیپ ساعت و خیتار 
 
 
 
 

 راهنما استاد یامضا
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 دانشکده ....  
 گروه ..............

 نامه فرم اعمم آمادگی برای دفاع از پایان
 هیعلوم پا یون محترم آموزشمعا

گاه ............. رشته یدانشجو آقای /خانمنامه  پایان رساند یم یاحترامًا به آ
ن گروه با یا.......................مقطع
................................................................................................:عنوان

ش دفاع با حضور استاد راهنما، استادان مشاور و یدر جلسه پ.......................خ یدر تار.
 .دینامه ارائه گرد نده شورای پایانینما

 یدانشجو برا یبر آمادگ یه استاد راهنما مبنیدییش دفاع، تأیجلسه پ ضمن ارسال صورت
 یر، اعضانامه جهت ارائه به استادان ناظ جلسه دفاع و دو نسخه از پایان یبرگزار

 استادان حاضر در جلسه :دینما یشنهاد میر پیرا به شرح ز داوران تایه
 خ و امضایتار / دانشگاه نام گروه یرتبه علم سمت ینام و نام خانوادگ

    استاد راهنما /خانم دکتریآقا
    استاد راهنما /خانم دکتریآقا
    استاد مشاور /خانم دکتریآقا
    مشاوراستاد  /خانم دکتریآقا
    استاد مشاور /خانم دکتریآقا
    داور داخل دانشگاه /خانم دکتریآقا
    داور داخل دانشگاه /خانم دکتریآقا
    داور خارج از دانشگاه /خانم دکتریآقا
    انشگاهدداور خارج از  /خانم دکتریآقا
    شورانده ینما /خانم دکتریآقا

 در گروه......................مور   .............روز ..........ضمنًا جلسه دفاع در ساعت
 .گردد یبرگزار م............. 

الت یتحص یدر جلسه مور  شورا شده نییکننده در جلسه دفاع، تع استاد ناظر شرکت
 .باشد ی/سرکار خانم میجناب آقا، دانشکده یلیتکم

 
 ر گروهیمد یامضا
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 دانشکده .... 
 ..گروه ............

   :یآقا/خانم PhDکارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی  نامه پایان دفاعیه  جلسه

  رشته: یدانشجو
 تحت عنوان:

   خیدر تار است، شده هیته    محترم استاد ییراهنما به که

 گردید. لیتشک
     دانشکده                 یلیتکم التیتحص یشورا توسط شده نییتع ضوابط به توجه نامه با پایاناین 

  )به عدد ........................، به حروف.................................( نمره با و یابیارز، 
 خوب   خوب اریبس   عالی و با درجه 
  گرفت قرار داوران محترم أتیه دییتأ موردقابل قبول. 
 امضا یخانوادگ نام نام داوران هیئت

  .7 استاد راهنما .1
0.  

  .7 استاد مشاور .0
0.  

 داوران  .2

  از داخل دانشگاه:. 7
  از داخل دانشگاه: .0
  خارج از دانشگاه: .9
  خارج از دانشگاه: .1

 

   
ناظر شورای تحصیمت 

 تکمیلی دانشکده
نماینده شورای تحصیمت 

 تکمیلی دانشگاه
 گروه ریمد
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 دانشکده .... 
 گروه ..............

 (PhD) یتخصص یان دکتر ینامه دانشجو  پایان یابیفرم ارز 

 دانشجو ینام و نام خانوادگ
 نامه عنوان پایان

 خ جلسه دفاعیتار
از یامت

 شده کسب

 حداکثر
 ازیامت

 فیرد یابیمورد ارزش یاجزا

 

 
70 

 نامه شامل: آوری پایان محتوای پژوهش و نو
 نامه با پروپوزال مطابقت پایان -

 نامه ه از مفاد پایانخالصۀ فارسی و انگلیسی برگرفت -

نامه  های پایان کیفیت پژوهش )ازنظر محتوای بخش -
ها و شامل بیان مسئله، مرور متون، روش تحقیق، یافته

بودن منابع  روز به، کافی و های علمیاستنتاج
 مورداستفاده(

 شده )یا با پذیرش قطعی( چاپ مرتبط بودن مقاالت -
 نامه با موضوع پایان

مقاالت  پ )یا پذیرش قطعی(چامتناسب بودن زمان  -
 نامه بازمان انجام پایان

 یرش مقاله از مجله معتبر خارجیارائه پذ -
 (یسی)انگل یرش مقاله از مجله معتبر داخلیارائه پذ -
 (ی)فارس یرش مقاله از مجله معتبر داخلیارائه پذ -

، یشده و تولید دانش فن تعداد و کیفیت اختراع ثبت -
 ربوطهم مصوب نامه نییطبق آ

1 

 3 
 :نحوه ارائه در جلسه دفاع شامل 

 نامه اثبات نوآوری پایان 
2 
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 استاد ینام و نام خانوادگ

 استاد یامضا 

 

 نامه تسلط بر موضوع پایان 

 یآمار یها استفاده از روش انینحوه ب 

 بندی و انسجام مطالبطبقه 

 رعایت وقت جلسه 

  عک  ، نمودار وجداولاستفاده مناسب از 

 یآموزش استفادۀ مناسب از ابزار کمک 

 شیوایی بیان 

 ی به سؤاالت داورانتوانایی پاسخگوی 
 

2 

 :نامه شامل پایان ین و نگارش علمیتدو یچگونگ
 رعایت اصول نگارش ادبی -

 روان بودن متن -

نامۀ مصوب دانشگاه  نگارش پایان رعایت شیوۀ -
 شامل:

 مشخصات صفحۀ اول 

 مشخصات صفحات داخلی 

 شیوۀ نگارش منابع و مأخذ 

9 

 2   1 یا حرفهنحوه رفتار و رعایت اخالق 
 

1 

 نامه بندی اجرای پایان رعایت زمان -

 ماهه 6 های موقع گزارش ارائۀ به -

 نامه در زمان مناسب اتمام پایان -

9 

 ازیجمع امت 22 
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   یار تخصصیدست  آموزشهای  دوره یها نامه نییو آ  مقررات

  یپزشک ینیبال یاریدست  دوره  فی: تعر1ماده 
 یدانشگاه یعال  التیتحص  از مقاطع یکی ینیبال یتخصص یها رشته یاریدست  رهدو

(Academicاست ) یعموم یپزشک یدکترا  مدرك  با داشتن  طیواجد شرا  انیمتقاض  ، که 
(M.D). ، یتئور یآموزش یها دوره  و گذراندن یاریدست  رشیپذ  در امتحان  تیاز موفق  پ 

در  یتخصص  اخذ مدرك  به  (، موفق ییو نها ینی)تکو  الزمه  تدر امتحانا یو قبول یو عمل
 گردند. یم  مربوطه  ۀرشت

  
 اریدست  فی: تعر2ماده 
در   رشیو پذ یعموم یپزشک یدکترا  مدرك  با داشتن  شود که یم  اطالق یفرد  ار بهیدست

از  یکیدر  یعمل یمهارتها  و کسب ینظر یآموزشها  ، جهت یاریدست یورود  امتحان
 یشورا  قیاز طر  دوره  آن یبرا  که یمشخص  زمان  مدت ی، ط یپزشک یتخصص یها رشته

  و انجام  ، پژوهش ، آموزش لیامر تحص  ، به است  شده  بیتصو یو تخصص یپزشک  آموزش
 ورزد. یم  اشتغال یتخصص یکارورز یتهایفعال

  
 : یاریدست  دوره  : هدف3ماده 

 یمهارتها  کسب  از کشور جهتیمورد ن یها تعهد در رشتهو م  متخصص  پزشك  تیترب
و  ی، امور درمان در جامعه  بهداشت  و گسترش  می، تعم یپزشک  ، آموزش یو عمل ینظر

 . است یپزشک  شبرد دانشیپ یدر راستا یپژوهش یتهایفعال  انجام
  

 ینیبال یتخصص یها در رشته اریدست  رشیپذ  طیشرا: 4ماده 
 : یعموم  طیو شرا الف

 . یفرهنگ  انقالب یعالیشورا  ضوابط  طبق یعموم  تید صالحیی( تأ1/4
.( از M.D) یپزشک یدکترا  ۀدر رشت یلیالتحص فارغ  ۀنامیا گواهی  مدرك  ( داشتن2/4

 . یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  د وزارتییدانشگاهها و مراکز مورد تأ
 . انیآقا  جهت یا معافی  فهیوظ  نظام  خدمت  انیپا  برگ  ( داشتن3/4

  موقت  تیمعاف یدارا  نیباشد و داوطلب یم  آن  میدا  تیمعاف  مفهوم  به یمعاف  ۀ: کلم تبصره
  ار شرکتیدست  رشیپذ  توانند در آزمون ی، م نیخود داوطلب  تیبا مسؤول  ا کفالتیو  یپزشک

 در   است یهیند. بدینما
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  جهت یتعهد  چگونهیه  وزارت  نی، ا فهیوظ  نظام  خدمت  انجام  به  آنان  فراخواندن  صورت
 . نخواهد گرفت  عهده  به  آنان  صیترخ

  شرکت یاریدست یورود  ، در آزمون دفعات  تیمحدود  بدون تواند یم  ( هر داوطلب4/4
 د.ینما

 .  رشته  بر حسب یا عضو مؤثر حرفه  نقص  ( نداشتن5/4
  مراکز آموزش یبا همکار  است  موظف یو تخصص یزشکپ  آموزش یشورا  ۀرخانیدب

  اجرا به  و جهت  میتنظ  مختلف یها رشته  را بر اساس یا عضو مؤثر حرفه  نقص یپزشک
 د.ینما  ابالغ یمراکز آموزش

  ا نداشتنی. و Ph.D،  یپزشک یتخصص یها از رشته یکیدر   لیتحص  به  اشتغال  ( عدم6/4
 . یپزشک یتخصص  مدرك

 . یاریدست  رشیپذ  در آزمون  شدن  رفتهی( پذ7/4
، فوق یتخصصهای  در دوره یرانیرایرش اتباع غین نامه پذییطبق آ یرانیرایرش اتباع غی*پذ

 رد.یپذ می پ انجامیو فلوش یتخصص
  

 : یاختصاص  طیو شرا  ب
  و جهادگران  رزمندگان  هیاز سهم  استفاده  طی: شرا5ماده 

دانشگاهها   به یجیبس  داوطلب  و جهادگران  ورود رزمندگان یبرا  التیتسه  قانون  به  با توجه
  در آزمون  هر رشته  رشیپذ  تیظرف  % از کل22  زانیم  ، به یعال  آموزش  و مؤسسات

حد   ۀ% نمر 82  که یافراد  مزبور، به  قانون  نیمشمول  نیار از بیدست  رشیپذ  ، به یورود
 ابد.ی یم  ند، اختصاصینما  کسب را  محل هر رشته  نصاب

  
  و آزادگان  جانبازان  هیاز سهم  استفاده  طی: شرا6ماده 

  ۀسابق  دو سال  حداقل ییدانشجو  در دوران  که ی% و آزادگان72  تیبا معلول  جانبازان
  رشته  همان  محل هر رشته  حد نصاب  ۀ% نمر 82  کسب  باشند، در صورت  داشته  اسارت
  تیظرف  % از کل22  زانیم  )حداکثر به  تی، مازاد بر ظرف یاریدست یورود  حاناتدر امت

 شوند. یم  رفتهی( پذ هر رشته  رشیپذ
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  محروم  مناطق  هیاز سهم  استفاده  طی: شرا7ماده 
، هر  یاسالم یشورا  مجل   مصوب  راپزشکانیو پ  پزشکان  خدمت  قانون 14ماده  یدر اجرا

  به  محروم  از مناطقیمورد ن یها ار در رشتهیدست  رشیپذ  تیظرف  % کل25ر حداکث  سال
  را کسب  محل  هر رشته  حد نصاب  ۀ% نمر82  که یافراد  مذکور به  مناطق  ۀیسهم  عنوان

 ابد.ی یم  ند، اختصاصینما
  

 مختلف:های  ن رشته محلیت در بین ظرفیع ای: توز1تبصره 
 یقلب و عروق در صورتهای  یماریو ب یعموم ی، جراحیداخلهای  یماریبهای  در رشته
نفر حداکثر  4 یباالهای  تیك نفر، و در ظرفینفر باشد  4ا ی 3محل  -ت رشته یکه ظرف

 ابد.ی می صیه تخصین سهمیمحل به ا -ت رشته ی% ظرف22

ای ه تیك نفر، و در ظرفینفر باشد،  3محل  -ت رشته یکه ظرف یدر صورتها  ر رشتهیدر سا
 ابد.ی می صیه تخصین سهمیمحل به ا -ت رشته ی% ظرف25نفر حداکثر  3باالتر از 

 22رغم انتخاب یه علین سهمیط استفاده از ایکه داوطلبان واجد شرا ی: در صورت 2تبصره 
رفته یپذ یمحل -چ رشته یت رشته در هی% ظرف25ل یرشته در مرحله اول تا تکم 5رشته از 

مجاز طبق جدول های  گر )بر اساس رشتهیمجدد د یانتخاب محل -رشته  22نشوند در 
 رش شوند.یتوانند پذ می ط باشندیمعاونت سالمت( که واجد شرا یاعالم شده از سو

  
  محروم  مناطق  ستی: ل8ماده 

،  از هر منطقهیمورد ن  متخصص یروهایو کمبود ن یدرمان یبهداشت  محروم  مناطق  ستیل
  و به  شده  میو تنظ  هیته یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  ارتوز  درمان  معاونت  توسط

 یشورا  ۀرخانیار دبیدر اخت  متخصص یروهاین  و آموزش  رشیپذ  جهت یزیر منظور برنامه
 رد.یگ یکشور قرار م یو تخصص یپزشک  آموزش

  
 ه مناطق محرومیت استفاده از سهمی: مقررات و اولو 9ماده 

 ر باشند:یط زیاز شرا یکی ید حداقل دارایه مناطق محروم بایز سهمن استفاده ایداوطلب
  یبوم یالف : پزشکان عموم

و  ییراهنما یلیداوطلب متولد استان منطقه محروم بوده و دو مقطع از مقاطع تحص - 1
دو سال سابقه  ،یاریرش دستیان مهلت ثبت نام پذیمتوسطه را در آن استان گذرانده و تا پا

 در مناطق محروم را داشته باشد. یپزشک یاکار حرفه
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 یلیا همسر داوطلب، استان مربوطه بوده و سه مقطع تحصین یاز والد یکیمحل تولد  - 2
رش یان مهلت ثبت نام پذیو متوسطه را در استان گذرانده و تا پا یی، راهنماییابتدا
 شد.در مناطق محروم داشته با یپزشک یادو سال سابقه کار حرفه، یاریدست

  
 یر بومیغ یب : پزشکان عموم

سه  تبه مد ییت اجرایریسابقه مد یدر استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده و دارا - 1
ار در دانشگاه محل خدمت به عنوان پرسنل یرش دستیان مهلت ثبت نام پذیسال تا پا

اکز مر یدانشگاه، رؤسا یران ستادین دانشگاه، مدی، معاونیدرمان یبهداشت یهاشبکه
 ها و دانشگاه باشد.مارستانیب یها و رؤساشهرستان یبهداشت

ان مهلت ثبت نام شرکت در یکه حداقل به مدت چهار سال تا پا یپزشکان عموم - 2
  دانشگاه آن منطقه خدمت نموده ید رئییار در مناطق محروم با تأیرش دستیآزمون پذ

 باشند.
کسان از نظر نمره آزمون یط یحروم در شراه مناطق میت استفاده از سهمی: اولو 1تبصره 

واجد  یبوم یمحل در مرتبه اول با پزشکان عموم -ت انتخاب رشته یار و اولویرش دستیپذ
 باشد.یط میواجد شرا یر بومیغ یط و در مرتبه بعد با پزشکان عمومیشرا

ره با ك دویکه در  ییهاه مناطق محروم استانیع متعادل سهمیتوز ی: در راستا 2تبصره 
 یاند برارش داشتهیپذ یتخصص یهاك از رشتهیه مناطق محروم در هر یاستفاده از سهم

 رند.یمربوطه قرار گ یهارشته یست مناطق محروم برایتوانند جزو لیك دوره نمی
 یتوسط معاونت سالمت و دفتر حقوق 7ن ماده ی: متن مربوط به مقررات مشمول 3تبصره 
 گردد.یغ من و ابالیمتبوع تدووزارت 

  
 خانمها  هیاز سهم  استفاده  طی: شرا85ماده 

  رشیپذ  ۀی% از سهم25  ، حداقل است  موظف یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت
،  ینی، گلو و ب ، گوش ی، ارتوپد ی، ارولوژ اعصاب یجراح یها در رشته یاریدست

% 52،  وجود داوطلب  و در صورت یو روانپزشک یصیتشخ ی، پرتوشناس یپزشک چشم
در   شده  قبول  پزشك یخانمها  را به  و قلب ی، داخل یعموم یجراح یها رشته  ۀیسهم

 دهد.  اختصاص یاریدست یکتب  نشیگز
از   متعهد خواهند شد تا پ   ا متأهلیاز مجرد   ها اعم رشته  نیا النیالتحص : فارغ1  تبصره

را  یقانون  خدمات یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  ۀبرنام  ، طبق لیاز تحص  فراغت
 دهند.  ازمند انجامیو ن  محروم  در نقاط
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هر   حد نصاب  ۀ% نمر92  ، کسب یاریدست یکتب  نشیدر گز یقبول  ۀنمر  : حداقل2  تبصره
 باشد. یم  محل رشته
م و تعهد ا مجرد صرفا به شرط الزایاعم متأهل ها  ه خانمیرش با استفاده از سهمی*پذ

ل مجاز یانجام خدمات در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحص یبرا یمحضر
 شود. می شناخته

  
 : نفره  كی یها تیدر ظرف  رشیپذ

و   هیسهم  در نظر گرفتن  باشد، بدون ینفر م  كیار یدست  رشیپذ  تیظرف  که ییها در رشته
 شود. یم  انجام  رشیپذ  ر مقرراتیسا  تیو با رعا  داوطلبان  جن 

  
  

  رشته  و انتخاب  نام از ثبت  پ   ر رشتهییتغ  تی: ممنوع14ماده 
 باشد. یمجاز نم  ر رشتهیی، تغ مقرر هر دوره  ضوابط  طبق  رشته  و انتخاب  نام از ثبت  پ 

  
  یقانون  خدمات  اتمام  : شرط15ماده 

  عیو توز  ، طرح یعموم  ۀفیوظ  خدمت  )شامل یقانون  خدمات  انجام  نیدر ح  که یداوطلبان
 31  خیمذکور تا تار  دوره  اتمام  باشند در صورت ی( م بهداشت  آوران امی، پ یانسان یروین

 خواهند بود. یاریدست  رشیپذ  در امتحان  شرکت  مورد نظر، مجاز به  سال  ورماهیشهر
د ییبا تأ  بهداشت  آوران امیو پ  فهیظو  نظام  خدمت یاستثنا  به یقانون  خدمات  : انجام1  تبصره

 خواهد شد.  ، محاسبه منطقه  بیضر  با احتساب یانسان یروین  عیو توز  نیمرکز تأم
  

 از کشور  خارج یرانیا  النیالتحص فارغ  شرکت  : شرط16ماده 
،  النیالتحص امور فارغ  کل  ۀاز ادار  نامه یمعرف  ۀیاز کشور با ارا  خارج یرانیا  النیالتحص فارغ

توانند  یم  هر دوره  دستورالعمل  طبق یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  ۀرخانیدب  قیاز طر
 ند.ینما  ار شرکتیدست  رشیپذ  در امتحان

  
 ها برتر دانشگاه  ۀدرصد رتب  كیاز ی: امت17ماده 

  مربوطه  سال  ورماهیشهر 31  خیتا تار  که یدر صورت  هر دانشگاه  اول  ۀدرصد رتب  كی
  در امتحان  شرکت  جهت یقانون  خدمات  از انجام  توانند قبل یشوند، م  لیالتحص فارغ
  مربوطه یلیتحص  در سال  لیالتحص ر صد نفر فارغیز  که ییند. دانشگاههاینما  نام ثبت

 ند.ینما یمعرف  اول  ۀرتب  عنوان  نفر را به  كی  توانند فقط یدارند، م
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آزاد   دانشگاه یآموزش یواحدها  النیالتحص فارغ  مجموع  اول  ۀد رتبدرص  كی: 1  تبصره
  علوم یدانشگاهها  گسترش ید شوراییمورد تأ یپزشک یها ر دانشکدهیو سا یاسالم
 خواهند بود.  ماده  نیا  ز مشمولیکشور ن یپزشک
شود،   لحاص یدانشگاهها عدد اعشار  اول  ۀدرصد رتب  كی  ۀدر محاسب  : چنانچه2  تبصره

 منظور خواهد شد.  عدد گرد شده  صورت  به  مربوطه  رقم
  كی یعنی) 99  تا صدك 98  برتر دانشگاهها، از صدك یها حائز رتبه  انی: دانشجو3تبصره 

درصد   كی یعنی) 98  تا صدك 97  و از صدك  کمیو یس  ( از دوره ن رتبهیدرصد دوم باالتر
ر یسا  تیتوانند با رعا یم یار تخصصیدست  رشیپذ  وسوم یس  ( از دوره  ن رتبهیسوم باالتر

و   هیکل یر از جراحیغ یها رشته  انتخاب  و بشرط یقانون  خدمات  از انجام  ، قبل مقررات
 ی، پزشک ینیوب  و حلق  ، گوش ، چشم و مفاصل  استخوان ی، جراح یتناسل یادرار یمجار
  سال یار تخصصیدست  رشیپذ  وندر آزم یصیتشخ یو پرتوشناس  ، پوست یا هسته

 .ندینما  شرکت خود یلیالتحص فارغ 
 از   ار قبلیدست  رشیدر پذ یجهان یعلم یادهایاز المپ  مدال  دارندگان  شرکت  امکان
 :یقانون  خدمات  انجام

  بدون  که یدر صورت یجهان یعلم یادهایاز المپ  مدال یدارا یپزشک  ۀرشت  النیالتحص فارغ
  علوم  دانشگاه یعموم یپزشک  برتر دوره  ۀدرصد رتب 12جزء  یکارورز  دوره  معدل  احتساب

  دوره  از شروع  قبل یقانون  خدمات  گذراندن  به  خود باشند، ملزم  لیتحص  محل یپزشک
 باشند. ینم یاریدست

 اریدست  رشیپذ یها برا برتر دانشگاه یها رتبه  احتساب  ۀ: نحو18ماده  
 - Standardاز   ار، با استفادهیدست  رشیپذ یها برا برتر دانشگاه یها رتبه  باحتسا  ۀنحو

Score دوره معدل  احتساب  بدون یعموم یپزشک  دوره  کل  درصد معدل52  براساس  
  لیالتحص  فارغ  انیدانشجو  از مجموع یکارورز  شیپ  آزمون  ، نمره هی% بق52و  یکارورز

ر یز  صورت  ( به یا هیسهم  هرگونه  اعمال  )بدون  مربوطه یلیتحص  در سال  هر دانشگاه
 باشد:  یم
  

  یو انتظام ینظام یروهاین یو رسم  کادر ثابت  داوطلبان  شرکت  : شرط19ماده  
 یو انتظام ینظام یروهاین یو رسم  کادر ثابت  نیداوطلب  ۀرشت  و انتخاب  در امتحان  شرکت

  ا ستاد کلی( و  نهم  ۀ)ادار  رانیا یاسالم یجمهور  ارتش  تاد مشتركاز س  نامه یمعرف  ۀیبا ارا
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 یدولت یها، سازمانها و نهادها وزارتخانه  و در مورد کارکنان یاسالم  انقالب  پاسداران  سپاه
 خواهد بود.  ، بالمانع ییاجرا  مسؤول  مقام  نیاز باالتر  نامه یمعرف  ۀیبا ارا

 ار:یدست  رشیپذ  و آزمون  پ 
هر ساله دستورالعمل پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از طریق مرکز سنجش   :22ماده 

های  آموزش پزشکی اعالم و داوطلبان واجد شرایط از طریق شرکت در آزمون, در ذانشگاه
  شوند. می علوم پزشکی تربیت کننده دستیار تخصصی, پذیرفته

  یآموزش  دوره
 : دوره  شروع  طیشرا - الف
  شدگان رفتهیاخذ تعهد از پذ: 21ماده 
  ، توسط محروم  مناطق  ۀیسهم  نیمشمول یاستثنا  به یاریدست یورود  آزمون  شدگان رفتهیاز پذ

 یلیالتحص از فارغ  پ   ارانیدست  خدمت  محل  نییاخذ خواهد شد. تع  دانشگاهها تعهد عام
 باشد. یم یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  ۀعهد  به

 یاستثنا  ها )به ها، نهادها و سازمان از وزارتخانه یآموزش  تیبا مأمور  که یشدگان رفتهی* پذ
و   ، درمان بهداشت  وزارت  به  وابسته ی، درمان یبهداشت  و خدمات یپزشک  علوم یها دانشگاه
وارد  یتخصص  و فوق یتخصص یها رشته  به  لیتحص  ۀادام ی( برا یپزشک  آموزش

  ا سازمانیخود هستند. فرد   استخدام  محل  به یتعهد محضر  سپردن  به  ملزم شوند، یم
  وزارت  برابر ضوابط یلیتحص یها نهیهز  ۀیو کل  هیشهر  پرداخت  به  موظف  مربوطه

 باشد. یم یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت
ت یمأمور که با یرفته شدگانیپذ یلیتحص یهانهیه هزیه و کلیتبصره : پرداخت شهر

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  یدولت یهاها، نهادها و سازماناز وزارتخانه یآموزش
 یبرا( یدرمان، یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها)به استثناء دانشگاه یآموزش پزشک

ن یماب یشوند، به روابط فیوارد م یو فوق تخصص یتخصص یهال به رشتهیادامه تحص
ن یما ب یل و سازمان محل استخدام داوطلب محول تا در روابط فیصدانشگاه محل تح
 رد.یمورد توافق قرار گ

  
  نام ثبت :22ماده 

  و مقررات  ضوابط  طبق بازه زمانی اعالم شده وموظفند  یاریدست یقطع  شدگان رفتهیپذ
  نییگاهها تعدانش یاز سو  که یالزم  مدارك  ۀیو ارا یتعهد محضر  ، سپردن نام ثبت  به  نسبت

 ند.ینما  خواهد شد، اقدام
ا یشوند و  یم  لیالتحص فارغ  ورماهیشهر  انیتا پا  که ینیداوطلب یقطع  نام : ثبت1  تبصره

رد. یگ یم  صورت  ور ماهیشهر  انیرسانند، در پا یم  انیپا  را به  فهیوظ  و نظام یقانون  خدمات
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 15تا   الذکر )اول فوق  خیدر تار  تیوضع  عالما  جهت  شدگان رفتهیپذ  ۀمراجع  در هر صورت
 . است یور( الزامیشهر

  شدگان رفتهیپذ یقبول  ارزش  : مدت23ماده  
 15، حداکثر تا  یتخصص یها رشته یبرا یاریدست  رشیپذ  در آزمون یعلم یقبول  ارزش

 خواهد بود.  مربوطه  سال  ورماهیشهر
  دانشگاه  به  نام ثبت  جهت  لیهر دل  به  ورماهیشهر 15تا   شدگان رفتهیپذ  : چنانچه1  تبصره

 12  خیحداکثر تا تار  نیگزیافراد جا ی، اسام شده یتلق یقطع  ند، منصرفیننما  مراجعه
 خواهد شد.  اعالم یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  ۀرخانیدب یاز سو  ماه آبان

  ماه آبان 32حداکثر تا   نیگزیفراد جاا یاریدست  رشیپذ  آزمون یعلم یقبول  : ارزش2  تبصره
  سال  ماه آبان 32  خیافراد تا تار  نیا یاریدست  دوره  شروع  که یباشد. در صورت یم  سال  همان

  به 1 یارتقا  در آزمون یلیتحص  سال  توانند در همان یم  مقررات  تیمورد نظر باشد، با رعا
 ند.ینما  شرکت 2

  دوره  ۀد: ادامیمقرر گرد  نشیگز  نیمردود یاریدست  دوره  ۀادام  : در خصوص3  تبصره
مورد   نشیگز یمرکز  أتیدنظر هیدر تجد  آنان یعموم  تیصالح  که ینیمردود یاریدست

 یاعتبار قبول  صورت  نیر ایباشد در غ یم  بالمانع  شده  رفتهیپذ  ۀرد در رشتیگ ید قرار مییتأ
 باشد. ی( م سال  كی) بعد یلیتحص  سال  تا مهرماه  آنان

 نخواهد شد.  اعالم  نیگزیمردود گردد، جا یعموم  نشیدر گز یفرد  : چنانچه4  تبصره
  

 : دوره  و شروع  ب
  دوره  شروع  : زمان24ماده 

  سال  مهرماه  از اول  باشند که یم  موظف یقطع  نام ثبت  از انجام  پ   شدگان رفتهیپذ  ۀیکل
 (.23  ماده 1  تبصره یاستثنا  ند )بهینما  را شروع یاریدست  ، دوره مربوطه

  دوره  در شروع یاز مرخص  استفاده  تی: ممنوع25ماده 
  بدون یاز مرخص  استفاده  مجاز به  لیتحص  به  شروع  اول  ۀماه 6در   شده رفتهیپذ  ارانیدست

 باشند. ینم  دوره  قیا تعوی یلیتحص  نهیهز  کمك  افتیدر
  نیگزیجا  و اعالم  غرامت  بدون  انصراف  هلت: م26ماده  

  و در نظر گرفتن  دانشگاه  ، با اطالع دوره  شروع یک ماه پ  ازتا   ارانیدست  انصراف
 رد.یگ ینم  تعلق  آنان  به  و غرامت  است  بالمانع  در آزمون  از شرکت  کسالهی  تیمحروم
هر   مهرماه  انیرا حداکثر تا پا  نیمنصرف یموظفند اسام یپزشک  علوم ی: دانشگاهها1  تبصره

افراد  یند. اسامینما  ارسال یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  رخانهیدب  به یلیتحص  سال



 060 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

و  یپزشک  آموزش یشورا  رخانهیدب یاز سو  سال  همان  ماه آبان  حداکثر تا دهم  نیگزیجا
 شود. یم  اعالم یپزشک  علوم یها دانشگاه  به یتخصص

  ام یحداکثر تا س  نیگزیافراد جا یاریدست  رشیپذ  آزمون یعلم یقبول  : ارزش2  رهتبص
 باشد. یم  سال  همان  ماه آبان

 یتهایاولو  تینفر با رعا  سه یخال  تیهر ظرف یازا  ار، بهیدست  رشیپذ  : در آزمون3  تبصره
 یاستثنا  شوند به یم یمعرف  نیگزیجا  عنوان  ، به یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  مصوب
  آموزش یشورا  رخانهیدب یاز سو  شده  اعالم  بیترت  ، تا بر اساس23ماده  4  تبصره  نیمشمول
 شود.  مقرر اقدام یها تیاولو  تینفر با رعا  كی  نام  ثبت  به  نسبت یو تخصص یپزشک
  ا انصرافیند و یننما  دوره  و شروع  نام نها، ثبتیگزیاز جا  كی  چیه  که ی: در صورت4  تبصره

  مربوطه  دانشگاه  درخواست  رد، در صورتیگ  انجام  مهرماه 22از   پ   شدگان رفتهیپذ
 یبعد، معرف  ار دورهیدست  رشیپذ  آزمون  نام ثبت  دستورالعمل  ابالغ  حداکثر تا زمان

  خیروز از تار 7  مدت  مقرر ظرف یها تیاولو  تیو با رعا  طیشرا  نیواجد  نیاز ب  نیگزیجا
 یطیشرا  چیه  تحت  خیتار  نیباشد و بعد از ا یم  شورا بالمانع  ۀرخانیدب  از طرف  فوق

  نام ثبت  جهت  شدگان رفتهیاز پذ  دسته  نیا یعلم یقبول  نخواهد شد. ارزش  اعالم  نیگزیجا
باشد.  یم یاریدست  رشیپذ  آزمون یبعد  دوره  نام ثبت  مهلت  انیاز پا  تا قبل  دوره  و شروع

  از شرکت  کسالهی  تیمحروم  مشمول  دوره  و شروع  نام ثبت  عدم  در صورت  شدگان یمعرف
 ار نخواهند شد.یدست  رشیپذ  در آزمون

 باشد. یمجاز نم یاران انتقالیدست ین برایگزیجا ی* معرف
 : و انصراف  لیتحص  و ترك  پ

  رشیاز پذ  ساله  كی  تیو محروم  : انصراف27ماده 
در   انصراف  در صورت  نیگزیو جا یاصل  شدگان رفتهی، پذ آزمون  ۀجینت  از اعالم  پ 

از   تیمحروم  سال  كی  مشمول  دوره  شروع  ا عدمیدر موعد مقرر   نام ثبت  ا عدمی  هرزمان
 خواهند شد.  یپزشک ینیبال یتخصص یها رشته یاریدست یها در دوره  رشیپذ

 خواهد بود.  با دانشگاه  حساب  هیتسو  ۀیارا  به  منوط یقطع  راف: انص1  تبصره
 یها ار دورهیدست  رشیپذ یاصل  در مرحله  که یکنندگان  شرکت  کهی: در صورت2  تبصره

 یلیتحص  سال  از شروع  قبل  مرداد ماه  انیاند حداکثر تا پا نشده  رفتهیپذ یتخصص  آموزش
ند ینما  انصراف  کتبًا اعالم ینیگزیجا  در مرحله  رشیند پذیدر فرآ  از شرکت  مربوطه
 شود. ینم  آنان  شامل  کسالهی  تیمحروم
 خواهد شد.  مورد اجرا گذاشته  به یقطع  انصراف  اعالم  از زمان  کسالهی  تی: محروم3  تبصره
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  دوره  لاو  ماه  سه  انیتا پا یقبول  بعد از اعالم  لیاز تحص  انصراف  : هر گونه4  تبصره
 باشد. یمجاز نم  مربوطه  در دوره  لیتحص  ۀو ادام  شده یتلق یقطع  ، انصراف یاریدست

حداکثر   آنان یاسام  )که  نیگزیار افراد جایدست  رشیپذ  آزمون یعلم یقبول  : ارزش5  تبصره
  سال  همان  ماه آبان 32شود( حداکثر تا  یم  اعالم یلیتحص  سال  ماه آبان 12  خیتا تار

  کسالی  مشمول یرد ولیگ ینم  تعلق  آنان  به یلیتحص  غرامت  نکهیا  باشد. ضمن یم
 خواهند شد. یپزشک ینیبال یها رشته یاریدست یها در دوره  رشیاز پذ  تیمحروم

  بشرط  دانشگاه یآموزش یو شورا یپزشک  ونیسید کمییبا تأ  فقط یماریب  علت  به  انصراف
  نکهیا  باشد. ضمن یر میپذ  امکان  در آن  تیو موفق یاریدست  رشیپذ  نمجدد در آزمو  شرکت
افراد   نیا  حال  شامل  آزمون یبعد  در دوره  رشیاز پذ  تیو محروم یلیتحص  غرامت

 شود. ینم
  یاریدست  دورهقبولی : لغو 28ماده  

، منجر  رموجهیغ  لیدال  هب  ماه  كیاز   شیب  لیتحص  در دوران  و انقطاع  ، انصراف لیتحص  ترك
  درخواست  ، به ماه  كیاز   ار قبلیدست  لیتحص  به  خواهد شد. بازگشت یاریدست  لغو دوره  به

 (.28ماده  3  تبصره  نیمشمول یاستثنا  باشد )به یم  بالمانع  دانشگاه  و موافقت یخود متقاض
 یدفتر حقوق  شود، به یآنها لغو م یاری، دست دوره  از شروع  پ   که یداوطلبان  ۀ: پروند تبصره

و   شده  تعهد سپرده  گردد تا براساس یم  ارسال یپزشک  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت
 موجود با آنها رفتار شود.  مقررات

  
  لیتحص  به  : بازگشت29ماده 

از   لیصاز تح یو  انفصال  مدت  کهیدرصورت  بیا غای  ار منصرفیدست  لیتحص  به  بازگشت
 یپزشک  ۀد دانشکدییو تأ یآموزش  گروه  ، موافقت نفعیذ یتقاضا  شتر نباشد، بهیب  ماه  كی

  صیباشد تشخ  ماه  ار کمتر از ششیدست  بتیغ  کهیخواهد بود. درصورت  بالمانع  مربوطه
ر یمدبا حضور   که  دانشگاه  آموزش یشورا  ۀعهد  به  آن  جبران یو چگونگ  بتیغ  بودن  موجه
 باشد. یخواهد بود، م  ربطیذ  گروه

  
  حساب  هیو تسو  : انصراف32ماده 
  انصراف  درخواست  ستیبا یباشند م یم  انصراف یمتقاض  لیتحص  نیدر ح  که یارانیدست

  ۀیو ارا یافتیدر یها نهیهز  از احتساب  پ   مربوطه  دانشگاه  موافقت  انضمام  خود را به
  هیارا یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  ۀرخانیدب  به  دانشگاه  قی، از طر حساب هیتسو
  وجوه  افتیاز در  پ   است یهیشود. بد  اقدام  دولت  حقوق یفایاست  ند، تا جهتینما

از   خواهد شد. پ   اعالم  مربوطه  دانشگاه  به یقطع  و انصراف  هیارا  حساب هی، تسو مربوطه
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  مراجع  ار را بهیدست یقطع  انصراف  ها موظفند، مراتبدانشگاه یقطع  انصراف  اعالم
  محل  ا سازمانیو   بورس  ، محل طرح  ۀ، ادار النیالتحص فارغ  ۀ، ادار فهیوظ  )نظام  صالحیذ

 دهند.  تعهد( اطالع
  

 : یهمانیو م  ر رشتهیی، تغ یی، جابجا ـ انتقال  ت
 باشد.یممنوع م لیتحص  مدت  در طول  رانایدست  ۀر رشتییو تغ یی، جابجا : انتقال 31ماده 

 :انتقال 
مبدأ و مقصد  یدانشگاهها  اخذ موافقت  همسر بشرط  تبع  گر بهید  دانشگاه  ار بهیدست  انتقال

 : است  بالمانع  لیدر موارد ذ
رد یگ یقرار م  مورد موافقت یهمسر در صورت  تبع  گر بهید  دانشگاه  ار بهیدست  : انتقال1  تبصره

  انتقال  و موضوع  بوده  دولت  به  وابسته یا سازمانهایو   دولت  در استخدام  همسر داوطلب  که
 باشد.  گرفته  صورت یو یقطع  رشیو پذ  نام از ثبت  پ   همسر داوطلب

باشد  ینیبال یپزشک یتخصص یها ار رشتهیار، دستیهمسر دست  که یطی: در شرا2  تبصره
 . است  ا آقا( بالمانعی  از خانم  ر )اعمهمس  تبع  به یو  انتقال
ار یدست  باشد انتقال یتخصص  فوق یها ار رشتهیار، دستیهمسر دست  : چنانچه3  تبصره

 . است  بالمانع یتخصص  فوق یها ار رشتهیدست  تبع  به یتخصص
ر مستقر در تهران( ب یهادانشگاه یگر )به استثنایار به دانشگاه دی: انتقال دست 4تبصره 

ته نقل و یکم یمبدأ و مقصد و رأ یهاآموزش دانشگاه یاساس ضوابط مصوب شورا
 ار در دانشگاه بالمانع است.یانتقاالت دست

اران فقط در مدت پ  از اعالم یها و انجام نقل و انتقال دستدرخواست یدگی: رس 5تبصره 
)اول  یلیتحص سال شروع از قبل و نامهیگواه –ارتقاء  یسراسر یجه امتحانات کتبینت

 باشدیمجاز م( مهرماه
 باشد. یمجاز نم یاران انتقالیدست ین برایگزیجا ی*معرف

 : یآموزش  تیلغو صمح  لیدل  به  انتقال 
  نییها، تع بخش یابیارزش  نامه  نیی، برابر آ دهنده  آموزش  بخش  تیلغو صالح  در صورت

  رشته  ممتحنه  أتینظر ه  ار، طبقیدست یبخش  درون یارتقا  و امتحان  لیتحص  ادامه  محل
 خواهد شد.  انجام یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  رخانهیدب  توسط  مربوطه

 : ر رشتهییتغ
  شوند، گروه یا روانی یعضو مؤثر جسم  دچار نقص  آموزش  دوره  در طول  ارانیدست  چنانچه
  دانشگاه  منتخب یپزشک  ونیسیکم در  طرح  را جهت  ، مراتب لیتواند با ذکر دال یم  مربوطه



 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی 064

 یشورا  مذکور و موافقت  ونیسید کمییاز تأ  د. پ ینما  منعک  یپزشک  دانشکده  به
 د.یآ یم  بعمل یریافراد جلوگ  نیا  لیتحص  از ادامه  و دانشگاه  دانشکده یآموزش
 شود. یافراد نم  لیقب  نیا  شامل یلیتحص  و غرامت  ساله  كی  تی: محروم1  تبصره
 یا عضو مؤثر حرفه  نقص  ، چنانچه دانشگاه یآموزش یشورا  موافقت  : در صورت2  تبصره

  ها نباشد و فرد حداقل رشته  در آن  لیتحص  از ادامه  مانع  دانشگاه  ها در همان ر رشتهیسا یبرا
  دانشگاه  همان  درسال   و همان  هیسهم  را در همان  مربوطه  رشته  شده  رفتهینفر پذ  نیآخر  نمره

 دهد.  ر رشتهییتواند تغ یدارا باشد م
  یهمانی: م32ماده  
مبدأ و مقصد صرفًا  یدانشگاهها  با توافق  ماه  شش  مدت  حداکثر به  ارانیدست  شدن  همانیم

  به یاریدست  دوم  و از سال  لیتحص  کبار در طولی  و فقط یو آموزش یعلم  منظور تبادالت  به
 باشد. یاز مبعد، مج

 باشد. یمجاز نم یاریدست  آخر دوره  ماه  در شش یهمانی: م1  تبصره
مبدأ   دانشگاه  ۀعهد  به یهمانیم  مدت  در طول یلیتحص  ۀنیهز  کمك  : پرداخت2  تبصره

 باشد. یم
 : یار یدست  دوره  ـ آموزش  ث 

  ارانیدست  آموزش  ۀبرنام  موظف یها تی: فعال33ماده 
شود، در  یم  میتنظ  مربوطه یآموزش  گروه  از طرف  که یا برنامه  موظفند طبق  ارانیدست
،  یصبحگاه  ، گزارش ینظر یکالسها  ، از جمله یو درمان ی، پژوهش یآموزش یتهایفعال

و  یمارستانیب یهای، کارورز کالب  ، ژورنال8 یمورد  ر و گزارشیو م  مرگ یگزارشها
و  یعلم یتهایو مأمور  مربوطه  و درمانگاه  بخش یکهایو کش یشگاهی، آزما یدرمانگاه

 ند.ینما  شرکت  ، بطور فعال یقاتیتحق یطرحها
از معاونت سالمت یاران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعالم نیکماهه دستیطرح 

باشد مدت طرح یقابل اجرا م 1381وزارتخانه و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال 
 شود.یار محسوب میموزش دستجزء دوره آ

و  یآموزش پزشک یرخانه شورایمعاونت سالمت و دب یان با هماهنگ ی)دستورالعمل اجرائ
 گردد.(یها ابالغ مه و به دانشگاهیته یتخصص

  
  ارانیدست یها کار در دوره  ساعات  : حداقل34ماده 

                                                           
8
 - case report 
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ر یمد  از طرف  که  ستیا نامهبر  و بر اساس  بوده  وقت  بطور تمام یاریدست  در دوره  لیتحص
 : ر استیز  کار بشرح  ساعات  شود. حداقل یم  میتنظ  گروه

  32/16  تیلغا 32/7  از ساعت  چهارشنبه یال  شنبه یو روزها1
  32/12  تیلغا 32/7  ها از ساعت شنبه و پنج2

  شها بهبخ یرؤسا  ، توسط ارانیو کارکرد دست  ابیحضور و غ  ماهانه  : گزارش1  تبصره
  ربطیذ  ۀدانشکد  مراکز، به  نیمعاون  قیو از طر  مربوطه  ر گروهیا مدی  گروه یآموزش  نیمعاون

 خواهد شد.  ارسال
  ارانیدست  ۀکار ماهان  گزارش  ۀیارا  به  منوط یلیتحص  ۀنیهز  کمك  : پرداخت2  تبصره

 باشد. یم
خواهد   مربوطه  مقررات  ، تابع ارانیستد  د دورهیبا تمد یلیتحص  سنوات  شی: افزا3  تبصره

 بود.
  

  ارانیدست  كیکش  ۀبرنام  : حداقل35ماده 
 ر خواهد بود:یز  شرح  به ینیبال یها نهیدر زم  ارانیدست  كیکش  ۀبرنام  حداقل

 در ماه  كیکش 12  اول  سال   
 در ماه  كیکش 12  دوم  سال   
 در ماه  كیکش 8  سوم  سال   
 در ماه  كیکش 6  پنجم و  چهارم  سال   

  عالوه  كیکش  ارانی، از نهار، و دست مارستانیدر ب  لیتحص  به  شاغل  ارانیدست  ۀی: کل1  تبصره
 برخوردار خواهند بود.  و شام  ، صبحانه از خوابگاه  بر آن

 . است  ر گروهیمد  ۀعهد  به  ضوابط  ، طبق موظف  كیکش  شیو افزا  برنامه  می: تنظ2  تبصره
  طیباالتر بعد از احراز شرا  سال  و صدور حکم  است  کسالهیار یدست یآموزش  : حکم3  تبصره

 باشد. یم  انهیسال یارتقا
  یآموزش  ار ارشد گروهیدست  فیو وظا  : انتصاب36ماده  

،  یمارستانیب یآموزش  آخر در هر گروه  دو سال یتخصص  ارانیدست  نیدو نفر از ب  ساله  همه
شنهاد، و از یپ  ارانیدست  آنها، توسط  تیفعال  زانیو م یکار  ، تعهد، وجدان تیکفا  به  توجهبا 

ار یدست  عنوان  به  دانشکده   ییر  و با حکم  انتخاب  گروه ید شوراییتأ  نفر به  كیآنها   نیب
 شود. یم  ارشد منصوب

  بیو تصو  ر گروهیشنهاد مدیپ  به  هک  است یا نامه نییآ  موجب  ار ارشد بهیدست  فی: وظا تبصره
 شود. یم  اجرا گذاشته  به  مربوطه یپزشک  ۀدانشکد   ییر
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 ها:یـ مرخص  ج
  توانند در هر سال ی، م و ضرورت  بروز موارد ناخواسته  از و در صورتین  به  با توجه  ارانیدست
 ند.ینما  ا استفادهیامز  و بدون  مانی، زا ی، استعالج یاستحقاق یهایاز مرخص یاریدست

  
  یاستحقاق ی:مرخص37ماده 
از   ماه  كی  مدت  جمعًا به یلیتحص  روز و هر سال 5/2  هر ماه یازا  توانند به یم  ارانیدست

 ند.ینما  استفاده یاستحقاق یمرخص
  و به  رهیروز ذخ 15  فقط یلیتحص  سال  در طول یاز مرخص  استفاده  عدم  : در صورت تبصره

 یروز مرخص 45آخر حداکثر از   در سال  ار مجاز استیشود. دست یم  بعد موکول یهاسال
 کند.  استفاده  سال  همان یاستحقاق یبر مرخص  عالوه  رهیذخ
 خواهد بود.  مربوطه  ر گروهید مدییو تأ  بخش   ییبا نظر ر یاز مرخص  استفاده  بیترت

  
 ایمزا  بدون ی: مرخص38ماده 

  خود با موافقت یاستحقاق یمرخص  مدت  مجموع  معادل  دوره  واند در طولت یار میهر دست
  مثال یباشد )برا  داشته  لیتحص  انقطاع  و دانشکده یآموزش  ر گروهیو مد  بخش   ییر

  استفاده یلیتحص  نهیهز  کمك  بدون یمرخص  ماه 4تواند از  یم  چهارساله یها ار دورهیدست
 خواهد شد.  افزوده یاریدست  دوره  طول  مذکور به  مدت  است یهید( بدینما

  ا ادامهی  تیمأمور  لیدل  و به  بوده  دولت  جزو کارکنان  همسر آنان  که یارانی: دست1  تبصره
  کسالی( صرفًا از  مستدل  مدرك  هیتوانند )با ارا یاز کشور هستند م  خارج  عازم یمرخص
 ند.یجو  بهره یلیتحص  دوره  کبار در طولیا تنه یلیتحص  نهیهز  کمك  بدون یمرخص
 . ستیمجاز ن یلیتحص  انقطاع  در مدت یاریدست یلیتحص  ۀنیهز  کمك  : پرداخت2  تبصره

  
  یاستعالج ی: مرخص39ماده 

  دوره  در طول  ماه  كیحداکثر   زانیم  به  ارانیدست یبرا یاستعالج یاز مرخص  استفاده
  بالمانع  دانشگاه یپزشک یمعتمد و شورا  د پزشكییو تأ  پزشك یگواه  ، براساس یاریدست

شتر یب  ماه  كیاز  یلیتحص  دوره  در طول یماریب  علت  ار بهیدست  بتیغ  کهی. درصورت است
  ۀنیهز  از کمك  ، با استفاده یو یاریدست  دوره  مذکور به  مدت  التفاوت باشد، برابر مابه

  نهیهز  ار کمكیدست  به  ماه  از سه  شیب یماریب  ا در مدتخواهد شد. ام  اضافه یلیتحص
 نخواهد شد.  پرداخت یلیتحص
  دانشگاه  به  هفته  كی  را ظرف  مراتب  است  ار موظفی، دست یماریبروز ب  : در صورت1  تبصره
 . است یالزام  مجدد دوره  شروع یبرا یاستعالج یگواه  ۀیدهد و ارا  اطالع
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  در مورد ادامه یریگ میتجاوز کند، تصم  ماه 6ار از یدست یماریب  مدت  کهیرت: درصو2  تبصره
 یآموزش یشورا  ۀعهد  ، به دانشگاه یپزشک ید شوراییاز تأ  ، پ  یاریدست  ا لغو دورهی

 خواهد بود.  دانشگاه
  

  مانیزا ی: مرخص42ماده 
 یاریدست  دوره  کبار در طولی یبرا  مانیزا یمرخص  از چهار ماه  خانم  ارانیدست  ۀاستفاد

 شود. یم  محاسبه یآموزش  جزو دوران  مدت  نیاز ا  ماه  كی  باشد. فقط یم  بالمانع
  از کمك  مانیزا یاز مرخص  کنندگان ، استفاده یاریدست  دوره  کبار در طولی یبرا  : فقط تبصره

 خواهند کرد.  استفاده یلیتحص  ۀنیهز
  

  یامور رفاه
  یلیتحص  ۀنیهز  مك: ک41ماده 

 خواهد شد.  پرداخت یلیتحص  ۀنیهز  کمك  عنوان  به یمبلغ  ماهانه  ارانیدست  به
 یلیتحص  ۀنیهز کمك  ارانیدست  به  ماه  از سه  شیب یاستعالج یمرخص  : در مدت1  تبصره
 رد.یگ ینم  تعلق

 شود. یم  دأ پرداختمب  دانشگاه  توسط  همانیم  ارانیدست یلیتحص  ۀنیهز : کمك2  تبصره
 یها ا سازمانها در دورهیر مراکز یاز سا یآموزش  تیبا مأمور  که یارانیدست  : به3  تبصره

 رد.یگ ینم  تعلق یلیتحص  ۀنیهز کنند، کمك یم  شرکت یتخصص
  

  براساس هر ساله  متأهل ومجرد   ارانیدست ی، برا هیپا یلیتحص  ۀنیهز کمك  زانی: م42ماده 
  ، توسط دوره  موظف یتهایفعال  انجام یگواه  ۀیو با ارا  مربوطه  ۀاز دانشکد  هصادر  حکم

 باشد. یم  پرداخت  قابل  مربوطه  دانشگاه
  آنها تعلق یهر دو  به    تأهل  ار باشد، حقیز دستیار نیهمسر دست  کهی: درصورت1  تبصره

 رد.یگ یم
  حق  عنوان  ، به انهیماه یلیتحص  نهیزه  % کمك12  ارشد معادل  ارانیدست  : به2  تبصره
 خواهد شد.  پرداخت  تیارشد

اجرا خواهد   دانشگاهها قابل یامنا  أتید هییتأ  در صورت  فوق  مبالغ  : پرداخت3  تبصره
 بود.

  
 یتخصص  و رشته یتخصص  آموزش  با محل  هیپا یلیتحص  ۀنیهز کمك ی: مبنا43ماده 

 کند. یر نمییتغ
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  کارکنان یحقوق  بیضر  شیافزا  زانیم  به  ساله  همه  ارانیدست یلیتحص  ۀنیهز ك: کم44ماده  
  دانشگاه  اعتبارات  از محل  که  افتهی  شیافزا  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  دولت

 خواهد شد.  پرداخت  مربوطه
  

باالتر   سال  ارتقا به  ندر امتحا یاز قبول  پ  یلیتحص  ۀنیهز کمك یسنوات  شی: افزا45ماده 
 یلیتحص  نهیهز  % کمك5  معادل  ساالنه یسنوات  شیافزا  زانیباشد و م یاجرا م  قابل

 باشد. یم
  

با   خواهد بود که  دولت  کارمندان  مصوب یدیع  معادل  ارانیدست یدیع  : مبلغ46ماده 
 باشد. یم  پرداخت  امنا دانشگاهها قابل  أتیه  بیتصو

  
  مطب  ۀو ادار   یتأس  حق  وجه  چیه  به  ارانی، دست یاریدست  دوره  مدت  : در تمام47ماده 

  به یا ساعتیو  یقرارداد  صورت  به یتوانند حت یرا ندارند و نم  ا درمانگاهی یخصوص
 ند.یدرآ  هیریا خیو  یخصوص  ، بخش آن  به  ا وابستهی یدولت  از مؤسسات  كیچیه  استخدام

  تواند از خدمات یار میدست  لیتحص  محل یپزشک  علوم  ، دانشگاه لزوم  صورت : در تبصره
 د.ینما  استفاده  با عقد قرارداد خاص  تابعه یدر واحدها یو
  

  شیخو  صورت  به یدرمان  خدمات  ۀمیب یایباشند از مزا  داشته  لیتما  که یارانی: دست48ماده 
 از برخوردار شوند.یامت  نیاز ا  سرانه  % حق52  پرداختتوانند با  یند، مینما  فرما استفاده

  
 ر مواردیسا

شود،   مطرح  نامه نییمواد آ  از موارد مشمول  خارج یخاص  طیشرا  کهی: در صورت49ماده 
 خواهد بود. یو تخصص یپزشک  آموزش یشورا  ۀرخانیدب  ۀعهد  به  فیتکل  نییتع
  

  بیتصو  خیباشد از تار یم  نامه نییآ  نیر با مواد ایمغا  هشورا ک یقبل  مصوبات  ۀی: کل52ماده 
 . است  از اعتبار ساقط  نامه نییآ  نیا
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  ینیبال  یتخصص  یها در رشته  یا عضو مؤثر حرفه  نقص  نییتع  و مقررات  ضوابط

  یپزشک
  محسوب  یا حرفه مؤثر عضو  نقص ریز موارد  یتخصص و  یپزشک  آموزش در :8  ماده 
 :شود یم

 ,Illusion, delusion از باالتر)  و تفکر  یادراک  مالئبا ع  یشیپر روان  ( اختالالت الف

hallucination - Class II Functional deficit )یو اعت( ادAddictionبه )  .مواد مخدر 

( relapse -recurence)  یا بازگشتی( progressive)  شروندهیر پیس  کههایی   یماری( ب ب
  بازگشت  ر قابلیآثار غ  مرحله  ا بهیشوند و   داده  صیتشخ  کنترل  رقابلیغ  کهیدارند در صورت

(sequelaeرس )ها عبارتند از : یماریب  نیباشند، ا  دهی 

  ابتید .1
 (Dementia-Delirium)  ومیریو دل  دمان  .2
 (CVA)  یمغز  یها سکته .3
 (Grand mal Epilepsy)  بزرگ  صرع .4
  نسونیپارک .5
  یعضالن  یستروفید .6
   یگراو  یاستنیم .7
 (Periodic Paralysis)  یا دوره  فلج .8
 ( Cataplexy - Narcolepsy)  شرفتهیپ  یو کاتاپلکس  ینارکولپس .9

 ( Multiple Sclerosis)  پلیاسکلروز مولت .12
 (HTN)  خون  یپرفشار .11
گه  شیبا پ  میبدخ  یها سرطان .12   فیضع  یآ
و   تیوزیم  ید و پلیروماتوئ  تی: آرتر )مثل  كیستمیس  یسمیرومات  یها یماریب .13

SLE ) 
( و disabilities) ها یناتوان(،  Functional impairment(  یکارکرد  اختالالت  هی( کل پ
   یجسم  صینقا
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(Physical defectsو عالئم )  ر قابلیغ  یها ا نقصی  یبازتوان  ر قابلیا غی  درمان  ر قابلیغ  
 underlying)  یا نهیزم  یماریب  کهیدر صورت  یر، حتی( زdecompensated)  یبا نوتوان  جبران

diseaseباشد.  نداشته  شروندهیر پی( س 

 (Convulsion)  تشنج .1
 (Vertigo)  جهیسرگ .2
 (Memory loss)  حافظه  دادن  از دست .3
ا ی NLP,HMدر حد   هر دو چشم  کامل  یینای( نابVisual Loss)  یینایب  کاهش .4

LP 
 یکاف  و سالم  کامل  چشم  كیوجود   یداخل  یهایماریب  یتخصص  در رشته1 تبصره  

 . است
 حد   نیدر کمتر  شده  د اصالحید  قدرت  یو توانبخش  یکیزیف  در طب - 2 تبصره

12/3 
 قبول  قابل 12/5  حداقل  شده  د اصالحید  قدرت  یا هسته  یدر پزشک - 3 تبصره  

 . است
  دو طرفه  کامل  ییناشنوا -( deafness(  ییشنوا  کاهش .5
  تیا وضعیها  چشم  هیا ثانوی  هیاول  یها تیاز وضع  كی( در هرDiplopia)  ینیدو ب .6

 سر  كیآناتوم
  یو آفاز( Dysphasia)  یسفازید .7
 اندامها  یر ارادیغ  حرکات .8
 دیشد  تعادل  اختالالت .9

 باالتر از زانو  دو طرفه -  یتحتان  اندام  قطع .12
  یفوقان  اندام  قطع .11
 ها  دست  یتیدفورم .12
  د با قدرتیشد  ( و ضعف2  )درجه  کطرفهیا ی  دو طرفه  ها بصورت اندام  فلج .13

 1 درجه  یعضالن
 نباشد در رشته  عضو غالب  اگر شامل  یتیو دفورم  ، فلج اندام  : قطع تبصره  

 شود. ینم  محسوب  یا عضو مؤثر حرفه  نقص  یداخل  یهایماریب  یتخصص
( insufficiency)  تیکفا  ا عدمی( Failure)  یینارسا  عامل  کههایی   یماریب  هی( کل ت

 ر:یز  طیشوند، در شرا یم  بدن  یستمیس  یاعضا
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 II,IV FC-I  ( در مرحلهHeart Failure)  یقلب  یینارسا .1
 (Chronic Renal Failure)  مزمن  یویکل  یینارسا .2
  یمغز  یکیزیف  بیآس  یها نهیزم  شی( با پEncephalopathy) یآنسفالوپات .3

 (  ،هماتوم ،تومور،آبسه یزی)خونر
و  Co2 , Narcosis,   شرفتهیپ  آسم  ( مثلRespiratory Failure)  یتنفس  یینارسا .4

  یوید ریشد  و محدودکننده  یانسداد  یهایماریب
 .  و کورتک   مغز و مخچه  هی( پاStroke)  یها سکته .5
  یروز کبدیس .6

  یعمق یحس و اختالالت( touch,lightPain,Temperature)  یسطح یحس ت( اختالال ث
(touchpoint Position, Vibration, Sterognosis, Sweying, Two 

discrimination,Epicriticباشند.  طور کامل  به  ی( وقت 
  یا عضو مؤثر حرفه  نقص  یجراح  یها و اولنار در رشته  الیراد  یحس  اختالالت -  تبصره

 شوند. یم  محسوب
  هیدر کل  مفاد بند ب  تیشوند با رعا یم  منتقل  خون  قیاز طر  که  یهائیماریب  هی( کل ج

 . اورژان   و طب  یهوشی، ب مانیو زا  ،زنان یجراح  یها رشته
  یماریب  کهیدر صورت  ی( حتMotor System Signs)  یحرکت  ستمیس  اختالل  ( عالئم چ
 ر:یز  شرح  باشد به  نداشته  شروندهیر پی(سUnderlying disease)  یا نهیزم
،  یولوژی، راد یجراح  یها رشته  (، در همهInvoluntary movement)  یر ارادیغ  حرکات 1
 . اورژان   و طب  یهوشیب

 ( :Station  &gait)  رفتن  و راه  ستادنیا  عالئم - 2
،  كیآتاکس، Waddling،  نسونیپارک، Wide ,Scizzor،  كی، اسپاست كیپلژ  ی، هم كیستریه

Staggering اورژان   و طب  یهوشی، ب یجراح  یها رشته  در همه . 
 :  صورت  به  یفوقان  در اندام  یعضالن  تونوس 3

Hypertonicity (spasticity,rigidity)by passive motion . 
Hypotonicity (Pendular,Flaccid) by passive motion. 

  یهوشیو ب  یولوژی، راد یجراح  یها رشته  همه در
  درصد محدوده 22ا ی  درجه 22شتر از یب  اندازه  به  یفوقان  اندام  در حرکت  تیمحدود 4

 . یدر ارتوپد  نرمال  یحرکت
  یها در رشته 3کمتر از   ر با درجاتیز  عضالت  فعال  در حرکات  یعضالن  ضعف 5

 : ژان اور  و طب  یهوشی، ب یجراح
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 :  دست Coarse  حرکات  به  مربوط  عضالت -
 (SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid ) 
 :  دست  فیظر  حرکات  به  مربوط  عضالت -
(Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants , Lumbricoides) 
 :  ستادنیدر ا  تونوس  به  مربوط  عضالت -
 (Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor ) 

 :  ر استیز  یبند  طبقه  بر اساس  یعضالن  قدرت ضعف  یبند  درجه - 1 تبصره
0.paralysis,1.severe ,2.moderate,3.mild,4.strong enough,5.very strong 

  تدر عضال 4کمتر از   یعضالن  ضعف  و مفاصل  استخوان  یجراح  در رشته - 2 تبصره
Coarse 

و   مغز و اعصاب  ی، جراح ینیو ب  و حلق  ، گوش چشم  یتخصص  یها در رشته - 3 تبصره
  دست Fine  حرکات  به  مربوط  در عضالت 4کمتر از   یعضالن  ضعف  قلب و عروق  یجراح

. 
 ( Clonusا ی Exagerated Hyperreflexia)  افتهید یتشد  با واکنش  یها رفلک  6
  زانیهرم  به  اورژان   و طب  یهوشی، ب یجراح  یها در رشته  تعادل  معد  عالئم 7
(.Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia) 
بند  7تا  1در موارد   نامبرده  از عوارض  یکی  موجب  کهیدر صورت -  فقرات  ستون  عاتیضا 8
 گردد.  یحس  اموارد اختالالتی  چ
  و طب  یجراح  یها در رشته  بند چ 5و  4ر موارد ( دMorbid Obesity)  مفرط  یچاق 9

 . یجراح  یها متر در رشته  یسانت 152و قد کمتر از   اورژان 
  و حلق  ،گوش  مغزواعصاب  یجراح،  یپزشک  چشم  یتخصص  ر در رشتهیز  ( موارد خاص ح
،  یومعم  یجراح  یها یتخصص  ها و فوق پیها، فلوش رشته  نیا  یها پیو فلوش  ینیوب

 . هیوند کلیپ  و رشته  یارتوپد  یها پیفلوش
 (arc seconds 42)<  هیبر ثان  آرك 42شتر از یب  د عمقید 1
 (Visual acuity)  در هر چشم 12/9کمتر از   شده  د اصالحید  قدرت 2
  یکور رنگ 3
 دید  دانیمؤثر م  تیمحدود 4
 . اورژان   و طب  یا هسته  ی، پزشک یوتراپی، راد یولوژیدر راد  دوره  در بدو شروع  ی( حاملگ  

  یاز مرخص  یآموزش  گروه  موافقت  تواند در صورت یار میدست  طیشرا  نی: در ا تبصره
 د.ینما  استفاده  دوره  در بدو شروع  مانیو زا  یاستحقاق

 (. PTSDد، یشد  یاید، فوبیشد  كید، پانیشد  )وسواس  یروان -  یعصب  د( اختالالت
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  ی، روانپزشک یروانپزشک  زا در رشته  استرس  طیدر شرا  یروان  ثبات  و نداشتن  زبان  لکنت ذ(
 . اورژان   و طب  اطفال
  یروان  یداریو ناپا  یتیشخص  کوز و نوروزها، اختالالتیاز سا  اعم  یروان  اختالالت  هیر( کل

 . اورژان   و طب  یهوشیب  یروانپزشک  یها در رشته
  ( کهdisorders)  اختالالت، (disabilitiesها ) ییناتوانا، (diseases) هایماریب :2  ماده

  ینوتوان، (treated)  ا درمانی  ( بودهmedically controlled)  یپزشک  کنترل  تحت
(rehabilitated و )یا بازتوانی  (adjustedشده )  نقص ر مقرراتیسا  تیباشند با رعا ،  

 شوند. ینم  حسوبم  یا عضومؤثر حرفه
مواد   ( بهaddictionاد )ی( و اعتpsychoses)  یشیپر  روان  یها یماریب  : سابقه تبصره

 شود. یم  محسوب  یا عضو مؤثر حرفه  ها نقص رشته  هیمخدردر کل
 شود : یم  ر اطالقیز  یها رشته  به  نامه  نیآئ  نیدر ا  یجراح  یها رشته  عبارت :8  ماده

  یادرار  یو مجار  هیکل  ی، جراح مانیو زا  ، زنان و مفاصل  استخوان  ی، جراح یعموم  یجراح
و   یتخصص  فوق  یها و رشته  ، چشم مغز و اعصاب  ی، جراح ینیو ب  و حلق  ،گوش یوتناسل

  مربوطه  پیفلوش  یها دوره
  یهوشیب  یخصصت  رشته  به  مربوط  یبندها  باز مشمول  قلب  یهوشیب  پیفلوش  : دوره تبصره

 باشد. یم
  صیتشخ  یها مالك  بر اساس  یا عضو مؤثر حرفه  از موارد نقص  كیهر   فیتعر :4  ماده

 باشد. یم  یپزشک
  مطرح  دوره  ا در طولیو   نام  ثبت  در زمان  یا عضو مؤثر حرفه  نقص  کهیدر موارد :0  ماده

 . است  یالزام  لیتحص  محل  دانشگاه  یپزشک  یشورا از طرف  د آنیشود تائ
  یماریب  عالئم  یاریدست  دوران  در طول  یماریب  کنترل  عدم  بعلت  کهیدر صورت1  تبصره

خواهد   عمل  یاریدست  نامه  نی( آئ26  )صفحه 5/2بند  اصل  گردد)بارز شود(، طبق مشخص
 شد.

و کار   لیتحص  طیبا شرا  در مواجهه  یا عضو موثر حرفه  نقص  کهیدر صورت2 تبصره
  خواهد بود. مثل  آن 2  ( و تبصره26  )صفحه 5/2بند  ار مشمولید( دستیجادشود)بروز نمایا
: 

  یهوشیو ب  یجراح  یها روز(در رشتهی)خطر س  هالوتان  کبد به  تیحساس -
 (  یتماس  تی)درمات  یبارز پوست  یها تیحساس -
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  طیشرا  علت  به  یا عضو مؤثر حرفه  ا نقصیو   یماریب  بروز عالئم  در صورت3 تبصره
  یها و تبصره 5/2بند   مشمول  و هوا( داوطلب  آب -و   یاقتصاد  طیشرا  )مثل  لیتحص محل

 شود. ینم  آن
  طیو شرا  کار در رشته  ، نوع محل -  و رشته  رشته  انتخاب  در زمان  است  الزم  داوطلب  نیبنابرا

 را مدنظر قرار دهد.  لیحصت  محل  یو اقتصاد  ییایجغراف
 :  یاریدست  نامه  نیآئ  متمم 5/2بند 

  شوند، گروه  یا روانی  یعضو مؤثر جسم  دچار نقص  آموزش  دوره  در طول  ارانیدست  چنانچه
  به  دانشگاه  منتخب  یپزشک  ونیسیدر کم  طرح  را جهت  مراتب  لیتواند با ذکر دال یم  مربوطه

  یآموزش  یشورا  مذکور و موافقت  ونیسید کمیاز تائ  د. پ ینما  عک من  یپزشک  دانشکده
 د.یآ یم  بعمل  یریافراد جلوگ  نیا  لیتحص  از ادامه  و دانشگاه  دانشکده

 شود. یافراد نم  لیقب  نیا  شامل  یلیتحص  و غرامت  ساله  كی  تی: محروم1  تبصره

  یا عضو مؤثر حرفه  نقص  ، چنانچه دانشگاه  یآموزش  یشورا  موافقت  : در صورت2  تبصره
  ها نباشد و فرد حداقل رشته  در آن  لیتحص  از ادامه  مانع  دانشگاه  ها در همان ررشتهیسا  یبرا

دانشگاه   و همان  سال  و همان  هیسهم  را در همان  مربوطه  رشته  شده  رفتهینفر پذ  نیآخر نمره
 دهد.  ر رشتهییتواند تغ یدارا باشد م
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 آیین نامه آموزشی دوره تخصصی دندانپزشکی

 مقدمه 

های  دستیاری دندانپزشکی، تربیت افراد متخصص در رشتههای  هدف از برگزاری دوره
، نیازهای آموزشی الزمهای  تخصصی دندانپزشکی است. این افراد با کسب مهارت

 .نمایند می پژوهشی، درمانی و بهداشتی کشور را تامین

 فیتعار 

 ت عالی دانشگاهیالدوره دستیاری دندانپزشکی یکی از مقاطع تحصی- 1ماده  

(Academic)  است که دندانپزشکان عمومی متقاضی و واجد شرایط پ  از کسب موفقیت
در آزمون ورودی دستیاری با توجه به نمره مکتسبه در یکی از مراکز آموزشی که از طرف 

گردد آن را شروع نموده و پ  از  می تخصصی تعییندبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 
 حین دورههای  و نیز قبولی در آزمون )طبق برنامه آموزشی مصوب(گذراندن تمامی دروس 

، در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی شرکت نموده و متناسب با نمره )نظیر ارتقا سالیانه(
 .گردند می صصی در رشته مربوطهاین آزمون، موفق به اخذ گواهینامه و یا دانشنامه تخ

شود که با داشتن مدرك دکتری دندانپزشکی عمومی و  می القدستیار به فردی اط- 2ماده  .
عملی در های  نظری و کسب مهارتهای  پذیرش در آزمون ورودی دستیاری، جهت آموزش

شامل آسیب شناسی دهان و فك و صورت، )تخصصی دندانپزشکی های  یکی از رشته
نتیک ، اندودانتیک ، بیماریهای دهان و فك و صورت، پروتزهای دندانی، ارتودا

پریودانتیک ، جراحی دهان و فك و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و 
، طی مدت زمان مشخصی که برای آن دوره از طریق (رادیولوژی دهان و فك و صورت

، به امر آموزش، پژوهش و شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تصویب شده است
 .ورزد می درمانی اشتغالهای  انجام فعالیت
 یدندانپزشک یار یدستهای  دوره یآزمون ورود

تخصصی دندانپزشکی از طریق مرکز های  ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره- 3ماده  
م شده از طرف دبیرخانه شورای السنجش آموزش پزشکی و بر اساس مفاد دستورالعمل اع

  د.پذیر می وزش دندانپزشکی و تخصصی انجامآم

 المدر موعد مقرر و به شکلی که اع الزمداوطلبین ملزم به تکمیل و ارائه مدارك - 4ماده 
باشند. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب واجد شرایط نبوده و یا  می شود، می
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دستیار سلب شده و دو دوره  صحت مدارك ارایه شده مورد تأیید واقع نشود حق ادامه دوره از
  .شود می دستیاری محرومهای  از شرکت در آزمون ورودی دوره

علوم پزشکی منتخب سراسر کشور های  این آزمون هر سال یك نوبت در دانشگاه- 5ماده 
 .گردد می برگزار
 العت و منابع آزمون هر سال به اطالاین آزمون دارای نمره منفی است و تعداد سوا- 6ماده 

  .شود می داوطلبان رسانده

م نتیجه اولیه بصورت کارنامه ای حاوی نمره و رتبه داوطلب خواهد بود که به الاع- 7ماده 
  .گیرد می همراه فرم انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار

 درصد نمره کل آزمون را کسب نموده مجاز به انتخاب رشته 52داوطلبانی که  : 1تبصره 
  .باشند می

 85داوطلبان حایز شرایط برای استفاده از سهمیه بومی، در صورت کسب حداقل  :2ره تبص
گیرند اما در صورت  می نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته انتخابی، مورد پذیرش قرار %

کسب نمره در سهمیه آزاد و ارایه درخواست کتبی، امکان پذیرش در سهمیه آزاد را صرفا 
  .دستیاری خواهند داشت پیش از ورود به دوره

محل را برای تحصیل -رشته 25داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند حداکثر - 8ماده 
 .انتخاب نمایند

  یدندانپزشک یار یدستهای  ط ورود به دورهیشرا

قبولی در آزمون ورودی دوره دستیاری دندانپزشکی برابر ضوابط اعالمی در - 9ماده 
  .ش دستیاری دندانپزشکی صورت پذیرددستورالعمل آزمون پذیر

  ت.ب فرهنگی اسالعمومی طبق ضوابط شورایعالی انقهای  حیتالتأیید ص- 12ماده 

ارائه مدرك دکتری عمومی دندانپزشکی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و - 11ماده 
 .میباشد الزمآموزش پزشکی 

نقص عضو موثر حرفه ای  مت جسمی و روانی و نداشتنالبرخورداری از س- 12ماده 
  .برحسب رشته و مطابق با مفاد دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی احراز گردد
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مت جسمی و روانی پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشگاه از طرف الصحت س : 1تبصره 
  .شورای پزشکی دانشگاه محل تحصیل مورد بررسی و تایید قرار گیرد

مت جسمی و روانی اله پزشکی پذیرفته شدگانی که در بدو ورود از نظر سپروند : 2تبصره 
م گروه آموزشی و تایید دانشکده در حین دوره دستیاری به المورد تایید قرار گرفته اند اما با اع

گردیده اند در شورای پزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار  البیماری جسمی و یا روانی مبت
 ورای آموزشی دانشگاه از ادامه تحصیل این افراد جلوگیریگرفته و در صورت تایید ش

  .شود و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود می

است بر اساس سهمیه پذیرش و مفاد دستورالعمل آزمون الزم پذیرفته شدگان - 13ماده 
 پذیرش دستیار دندانپزشکی که سالیانه از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و

مطابق )مربوطه های  گردد نسبت به سپردن تعهدات محضری و وثیقه می المتخصصی اع
اقدام نماید، در غیر این صورت از ثبت نام/ ادامه تحصیل آنها جلوگیری ( 3تا  1های  پیوست
 .آید می به عمل

تعیین محل خدمت دستیاران پ  از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت،  -تبصره
 .وزش پزشکی استدرمان و آم

 تعهدات دستیاران دندانپزشکی

سپارند تا پ  از فارغ التحصیلی به میزان  می متعهدین عام تعهد محضری -تعهد عام( الف
برابر مدت تحصیل در هر محلی که دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و  5/2حداکثر

ند. این نوع تعهد تخصصی تعیین نماید به انجام خدمات آموزشی/پژوهشی/درمانی بپرداز
بر اساس ضریب محرومیت محل انجام تعهدات خواهد شد. تحویل  k مشمول ضریب

 .باشد می ن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجازالمدرك تحصیلی این مشمو
 :باشد می تعهد خاص دو نوع (ب 
تعهد خاص مناطق محروم بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو -1

ن ال: تعهد اخذ شده از این مشمو(جذب دانشجوی بومی)تکمیلی و تخصصی های  ورهدر د
برای خدمت در مناطق محروم مورد تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل است و این نوع 

 .تعهد قابل خرید و یا جابجایی نمی باشد
باشد  می زن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاالتحویل مدرك تحصیلی این مشمو- 1تبصره  

  .و این افراد در زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند
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تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند، به شرط وجود دوره دستیاری - 2تبصره 
استان مربوطه در اولویت است. در صورتی که های  تخصصی دندانپزشکی، در دانشگاه

دیگر را کسب کرده باشد، اگر های  استانهای  تحصیل در دانشگاه برای الزمداوطلب نمره 
  .مانع استالمخالفت مکتوب ارایه ننماید، معرفی وی ب

تعهد خاص در حین دوره دستیاری برای متعهدین عام: با درخواست کتبی دستیار، ارایه . 2
ی و تخصصی و تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکها  نیاز یکی از دانشگاه الماع

تخصصی دندانپزشکی های  مطابق با مفاد آیین نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دوره
قابل انجام است. این گروه از متعهدین ملزم به سپردن تعهد محضری برای خدمت به میزان 

شوند. ضریب محرومیت محل انجام تعهدات در این نوع تعهد  می برابر مدت تحصیل 3
 اعمال نخواهد شد

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی پ  از تعدیل/تایید درخواست  : 1بصره ت
مورد نیاز به های  را بر حسب رشتهها  علوم پزشکی، لیست نیازمندی دانشگاههای  دانشگاه

 .خواهد نمود المصورت عمومی اع
وظفند به م عدم نیاز توسط دانشگاه محل تعهد، چنین متعهدینی مال:در صورت اع 2تبصره  

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مراجعه و مابقی تعهدات قانونی خود را 
 شود، انجام دهند می در منطقه محروم جدیدی که تعییون

ها  نهادها و سازمانها،  قبول شدگانی که در استخدام وزارتخانه -تعهد به سازمان ها( ج
ترین مقام دستگاه را جهت شروع الامضای با باشند موظفند تا حکم ماموریت آموزشی با می

این افراد سهمیه آزاد تلقی شده و موظف به پرداخت شهریه توسط .  دوره دستیاری ارایه دهند
باشند. در صورت پرداخت شهریه توسط سازمان مربوطه، این  می خود و یا سازمان ذیربط

ی است که حقوق و مزایای خود افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود بوده و بدیه
  .کنند می را از محل تعهد دریافت

از انجام  (با پرداخت شهریه مصوب)پذیرفته شدگان سهمیه آزاد  -(آزاد)بدون تعهد  (د
تعهدات دستیاری معاف میباشند اما تعهدات مربوط به سایرخدمات قانونی به قوت خود 

 .باقی است
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عهد خاص/عام با رعایت ضوابط و به شرط موافقت تبدیل از سهمیه آزاد به ت :1تبصره 
دانشگاه مورد تعهد و پ  از تأیید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان 

 .باشد. در چنین شرایطی شهریه پرداخت شده قبلی قابل استرداد نیست می پذیر
  .باشد می تبدیل از سهمیه دولتی به سهمیه آزاد ممنوع :2تبصره 
کف و سقف میزان شهریه تحصیلی در هر سال تحصیلی از طرف دبیرخانه  : 3 تبصره

گردد و با تصویب هیئت امنای  می مالشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین و اع
 .قابل اجرا استها  دانشگاه

دانشگاه محل تحصیل دستیار موظف است در هنگام ثبت نام و قبل از شروع دوره - 14ماده 
متعهدین خدمت حسب نوع تعهدات، سند تعهد محضری مربوطه را دریافت آموزشی از 

نموده و اسناد تعهد محضری را همراه با احکام صادره تا پایان ترم اول تحصیلی سال قبولی 
متعهد به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال نماید. اجازه ادامه 

یان نیمسال اول تعهد محضری خود را ارائه تحصیل از دستیاران متعهد خدمتی که تا پا
  .شود می ننموده باشند سلب

م شده به دانشگاه محل آموزش جهت الپذیرفته شدگان موظفند تا طبق تاریخ اع- 15ماده 
اعتبار قبولی آزمون دستیاری  : 1تبصره  .ثبت نام و شروع دوره آموزشی مراجعه نمایند

ی است و پ  از سپری شدن زمان ثبت نام، هیچ دندانپزشکی فقط برای همان سال تحصیل
 حقی جهت ثبت نام برای پذیرفته شده وجود نداشته و وی منصرف از تحصیل شناخته

شود. این فرد اجازه شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی را به مدت یك سال نخواهد  می
 .داشت
را  1ن موضوع تبصره علوم پزشکی موظفند اسامی انصراف دهندگاهای  دانشگاه :2تبصره 

حداکثر تا دو هفته پ  از اتمام مهلت ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 
 .م نمایندالتخصصی اع

جهت قبول شدگانی که در گزینش عمومی مردود شناخته شده ولی ادامه تحصیل  :3تبصره 
ن دستیاری دندانپزشکی م گردیده، اعتبار قبولی آزموالمانع اعالایشان پ  از تجدید نظر ب

 .یکسال است
اشتغال نداشته  PhD تخصصی دیگر و یاهای  پذیرفته شده به تحصیل در رشته- 16ماده 
  .باشد
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تکمیل ظرفیت در دوره دستیاری دندانپزشکی در صورت عدم تکمیل ظرفیت در - 17ماده 
  .ممنوع استها  رشته/محل

  یپزشکدندان یار یدستهای  آموزش دوره ییساختار اجرا
یك نفر از اعضاء هیئت علمی ترجیحا با مرتبه استادی و یا دانشیاری به عنوان - 18ماده 

  .شود می ت تکمیلی دانشکده منصوبالمعاون آموزشی تخصصی و تحصی
تواند با تشخیص رئی  دانشکده، بر عهده معاون آموزشی دانشکده  می تبصره: این مسئولیت

 .باشد
ر هر گروه آموزشی در جلسه ای با حضور رئی ، معاون معاون تخصصی د- 19ماده  

ت تکمیلی دانشکده و مدیر گروه مربوطه الآموزشی، معاون آموزشی تخصصی و تحصی
 صادر خواهد شد (سال 2برای مدت )انتخاب و حکم وی توسط رئی  دانشکده 

ت تکمیلی شامل رئی ، معاون الترکیب شورای آموزش تخصصی و تحصی- 22ماده 
ت تکمیلی، معاون پژوهشی، معاونین الی، معاون آموزشی تخصصی و تحصیآموزش

 )بدون حق رای(دانشکده  (EDO) آموزشی، مسئول دفتر توسعه آموزشهای  تخصصی گروه
 و یك نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر دانشکده با انتخاب/حکم رئی  دانشکده

این شورا است و در غیاب  ت تکمیلی دبیرالباشد. معاون آموزشی تخصصی وتحصی می
 .رئی  دانشکده مسئولیت اداره جلسات را بر عهده دارد

 شرح وظایف شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی به شرح ذیل- 21ماده 
  :باشد می

ت تکمیلی دانشکده التخصصی و تحصیهای  تدوین برنامه راهبردی برای آموزش (1
 متبوع با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه و وزارت

ت تکمیلی الجدید آموزشی تخصصی و تحصیهای  بررسی و تدوین برنامه دوره (2
 دانشکده و ارجاع آن به مراجع ذیربط

 آموزشیهای  م شده از طرف گروهالتایید ظرفیت پذیرش دستیار اع (3

 بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئی  دانشکده به شورا ارجاع نماید (4

انتقال و جابجایی دستیاران پ  از اعالم نظر بررسی تقاضای انصراف، مرخصی،  (5
 گروه آموزشی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
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آموزشی سالیانه تحصیلی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای های  تصویب برنامه (6
 آنها

ارزیابی/ارزشیابی دوره ای و نظارت بر حسن انجام های  طراحی و تدوین روش (7
 آنها

آموزشی های  ل کامل ضوابط موجود در برنامهنظارت دقیق در خصوص اعما (8
 مصوب

مرتبط با های  تصمیم گیری در مواردی که دراین آئین نامه و سایر آیین نامه (9
 .تحصیالت تکمیلی مسکوت استهای  برنامه

 ینظام آموزش 

 .شروع دوره آموزشی دستیاران طبق تقویم دانشگاهی است- 22ماده  
واحدی است و دستیاران موظف -اری به صورت سالینظام آموزشی دوره دستی- 23ماده  

 .باشند می به حضور تمام وقت در حین تحصیل
آموزشی های  آموزشی مصوب هر رشته است و برنامههای  دروس بر اساس برنامه- 24ماده  

مربوطه، از های  سالوه بر شرکت در کالشوند که دستیاران ع می به شکلی طراحی و اجرا
  .ش حضور فعال داشته باشندابتدای دوره در بخ

تبصره: دستیاران رشته جراحی دهان و فك وصورت و نیز حسب مورد سایر دستیاران موظف 
 .باشند می کشیك تنظیمیهای  به حضور در برنامه

سال تقویمی و در  3تخصصی دندانپزشکی های  طول دوره آموزشی درکلیه رشته- 25ماده  
  .ل تقویمی استسا 5رشته جراحی دهان و فك و صورت 

:لزوم استفاده از زمانی بیش از طول دوره آموزشی باید به صورت مستدل و مکتوب  1تبصره 
ت تکمیلی به شورای الاز طرف دستیار/گروه آموزشی/معاون آموزشی تخصصی و تحصی

م گردد. در الت تکمیلی و سپ  شورای آموزشی دانشگاه اعالآموزش تخصصی و تحصی
، سقف سنوات مجاز تحصیلی جهت دستیاران رشته جراحی دهان و یلدالصورت تایید این 

سال است. افزایش  4تخصصی های  سال و جهت دستیاران سایر رشته 5/6فك و صورت 
 .زمان تحصیل بیش از سقف سنوات مجاز میسر نیست

ت تکمیلی دانشکده و یال:در موارد خاص با پیشنهاد شورای تخصصی و تحص 2تبصره  
آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی  تایید شورای
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و تخصصی مرجع تصمیم گیری در مورد استفاده از زمانی بیش از سقف سنوات مجاز 
خواهد بود. در صورت موافقت، دستیار موظف به پرداخت شهریه ای معادل با شهریه 

 .دستیاران آزاد خواهد بود
افزایش طول دوره آموزشی در سقف مدت مجاز تحصیل ناشی از :در صورتی که  3تبصره

با تشخیص شورای آموزش تخصصی و )ت خارج از اراده دستیار باشد البروز مشک
این موضوع توسط شورای آموزش دانشگاه تایید شده و به ( ت تکمیلی دانشکدهالتحصی

ارد شامل افزایش گردد. این مو می مالدبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اع
باشد اما  می مدت تعهدات نخواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت کمك هزینه دستیاری

 .دستیاران آزاد ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند
:اگر افزایش طول دوره آموزشی در سقف مدت مجاز تحصیل خارج از اختیار  4تبصره 

شد و دانشگاه موظف به پرداخت دستیار نباشد وی شامل افزایش مدت تعهدات خواهد 
 .باشند می کمك هزینه دستیاری نبوده و دستیاران آزاد نیز ملزم به پرداخت شهریه

غ شده از طرف معاونت الدستیاران برابر برنامه تنظیمی گروه آموزشی و اب- 26ماده  
ساعت  44)ت تکمیلی دانشکده موظف به حضور تمام وقت الآموزشی تخصصی وتحصی

و شرکت فعال  (ساعت 4ها  ساعت و پنج شنبه 8شنبه تا چهارشنبه روزانه  در هفته،
باشند. گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد  می آموزشی/پژوهشی/درمانیهای  دربرنامه

ت الدستیاران توسط معاونین تخصصی گروه آموزشی به معاون آموزشی تخصصی و تحصی
 مك هزینه تحصیلی منوط به آن استتکمیلی دانشکده ارسال خواهد شد و پرداخت ک

حضور و غیاب دستیاران طبق مقررات انجام خواهد شد. غیبت غیر موجه بیش از - 27ماده 
در دروس عملی موجب کسب نمره صفر در آن درس  1:12در دروس نظری و  3:17نصاب 

  .باشد می خواهد بود و دستیار موظف به اخذ واحد مجدد
روز در ماه است که با موافقت معاون  5/2 ستیاران معادلمرخصی استحقاقی د- 28ماده 

 تخصصی گروه آموزشی قابل استفاده خواهد بود
:مرخصی استحقاقی استفاده شده سالیانه دستیاران توسط معاون تخصصی گروه  1تبصره  

 رسد می ت تکمیلیالع آنان و معاون آموزشی و تحصیالآموزشی مربوطه محاسبه و به اط
تفاده از مرخصی استحقاقی برای همان سال میسر است و استفاده از مرخصی :اس 2تبصره 

  .در شروع دوره دستیاری ممنوع است
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جی برای دستیاران به میزان حداکثر یك ماه در کل دوره الاستفاده از مرخصی استع- 29ماده 
 مانعالدستیاری براساس گواهی پزشك و تایید پزشك معتمد و شورای پزشکی دانشگاه ب

  .است
:دستیار موظف است مراتب بروز بیماری را حداکثر ظرف یك هفته به دانشکده  1تبصره 

 ع و حداکثر ظرف یك هفته به تأیید پزشك معتمد دانشگاه برساندالاط
:در صورت بروز بیماری و با تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه و همچنین سایر  2تبصره 

ت تکمیلی دانشکده و تأیید الصی و تحصییل موجه به تشخیص شورای آموزش تخصالد
توانند از حداکثر یکسال مرخصی استفاده نمایند. این  می شورای آموزشی دانشگاه، دستیاران

مرخصی درسقف سنوات مجاز تحصیلی دستیار محاسبه خواهد شد و به دستیاران در این 
  .مدت کمك هزینه تحصیلی تعلق نمی گیرد

است مرخصی بیش از یك سال باشد موضوع در شورای :در مواردی که درخو 3تبصره 
تخصصی دانشکده، شورای آموزش دانشگاه و نهایتًا کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای 

 .آموزش دندانپزشکی و تخصصی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد
  .:استفاده دستیاران خانم از مرخصی زایمان تابع مقررات مربوطه خواهد بود 4تبصره  
در صورتی که پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام ننموده و یا پ  از ثبت نام - 32اده م

نسبت به شروع دوره اقدام ننماید منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یك سال از 
شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد اما در صورت انصراف پ  از شروع دوره، 

ه محاسبه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و ک)عالوه بر پرداخت غرامت 
از شرکت در آزمون  (پ  از انصراف قطعی)به مدت دو سال (گردد می تخصصی انجام

  .دستیاری محروم خواهد شد
:در صورتی که غیبت و یا انصراف ناشی از بیماری صعب العالج به تشخیص  1تبصره 

ل موجه با تایید شورای آموزشی دانشگاه و یالکمیسیون پزشکی دانشگاه و یا سایر د
کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی باشد فرد از 

از  (پ  از انصراف قطعی(پرداخت غرامت معاف خواهد بود. همچنین به مدت دو سال 
  .شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد



 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی 084

در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه  (هریهبا پرداخت ش):دستیاران آزاد  2تبصره 
از شرکت ( پ  از انصراف قطعی)باشند. همچنین به مدت یك سال  می کامل همان سال

  .مجدد در آزمون محروم خواهد شد
باید  می در صورتی که دستیار در طی دوره آموزش مایل به ادامه تحصیل نباشد- 31ماده 

طریق گروه آموزشی مربوطه به معاونت آموزشی درخواست انصراف خود را کتبًا از 
 نماید المت تکمیلی دانشکده اعالتخصصی و تحصی

تواند فقط یك بار و حداکثر ظرف مدت یك ماه پ   می :دستیار منصرف از تحصیل 1تبصره 
به تحصیل بازگشت  (که جز سقف سنوات محاسبه خواهد شد)از تاریخ انصراف قطعی 

دستیار تابع مقررات آموزشی دانشگاه و نظر شورای تخصصی  نماید و بازگشت به تحصیل
دانشکده خواهد بود. افرادی که به علت عدم ثبت نام درموعد مقرر منصرف شناخته شده 

 اند مشمول این تبصره نمی باشند
:در صورتی که دستیار در هر زمان از تحصیل بدون عذر موجه غیبت نماید  2تبصره 

 .شود می منصرف از تحصیل محسوب
هرماهه مبلغی بعنوان کمك هزینه به دستیاران ها،  با تصویب هیأت امناء دانشگاه- 32ماده  

  .دندانپزشکی پرداخت خواهد شد
جی بیش از سقف مجاز به دستیاران کمك هزینه ای الدر مدت مرخصی استع : 1تبصره 

 تعلق نمی گیرد
وند کمك هزینه خود را از ش می دستیارانی که به صورت تعهد خاص پذیرش : 2تبصره 

 .دارند می دانشگاه محل تحصیل دریافت
ارائه گواهی انجام فعالیت دستیار جهت دریافت کمك هزینه از طرف معاون  : 3تبصره  

ت تکمیلی بر اسواس گزارش معاون تخصصی و تایید مدیر الآموزشی تخصصی و تحصی
 گردد می آموزشی صادرهای  گروه

 باشد می تی این کمك هزینه منوط به قبولی در آزمون ارتقاافزایش سنوا : 4تبصره 
پرداخت کمك هزینه به دستیارانی که با استفاده از مأموریت آموزشی به تحصیل  : 5تبصره 

 مشغولند طبق مقررات سازمان محل تعهد خواهد بود
  .کمك هزینه تعلق نمی گیرد (با پرداخت شهریه)به دستیاران آزاد  : 6تبصره 
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دستیاران شاغل به تحصیل در تمام مدت دستیاری حق تأسی /اداره مطب - 33ماده 
خصوصی را حتی در های  دیگر و یا درمانگاههای  خصوصی و یا اشتغال به کار در مطب

ساعات غیر اداری ندارند. درصورت گزارش گروه آموزشی و تأیید موضوع از طرف مراجع 
یلی دانشکده موظف است تا از تحصیل ت تکمالذیربط، معاون آموزشی تخصصی و تحصی

این افراد جلوگیری نماید. بازگشت به تحصیل چنین افرادی، پ  از ارایه تعهدنامه مکتوب 
مبنی بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصی، صرفا با موافقت شورای آموزش 

 ت تکمیلی امکان پذیر استالتخصصی و تحصی
ویژه و یا سایر واحدهای های  انند در کلینیكتو می محل تحصیلهای  تبصره: دانشگاه

درمانی تابعه از خدمات درمانی دستیاران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هیأت مدیره 
کلینیك ویژه و یا حسب مورد سایر مراجع ذیربط دانشگاه در خارج از ساعات 

  .اداری/آموزشی استفاده نمایند
 باشد می تغییر رشته ممنوعم قبولی داوطلب، الپ  از اع- 34ماده 

تبصره: در صورتی که بروز بیماری پ  از انتخاب رشته منجر به عدم امکان ادامه تحصیل  
در رشته مربوطه گردد، تغییر رشته با تشخیص شورای پزشکی دانشگاه، نظر موافق شورای 

و آموزشی دانشگاه و تایید کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی 
درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در  92تخصصی به شرط داشتن نمره ای معادل با 

  .رشته/سهمیه مربوطه امکان پذیر خواهد بود
درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در  92جابجایی دستیاران به شرط کسب - 35ماده 

تأیید کمیسیون  مبداء و مقصد وهای  سهمیه مربوطه و با موافقت شورای آموزشی دانشگاه
 موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی صرفا یك بار امکان پذیر

باشد. متعهدین سهمیه نقاط محروم طبق مفاد قانون مربوطه از این امر مستثنی بوده و  می
  .امکان جابجایی ندارند

بط سال اول و در شرایط استثنایی پ  از موفقیت در گذراندن کلیه دروس مرت- 36ماده 
مبداء و های  قبولی در آزمون ارتقا، انتقال در دوره دستیاری درصورت موافقت دانشگاه

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه و تأیید  92مقصد به شرط کسب 
کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی صرفا یك بار 

تبصره: انتقال دستیار زن به تبع همسر به شرط قبولی همزمان و  .دامکان پذیر خواهد بو
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درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه با تایید کمیسیون موارد  92کسب 
 خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان پذیر خواهد بود

  .دستیاری ممنوع استهای  میهمانی در دوره- 37ماده 
تبعات آموزشی ناشی از جابجایی و انتقال دستیاران از نظر انطباق دروس گذرانده - 38ه ماد

 .شده و سایر موارد به عهده خود دستیار است
داخل کشور های  تخصصی خارج از کشور به دورههای  انتقال دستیاران دوره- 39ماده 

 .باشد می ممنوع
 ان نامه یو دفاع از پا یلیشرفت تحصیپ یابیبخش ششم: ارز 

بر اساس نمره صفر )ارزیابی پیشرفت تحصیلی دستیاران شامل نمره کلیه دروس - 42ماده 
 باشد می و قبولی در آزمون ارتقا سالیانه( تا بیست

و حداقل میانگین نمرات برای قبولی  13حداقل نمره برای قبولی در کلیه دروس - 41ماده 
 باشد می 14سالیانه معادل 

از واحدهای ماخوذه آن سال شرط معرفی و شرکت  14انگین نمرات :کسب می 1تبصره  
دستیار در آزمون ارتقا است. نمرات این واحدها به صورت ناتمام ثبت میگردد و در صورت 

م شده در کارنامه ثبت و دستیار مجاز القبولی در آزمون ارتقا، نتیجه نهایی مطابق نمرات اع
 باشد.  می باالتربه شروع دوره آموزشی در سال 

تقلیل و  99/12صورت عدم قبولی درآزمون ارتقا، میانگین نمرات واحدها به حداکثر در 
 سپ  در کارنامه ثبت خواهد شد

تواند حداکثر با داشتن دو درس مردودی به آزمون ارتقا معرفی شود  می :دستیار 2تبصره 
بولی در آزمون ارتقا، را کسب نموده باشد. در صورت ق 14مشروط بر اینکه میانگین نمرات 

  .دستیار موظف به اخذ فوری دروس مردودی است
دستیار موظف است تا در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی که هر ساله توسط - 42ماده 

گردد به عنوان  می دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برنامه ریزی و اجرا
قبولی را کسب نماید. حداقل نمره جهت  آزمون ارتقا شرکت کرده و به شرح ذیل نمره

  - :ساله 3های  دوره
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 درصد  42     سال اول -

 درصد  55     سال دوم  -

 طبق ضوابط آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی      سال سوم -

  ت:حداقل نمره جهت رشته جراحی دهان و فك وصور

 درصد  32      سال اول -

 درصد  42     سال دوم  -

 درصد 52   سال سوم   -

 درصد 62  سال چهارم  -

 طبق ضوابط آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی     سال پنجم  -
در هر سال تحصیلی و یا عدم کسب  14درصورت عدم کسب میانگین نمرات - 43ماده  

دستیار مردود محسوب شده و موظف است تا  ،42حداقل نمرات مشخص شده در ماده 
 کرار نمایدمجددا کلیه دروس آن سال تحصیلی را ت

دستیارانی که دو سال در آزمون ارتقا مردود گردند به اخراج محکوم شده و موظف - 44ماده 
و خسارات برابر ضوابط مصوب دبیرخانه شورای آموزش ها  به پرداخت کلیه هزینه
 باشند می دندانپزشکی و تخصصی

ی را با موفقیت دستیارانی که کلیه دروس نظری، عملی، کارگاهی و بیمارستان- 45ماده  
گذرانیده و از پایان نامه خود دفاع نموده اند به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 

گردند. شرط  می تخصصی جهت شرکت در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی معرفی
 باشد می فراغت از تحصیل کسب حد نصاب نمره گواهینامه تخصصی در آزمون مذکور

فی شده از طرف دانشکده جهت شرکت در آزمون گواهینامه/دانشنامه دستیار معر- 46ماده  
 که دانشکده محل تحصیل مشخصهایی  و قسمتها  تخصصی بایستی با کلیه بخش

 نماید تسویه حساب نماید می
شرایط و مقررات مربوط به آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی تابع - 47ماده  

  .آیین نامه مربوطه است
ه دستیاران موظف به اخذ و گذراندن پایان نامه تخصصی در حیطه رشته کلی- 48ماده 

تخصصی باید از نوع تحقیقی بوده و نباید از نظر های  تخصصی خود هستند. پایان نامه دوره
 موضوع، محتوی، زمان و مکان تکراری باشد
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تا پایان دستیاران دوره تخصصی سه ساله باید موضوع پایان نامه خود را حداکثر - 49ماده 
ترم سوم تحصیلی ثبت نمایند. حداکثر زمان درمورد دستیارانی که دوره تخصصی آنان پنج 

  .شود می باشد تا پایان ترم پنجم در نظر گرفته می سال
  .باشد می تبصره: حداقل فاصله زمانی بین ثبت و دفاع از پایان نامه یك سال

موضوع تحقیق، پ  از تأیید گروه در موارد خاص با توجه به حجم و اهمیت - 52ماده 
تواند به صورت گروهی انتخاب و اجرا  می آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده، پایان نامه

متمایز از یك پروژه های  توانند جهت انجام بخش می دستیار 2گردد. در این صورت حداکثر 
 مشترك ولی با عناوین متفاوت اقدام نمایند

 پایان نامه مراحل تصویب و ثبت- 51ماده 
 انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد/اساتید راهنما  -الف

 ارائه فرم پیشنهادیه پایان نامه به گروه آموزشی مربوطه جهت تایید  -ب
 ارائه فرم پیشنهادیه پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب  -ج
 ما جهت شروع کار تحقیقاتیغ شماره ثبت به دستیار و استاد/اساتید راهنالاب -د
سال سابقه آموزشی و راهنمایی  5مرتبه استاد راهنمای اول حداقل استادیاری با - 52ماده  

پایان نامه تحقیقاتی دوره دکتری عمومی است. استاد راهنما باید کارگاه روش  2حداقل 
ین تحقیق را گذرانده و مجری حداقل یك طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه و یا وزارت

بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری بوده و هم چنین حداقل دو 
 ت بین اللملی منتشر نموده باشدالمقاله تحقیقاتی را در مج

تحقیقاتی به شرح زیر های  چگونگی نحوه مشارکت دو استاد راهنما درپایان نامه- 53ماده 
  :است
یقاتی به دو استاد راهنما با درخواست دستیار مربوطه تحقهای  تشخیص نیاز پایان نامه -الف

  .بر عهده شورای پژوهشی دانشکده است
درصورت تصویب دو استاد راهنما، هرگونه امتیاز از نظر معادل سازی، حق التدری  و  -ب

  .گردد می سایر موارد برای پایان نامه مورد نظر بین هر دو تقسیم
  .گردد می ید راهنمای اول ودوم به ترتیب ذکردرکلیه مدارك مرتبط نام اسات -ج
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نفر بعنوان استاد یا  2یا  1:در صورت لزوم با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید دانشکده  1تبصره 
شوند که موظف به همکاری در هدایت  می آموزشی انتخابهای  اساتید مشاور از سایر گروه

شند. اساتید مشاور باید دارای حداقل درجه با می پایان نامه زیر نظر استاد/اساتید راهنموا
دکترای تخصصی و یا استادیاری باشند. آوردن نام استاد مشاور روی جلد پایان نامه 

  .ضروری است
:چنانچه تصحیح جزئی عنوان پایان نامه ضرورت داشته باشد با پیشنهاد استاد  2تبصره  

  .باشد می ر امکان پذیرتأیید شورای پژوهشی دانشکده فقط برای یکبا راهنما و
استاد راهنما پ  از اتمام کار تحقیق و تأیید پایان نامه نگارش یافته، مراتب قابل - 54ماده 

 ت تکمیلی اعالمالدفاع بودن پایان نامه را کتبًا به معاون آموزشی تخصصی و تحصی
 نماید. در این مرحله پایان نامه باید تایپ ولی صحافی نشده باشد می

–:تأییدیه وصول مقاله تهیه شده از پایان نامه توسط یکی از مجالت معتبر علمی 1تبصره 
 آموزشی معاونت به شده تدوین نامه پایان همراه باید خارجی یا و داخلی پژوهشی

 گردد تحویل دانشکده تکمیلی تحصیالت و تخصصی
 پذیر استماهه دوم از آخرین سال تحصیلی امکان  6:دفاع از پایان نامه در  2تبصره 

ت التاریخ جلسه دفاع از پایان نامه توسط معاونت آموزشی تخصصی و تحصی- 55ماده  
  .گردند می گردد و هیئت داوران توسط ایشان به جلسه دعوت می تکمیلی دانشکده تعیین

  :باشند می هیئت داوران متشکل از اعضاء زیر - 56ماده 
 استاد/اساتید راهنما . 1 

 شاور استاد/اساتید م. 2
 ت تکمیلی المعاون آموزشی تخصصی و تحصی. 3 

 معاون تخصصی گروه مربوطه. 4
 مدیرگروه یا یکی از اساتید گروه آموزشی به انتخاب مدیر گروه . 5
 معاون آموزشی دانشکده یا نماینده ایشان از بین اعضاء هیئت علمی . 6
 یئت علمیمعاون پژوهشی دانشکده یا نماینده ایشان از بین اعضاء ه. 7
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ت الجلسه دفاع از پایان نامه با سرپرستی معاون آموزشی تخصصی و تحصی- 57ماده  
تکمیلی دانشکده و یا نماینده ایشان و با حضور استاد/اساتید راهنما و حداقل سه تن دیگر از 

 کند می اعضاء هیئت داوران رسمیت پیدا
داوران و کسب موافقت :دستیار موظف است پ  از مشخص شدن اسامی هیئت  1تبصره 

حداقل یك هفته قبل از جلسه دفاع، یك نسخه از ، کتبی آنان برای حضور در جلسه دفاع
پایان نامه را در اختیار آنان قرار دهد و پ  از برگزاری جلسه دفاع موارد مورد نظر احتمالی را 

حات الصدر پایان نامه تصحیح نماید. ضروری است نظرات هیئت داوران درمورد انجام ا
زم در پایان نامه تحت نظر استاد راهنما و رئی  هیأت داوران توسط دستیار پیگیری شود و ال

حداکثر ظرف مدت یکماه همراه با تأیید کتبی آنان به معاونت آموزشی تخصصی و 
ت تکمیلی دانشکده مربوطه تسلیم گردد. یك نفر از اعضاء هیئت داوران به انتخاب التحصی

بر انجام تغییرات بوده و نمره پایان نامه دستیار پ  از طی مراحل فوق در اداره خود آنها ناظر 
  .آموزش دانشکده به ثبت خواهد رسید

:ارزشیابی پایان نامه توسط هیئت داوران و در مقیاس نمره گذاری بشرح زیر  2تبصره 
  د:پذیر می صورت

چاپ یك مقاله از به شرط ارایه مدرك پذیرش و یا  ()درجه ممتاز 22تا  19از  .1
ت ایندک  شده نوع اول به شرط اینکه دستیار نویسنده الهمان پایان نامه در مج
 اول و یا پاسخگو باشد

 () درجه بسیار خوب99/18 تا 18از  .2

 () درجه خوب99/17تا  16از  .3

 () درجه قابل قبول99/15تا  14از  .4

  )) مردود14کمتر از  .5

ستیار است. اساتید راهنما و مشاور صرفًا پاسخگوی دفاع از پایان نامه به عهده د- 58ماده 
نمایند، خواهند بود. دستیار موظف است در صورت  می مواردی که هیئت داوران درخواست

  .درخواست هیئت داوران، عین منابع پایان نامه را در جلسه دفاع ارائه نماید
یا پذیرش یك مقاله از  تبصره: شرط دفاع از پایان نامه ارائه حداقل یك مقاله چاپ شده و

ت معتبر علمی پژوهشی داخلی یا النویسنده اول و یا مسئول در یکی از مج -وی به عنوان 
 باشد. این مقاله الزامًا مرتبط با پایان نامه نیست می خارجی
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هر دستیار موظف است به تعداد کافی از نسخ پایان نامه صحافی شده خود را - 59ماده 
استاد/اساتید راهنما/مشاور، گروه آموزشی مربوطه، کتابخانه آن جهت  CD همراه با

 دانشکده و کتابخانه مرکزی دانشگاه به اداره آموزش دانشکده خود تحویل نماید
کلیه حقوق مکتسبه از پایان نامه به شرطی که به عنوان طرح تحقیقاتی مصوب - 62ماده  

لق به دانشگاه است، در غیر این شورای پژوهشی دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی باشد متع
 .گیرد می صورت حقوق مذکور به استاد راهنما و دانشجو تعلق

در مواردی که در این آیین نامه مسکوت است و یا تصریح ندارد، مرجع تصمیم - 61ماده  
ت الگیری در خصوص محتوا و اجرای برنامه آموزشی، شورای آموزش تخصصی و تحصی

شورای آموزشی دانشگاه و در موارد بین/خارج دانشگاهی دبیرخانه  تکمیلی دانشکده و تأیید
 شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است

 
در سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و )با تصویب این آیین نامه  

مصوب در بیست و نهمین )تبصره، نسخه پیشین  49ماده و  61آن در  ابالغو  (تخصصی
  .(نسخ میگردد 28/11/88دندانپزشکی و تخصصی مور  نشست شورای آموزش 

 
 مقدمه 

ین نامه برگزاری امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی مصوب هشتمین یجهت بازنگری آ
نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و تجمیع مصوبات جلسات مختلف 

شکی به شرح کشوری دندانپزهای  ین نامه آزمونیشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، آ
 ب قرار گرفتیل مورد تصویذ

(مصوبات پانزدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و 6)به استناد بند - 1ماده 
غ مقام وزارت، کمیته هفت نفره منتخب التخصصی، بنا به پیشنهاد معاون آموزشی و با اب

ه دانشیاری دندانپزشکی با مرتبهای  ر مرکب از شش نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکدهیوز
 ا استادی و دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برای مدت سه سال تشکیلیو 

  .گردد می
ن کمیته پ  از مشورت با اعضا توسط دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و یتبصره: دبیر ا

  .گردد می کسال منصوبیتخصصی به مدت 
  :باشد می لیف و اهداف کمیته هفت نفره به شرح ذیوظا- 2ماده 

 کشوری دندانپزشکی های  ممتحنه آزمونهای  تعیین اعضاء هیئت -
 ممتحنههای  تعیین دبیران هیئت -
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های  ات و اعتراضات احتمالی دستیاران نسبت به عملکرد اعضای هیئتیرسیدگی به شکا - 
 ممتحنه

 کشوریهای  نظارت کامل بر حسن برگزاری آزمون - 
ف محوله از یممتحنه در انجام وظاهای  ر و اعضاء هیئتبررسی و نظارت بر عملکرد دبی - 

ت کتبی و الت آزمون و بررسی کیفیت سؤاالجمله میزان مشارکت اعضاء در طراحی سؤا
 شفاهی/ عملی

ممتحنه بر های  عمومی اعضاء هیئت-علمیهای  بررسی مستمر عملکرد و صالحیت - 
 نیگزیا معرفی جایت و یدر جهت ابقاء عضو 2ماده  2-3از بند  2و1اساس تبصره 

 زی به منظور ارتقاء کیفی آزمون هایسیاست گذاری و برنامه ر - 
ل یکشوری به شرح ذهای  ممتحنه و برگزاری آزمونهای  ت در هیئتیط عضویشرا -1-2

 :است
  .ا استادی باشندیاعضای هیئت علمی که دارای مرتبه دانشیاری و 2-1-1 :

سال سابقه آموزشی  7ست حداقل یبا می ارییه استاداعضای هیئت علمی با مرتب -2-1-2
ت در هیئت ممتحنه آزمون یدر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی داشته باشند که برای عضو

تخصصی طی شده های  سال از آن در آموزش دوره 3ست حداقل یبا می دانشنامه تخصصی
دی دستیاری شرکت دوره بعنوان عضو هیئت ممتحنه آزمون ورو 2باشد و همچنین حداقل 

 .کرده باشند
های  ا اعضای هیئت علمی بازنشسته که فعالیتیمتخصصین غیر هیئت علمی و  -3-1-2

  .پژوهشی داشته باشند -شاخص علمی
های  تواند با مشورت وکسب نظر از دانشکده می ریکمیته هفت نفره منتخب وز- 1-2- 4 

کشوری دندانپزشکی را بر های  ونممتحنه آزمهای  تخصصی، اعضاء هئیتهای  مجری دوره
  .دیط انتخاب نمایین نامه از میان افراد واجد شراین آیط و ضوابط تعیین شده در ایطبق شرا

 نفر 9تا  3تعداد اعضاء هیئت ممتحنه با تشخیص کمیته و بسته به نوع آزمون از  -2-2
  .باشد می

حداکثر برای ها  مونممتحنه آزهای  ت در هیئتیمدت احکام صادره برای عضو -3-2
  .مدت سه سال است

ستی به یپژوهشی، با-:اعضای انتخاب شده عالوه بر دارا بودن سوابق مثبت آموزشی 1تبصره 
 صفاتی همچون امانت داری، بی طرفی و صداقت آراسته و اشتهار داشته باشند

ك از ینکه بررسی عملکرد، نوع و نحوه همکاری و صالحیت هر ی:با توجه به ا 2تبصره 
باشد، در صورت تشخیص فقدان  می ممتحنه به عهده کمیته هفت نفرههای  اعضاء هیئت
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ممتحنه به همکاری عضو خاتمه و عضو هیئت های  معیارهای مورد نظر در اعضای هیئت
 نی وی معرفی خواهد شدیگزیمورد نظر به جاهای  ژگییگری با ویعلمی د

ر نمی توانند به عنوان عضو هیئت ممتحنه ی:اعضاء کمیته هفت نفره منتخب وز 3تبصره  
  .انتخاب شوند

ماه  6ك نفر را به عنوان دبیر هیئت ممتحنه حداقل ی:کمیته هفت نفره در هر رشته  4تبصره 
به دبیرخانه شورای  (ك تا سه سالیاز )تعیین و برای صدور حکم ها  قبل از برگزاری آزمون

  .دینما می آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی
نفره مشخص و  7ی توسط کمیته یتوسط شیوه نامه مجزا 2-3و  2-2:مفاد بندهای  5تبصره 

 م خواهد شدالاع
 :باشد می لیممتحنه به شرح ذهای  ف اعضای هیئتیوظا- 3ماده 

مشارکت فعال و حضور تمام وقت در جلسات طراحی/ انتخاب سؤاالت   -
 شفاهی و جلسات هماهنگی /کتبی و عملیهای  آزمون

ی داوطلبان یابی نهایرسیدگی به اعتراضات داوطلبان و گزارش نتیجه ارز  -
 توسط دبیر هیئت ممتحنه

 تعیین منابع آزمون  -

 ن مندرج در دستورالعمل حفاظت از آزمون هایت دقیق موازیاهتمام به رعا  -

 باشد می لیممتحنه به شرح ذهای  ف دبیران هیئتیوظا- 4ماده  

ف اعضا در طرح سوال برای یتعیین وظا تشکیل جلسات منظم به منظور -
ابی آزمون شفاهی/ عملی با تاکید بر سنجش یآزمون کتبی و تعیین شیوه ارز

 بالینیهای  مهارت

ه گزارش تحلیلی پ  از برگزاری آزمون و ارائه راهکارهای مناسب به یارا  -
 رینفره منتخب وز 7ر نظر دبیر هیئت یزها  منظور ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون

عملی/شفاهی و کسب مجوز از های  ابی آزمونیمستند نمودن شیوه ارز  -
 دبیرخانه قبل از برگزاری آزمون 

ك از اعضاء به یش عملکرد اعضای هیئت ممتحنه و گزارش عملکرد هریپا -
های  دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی بر اساس چك لیست

 مربوطه

پ شده آزمون کتبی و یت تاالتوای سؤاآماده سازی و کنترل کامل متن و مح  -
م شده آزمون از الت از منابع تعیین و اعالکلید آنها و همچنین تأئید طرح سؤا
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ل آنها به یسوی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و تحو
 ربطیمسئولین ذ

پ شده به دبیرخانه شورای آموزش یمکتوب منابع آزمون به صورت تا اعالم  -
ت دبیرخانه شورای آموزش یو تخصصی جهت قرار گرفتن در سا دندانپزشکی

 دندانپزشکی و تخصصی 

ق یکشوری دندانپزشکی هر سال به نحو مقتضی از طرهای  زمان و محل آزمون- 5ماده 
م شده از طرف دبیرخانه المرکز سنجش آموزش پزشکی و بر اساس مفاد دستورالعمل اع

 ع داوطلبان خواهد رسیدالطشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به ا
  :باشد می لیمختلف به شرح ذهای  قبولی در آزمون- 6ماده 

کتبی و های  ك از آزمونیآزمون گواهینامه/دانشنامه: روش نمره دهی در هر -1-6
کتبی و های  ك از آزمونیشفاهی/عملی بر مبنای صفر تا صد و حداقل نمره قبولی در هر 

  باشد می 72شفاهی/عملی 
شرط معرفی دستیاران سال آخر به آزمون دانشنامه تخصصی، گذراندن کلیه دروس  -1-1-6

  .نظری و عملی مطابق برنامه آموزشی سال آخر است
های  ر در آزمونالتو با 72شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره  -2-1-6

ن افراد یدند. قبولی اگر می ند موفق به اخذ دانشنامه تخصصییشفاهی و کتبی کسب نما
  .گردد می مالبدون ذکر نمره/رتبه کسب شده اع

ا معدل یشرکت کنندگان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره آزمون کتبی و  -3-1-6
باشد موفق به اخذ  99/69تا  62شان بین یکتبی و شفاهی/عملی اهای  نمرات آزمون

  گردند می گواهینامه تخصصی
 62گان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره آزمون کتبی کمتر از شرکت کنند -4-1-6

  .گردند می ند مردود محسوبیکسب نما
 ندین آزمون شرکت نمای:دستیاران سال آخر موظفند تا در ا 1تبصره 
:در آزمون دانشنامه تخصصی، آزمون در دو بخش مجزا بصورت کتبی جهت  2تبصره

تشخیصی و های  ابی دقیق مهارتیعملی به منظور ارزنظری و شفاهی/ های  سنجش دانسته
 بالینی داوطلبان انجام خواهد گرفت

:تنها داوطلبانی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب کرده باشند مجاز به شرکت در  3تبصره 
ی داوطلب بر مبنای میانگین یهی است نمره نهایآزمون شفاهی/ عملی خواهند بود. بد

ب تعیین شده خواهد بود. برای آزمون یبا ضراها  ك از آزمونینمرات کسب شده در هر
باشد. استثنائا در رشته  می كیب آزمون کتبی دو و آزمون عملی یدانشنامه تخصصی ضر
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 ك و آزمون شفاهی/ عملی دویب آزمون نظری یآسیب شناسی دهان و فك و صورت ضر
  .باشد می

در آزمون شفاهی/ عملی، نمره قبولی :در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی  4تبصره 
ك دوره و حداکثر ظرف مدت سه سال پ  از برگزاری آزمون یدر آزمون کتبی تنها برای 

مربوطه قابل ذخیره شدن و محاسبه خواهد بود و در صورتی که داوطلب موفق به کسب حد 
نشنامه افت داینصاب نمره قبولی در آزمون شفاهی/ عملی در طی سه سال نگردد، جهت در

 تخصصی، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی و سپ  شفاهی/ عملی خواهد بود
تنها در بخش کتبی حد نصاب  93ور یگذشته و شهرهای  :داوطلبانی که در آزمون 5تبصره 

ك یین نامه تا دو سال، فقط برای ین آیب ایخ تصوینمره قبولی کسب نموده اند مجازند از تار
  6-2 .ندیعملی شرکت نمابار در آزمون شفاهی/ 

درصد نمره آزمون، قبولی  52دندانپزشکی: مشروط به کسب حداقل  یآزمون دستیار -2-6
 محل داوطلب است-ت انتخاب رشتهیبر اساس نمره مکتسبه و اولو

 است PhD بر اساس مقررات مربوط به آزمون PhD: آزمون -3-6
 62سب حد نصاب نمره قبولی آزمون جایابی دانش آموختگان خارج از کشور: ک -4-6

  .شرط قبولی است (02از  70( درصد
ی آزمون ملی دانش آموختگان یآزمون ملی: بر اساس دستورالعمل مصوب اجرا -5-6

  .ر مصوبات کمیته آزمون ملی استیخارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی و سا
ت و قبولی در آزمون سقف مجاز شرکت در آزمون گواهینامه/دانشنامه: شرک- 7ماده 

دستیاری از شروط فراغت از تحصیل های  ین نامه دورهیگواهینامه/دانشنامه تخصصی برابر آ
است. سقف دفعات مجاز شرکت در آزمون گواهینامه/دانشنامه در قالب سقف سنوات مجاز 

 گردد می تحصیلی است ودر صورت عدم موفقیت، دستیار اخراج
تحصیل دستیارانی که به دلیل عدم موفقیت در آزمون :درخواست بازگشت به  1تبصره 

م و در صورت موافقت الشوند به دانشکده محل تحصیل اع می گواهینامه/دانشنامه اخراج
شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه مربوطه، 

 گردد می ررسییصی در کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخص
ش سقف سنوات تحصیلی دستیار، تکرار قسمتی از ی:در صورت موافقت با افزا 2تبصره 

ت تکمیلی دانشکده و با پرداخت الدوره تخصصی با نظر شورای آموزش تخصصی و تحصی
 ر خواهد بودیه به دانشکده محل تحصیل امکان پذیشهر
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ید دبیرخانه یوره آموزشی تکرار شود با تاط فوق قسمتی از دی:در صورتی که با شرا 3تبصره 
شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مجوز شرکت مجدد در آزمون گواهینامه/دانشنامه 

  .شود می گر صادریك نوبت دیتخصصی رشته مربوطه حداکثر در 
تا موفق به کسب قبولی در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی ی:دستیارانی که نها 4تبصره 

 باشند می از دوره اخراج شده و موظف به پرداخت غرامت مطابق سند تعهداتنگردند 
:داوطلبانی که موفق به اخذ گواهینامه تخصصی گردند مجاز خواهند بود جهت  5تبصره 

 ندیبعد شرکت نماهای  دورههای  اخذ دانشنامه تخصصی درآزمون
نامه تخصصی به شرح ط فارغ التحصیلی و شرکت داوطلبان در آزمون دانشیشرا- 8ماده 

 :باشد می لیذ
ها  ر رشتهیسا 2و 1رشته جراحی دهان و فك و صورت و سال  4تا 1دستیاران سال  -1-8

دستیاری دندانپزشکی پ  از گذراندن دروس نظری و های  ین نامه دورهیموظفند مطابق آ
عملی هرسال از دوره تخصصی در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی همان سال به عنوان 

  د.نیآزمون ارتقاء شرکت نموده و نمره قبولی کسب نما
 :ر استیبه شرح ز (کتبی)ن آزمون یحداقل نمره قبولی دستیار در ا -2-8
تخصصی به استثناء رشته جراحی دهان و فك و های  سه ساله تمامی رشتههای  الف: دوره 

 صورت 
 (درصد نمره کل 42)ان سال اول یپا
  )ره کلدرصد نم 55)ان سال دوم یپا
 ینیپا – تخصصی گواهینامه 99/69تا 62 –دانشنامه تخصصی  باالترو  72)ان سال سوم یپا
 مردود( 62 از تر

 ساله رشته جراحی دهان و فك و صورت 5ب: دوره 
  )درصد نمره کل 32)ان سال اول یپا 

 (درصد نمره کل 42)ان سال دوم یپا
  )درصد نمره کل 52)ان سال سوم یپا
 (درصد نمره کل 67)هارم ان سال چیپا
 ینیپا – تخصصی گواهینامه 99/69تا 62 –تر دانشنامه تخصصی الو با 72)ان سال پنجم یپا
  )مردود 62 از تر

ح ندارد، کمیسیون معین یا تصریین نامه مسکوت است و ین آی:در مواردی که در ا 9ماده 
 ستدبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مرجع تصمیم گیری ا
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ین نامه یآ)تبصره، نسخه پیشین  16ماده و  9غ این آیین نامه در سه فصل، البا تصویب و اب
برگزاری امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی مصوب هشتمین نشست شورای آموزش 

 .گردد می نسخ (دندانپزشکی و تخصصی
 

 مقدمه
دانپزشکی و مصوبات پانزدهمین نشست شورای آموزش دن (ب-1)مقدمه به استناد بند 

بر اساس  (متعهد خدمت)تخصصی دندانپزشکی های  تخصصی، دانش آموختگان دوره
و نیازهای کشور توسط کمیسیون جایابی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و ها  اولویت

گوناگون های  شوند. اینك در جهت تجمیع و بازنگری مصوبات نشست می تخصصی توزیع
های  تخصصی آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دورهشورای آموزش دندانپزشکی و 

 تخصصی دندانپزشکی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت
مسئولیت اجرایی این آیین نامه برعهده کمیسیون جایابی دبیرخانه شورای آموزش - 1ماده 

 باشد می دندانپزشکی و تخصصی
از تخصصی انپزشکی و با حکم دبیر شورای آموزش دنداعضاء کمیسیون جایابی - 2ماده 

 .گردند می برای مدت سه سال منصوبدندانپزشکی های  میان اعضای هیات علمی دانشکده
متعهد خدمت  دانش آموختگان خدمات قانونیجدول نحوه محاسبات مدت انجام - 3ماده 

 .خواهد شد ابالغسال یك بار بازبینی و  دوآموزشی و یا درمانی هر  هایدر بخش
( 1/8/91مورخه  1129/122ابالغ شده ذیل )مفادابالغ وزارتی به شماره : جدول 1تبصره 

 خواهد بود. 93مالک مدت خدمت متعهدین فارغ التحصیل در شهریور سال 
 

های تخصصی جدول نحوه محاسبه مدت انجام خدمات قانونی فارغ التحصیالن رشته
 دندانپزشکی در بخش آموزش/ درمانی

 ردیف
 

 محل انجام تعهدات
زمان انجام خدمات  مدت

برای کسانی که سربازی یا 
انسانی را  یطرح نیرو

 اندانجام داده

خدمات زمان انجام مدت 
که سربازی یا  یبرای کسان

را  یطرح نیروی انسان
 اندانجام نداده

 سال8 سال 6 البرز –تهران  8
 -قزوین -شیراز -تبریز -اصفهان -مشهد 2

 قم -بابل -همدان
 ماه 6سال و  6 سال 5

 -گلستان -زنجان -سمنان -گیالن 8
 کرمان -شهرکرد -ساری -ارومیه

 ماه 6سال و  5 سال 4

 ماه 6سال و  4 ماه 6سال و  3 رکزیم -بوشهر -اردبیل -بندرعباس -اهواز –یزد  4
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 -کرمانشاه -خراسان شمالی -رفسنجان 0
 سنندج -کهگیلویه و بویر احمد

 ماه 9سال و  3 سال 3

 سال 3 ماه 6سال و  2 زاهدان -ایالم -راسان جنوبیخ –لرستان  6
موضوع تغییر زمان تعهدات بر اساس جدول فوق به متعهدین خدمت قبل، قابل تسری          

 شود.نبوده و موضوع عطف به مماسبق نمی
 

تخصصی دندانپزشکی که موفق به اخذ دانشنامه های  : توزیع دانش آموختگان دوره2تبصره
دندانپزشکی به عنوان هیات علمی های  با اولویت خدمت در دانشکده تخصصی گردند

 گیرد. می صورت
تخصصی دندانپزشکی که موفق به اخد گواهینامه های  : دانش آموختگان دوره3تبصره 

تخصصی گردند در صورت معرفی جهت خدمت در مراکمز درمانی )متخصص درمانی( 
 د.شون می جهت ارائه خدمات صرفًا تخصصی معرفی

تخصصی دندانپزشکی با توجه به امتیازات های  توزیع دانش آموختگان دوره -4ماده 
 پذیرد: می مکتسبه ایشان در موارد ذیل صورت

امتیازات آموزشی به ترتیب اهمیت شامل نمره آزمون دانشنامه/ گواهینامه تخصصی،  -1-4
 نمره آزمون ارتقا و معدل کل دوره دستیاری است.

)به ها  ازات به ترتیب اهمیت شامل شرایط بومی بودن برای تمام دانشکدهسایر امتی -2-4
شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز( انجام خدمت طرح های  استثنای دانشکده

نیروی انسانی و سربازی، فرزند و همسر خانواده محترم شهدا، رزمندگان، جانبازان و 
 ی درخشان است.آزادگان، تاهل، تعداد فرزند و استعدادها

متعهدین خاص موظف به انجام تعهدات مطابق با مفاد اسناد تعهد سپرده شده  -5ماده 
باشند و کمیسیون جایایی حق تغییر محل انجام تعهدات خاص را ندارد، مگر اینکه  می قبلی

محل جدید به لحاظ ضریب محرومیت تعیین شده در وزارت متبوع، همطراز و یا محروم تر 
 ندرج در سند تعهد باشد.از محل م

تبصره: سقف تعداد متعهدین خاص در هر رشته / دانشکده توسط کمیسیون جایایی 
 شود. می مشخص

: مشمولین نظام وظیفه بر اساس مقررات ونیز توافقات فیما بین با سازمان نظام وظیفه 6ماده 
 شود. می و مرکز امور هیات علمی توزیع

ولتی بر اساس مفاد سند تعهد تودیعی دانشگاه محل : مستخدمین رسمی مراکز د7ماده 
 شوند. می تحصیل توزیع
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تبصره، مقررات مغایر با محتوای این آیین  4ماده و  7با تصویب و ابالغ این آیین نامه در 
 گردد. می نامه لغو
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دستیاری دندانپزشکیهای  آئین نامه دوره  
به بعد 8817ورودی    

 مقدمه
های  ای دستیاری دندانپزشکی، تربیت افراد متخصص در رشتهههدف از برگزاری دوره

الزم، نیازهای آموزشی های  تخصصی دندانپزشکی است. این افراد با کسب مهارت
 نمایند. می    پژوهشی، درمانی و بهداشتی کشور را تامین

 فیتعار 
 یدانشگاه یالت عالیاز مقاطع تحص یکی یدندانپزشک یاریدوره دست -7ماده 

(Academic) ت یط پ  از کسب موفقیو واجد شرا یاست که دندانپزشکان عمومی متقاض
رخانه یکه از طرف دب یاز مراکز آموزش یکیدر آزمون ورودی با توجه به نمره مکتسبه در 

گردد آن را شروع نموده و پ  از گذراندن ین مییتع یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا
ر ارتقا ین دوره )نظیح یهادر آزمون یز قبولیصوب( و نم یدروس )طبق برنامه آموزش یتمام
ن آزمون، موفق به اخذ یشرکت نموده و متناسب با نمره ا یانه(، در آزمون بورد تخصصیسال

 گردند.یگواهینامه و یا دانشنامه تخصصی در رشته مربوطه م
و  یعموم یپزشکدندان یترکه با داشتن مدرك دکشود  می اطالق یار به فردیدست -0ماده 

 یعملهای  ب مهارتکسو  ینظرهای  جهت آموزش ،یاریدست یرش در امتحان ورودیپذ
دهان و فك و صورت،  یب شناسی)شامل آس یپزشکدندان یتخصصهای  از رشته یکیدر 

دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی،  یهایماریک ، بیارتودانتیک ، اندودانت
کودکان و  یدندانپزشک ،یمیترم یت، دندانپزشکدهان و فك و صور یک ، جراحیودانتیپر

ق یآن دوره از طر یبرا هک یمدت زمان مشخص ی، طصورت( فك و دهان و یولوژیراد
ب شده است، به امر آموزش، پژوهش و یتصو یو تخصص یپزشکدندانآموزش  یشورا

 ورزد. می لاشتغا درمانیهای  تیفعال انجام
 یزشکاری دندانپیدستهای  آزمون ورودی دوره

از طریق مرکز  یدندانپزشک یتخصص یهاثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره -9ماده 
سنجش آموزش پزشکی و بر اساس مفاد دستورالعمل اعالم شده از طرف دبیرخانه شورای 

 پذیرد. می آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام
که اعالم  یر و به شکلل و ارائه مدارك الزم در موعد مقریداوطلبین ملزم به تکم -1ماده 

 ای و نبوده طرایش واجد داوطلبکه  شود زمان مشخص هر در چنانچه باشند. می شودمی
 به و شده بلس اریدست از دوره ادامه حق نشود واقع دییتأمورد  شده هیارا مدارك تصح

 .شود می محروم یاریدست یورود آزمون در تکشر از دوره دو مدت
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 شورکسراسر منتخب  یعلوم پزشکهای  در دانشگاهك نوبت ی ن آزمون هر سالیا -9ماده 
 گردد.یبرگزار م

است و تعداد سواالت و منابع آزمون هر سال به اطالع  ینمره منف ین آزمون دارایا -9ماده 
 شود.یداوطلبان رسانده م

ه نمره و رتبه داوطلب خواهد بود که ب یحاو یاه بصورت کارنامهیجه اولیاعالم نت -9ماده 
  رد.یگین قرار میار داوطلبیهمراه فرم انتخاب رشته در اخت

 درصد نمره کل آزمون را کسب نموده مجاز به انتخاب رشته 92داوطلبانی که  :0تبصره 
 باشند. می

: داوطلبان حایز شرایط برای استفاده از سهمیه بومی، در صورت کسب حداقل 0تبصره 
 گیرند.   می ته/محل انتخابی، مورد پذیرش قرار% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رش89

ل یمحل را برای تحص-رشته 92توانند حداکثر داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می -8ماده 
 انتخاب  نمایند.

 یدندانپزشک یار یدستهای  ط ورود به دورهیشرا
ر دندانپزشکی برابر ضوابط اعالمی د یاریدوره دست یدر آزمون ورود یقبول -5ماده  

 دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی صورت پذیرد.
 است. یانقالب فرهنگ یعالیطبق ضوابط شورا یعمومهای  تید صالحییتأ -72ماده 
د وزارت بهداشت، درمان و ییمورد تأ یدندانپزشک یعموم یارائه مدرك دکتر -77ماده 

 باشد.الزم می یآموزش پزشک
و نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای  یو روان یجسماز سالمت  یبرخوردار -70ماده 

 برحسب رشته و مطابق با مفاد دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی احراز گردد.
صحت سالمت جسمی و روانی پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشگاه از طرف  :0تبصره 

 د.و تایید قرار گیر یشورای پزشکی دانشگاه محل تحصیل مورد بررس
که در بدو ورود از نظر سالمت جسمی و روانی  یرفته شدگانیپذ یپرونده پزشک: 1تبصره 

به  ین دوره دستیاریاند اما با اعالم گروه آموزشی و تایید دانشکده در حمورد تایید قرار گرفته
اند در شورای پزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار دهیبیماری جسمی و یا روانی مبتال گرد

 و در صورت تایید شورای آموزشی دانشگاه از ادامه تحصیل این افراد جلوگیریگرفته 
 . شود یل افراد نمین قبیشامل ا یلیت تحصمو غراشود  می

پذیرفته شدگان الزم است بر اساس سهمیه پذیرش و مفاد دستورالعمل آزمون  -79ماده 
موزش دندانپزشکی و پذیرش دستیار دندانپزشکی که سالیانه از طرف دبیرخانه شورای آ
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مربوطه اقدام های  گردد نسبت به سپردن تعهدات محضری و وثیقه می تخصصی اعالم
 آید. می نماید، در غیر این صورت از ثبت نام/ ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل

صدور و ارائه مدارک تحصیلی تمامی متعهدین خدمت منوط به انجام کامل  -تبصره
راد در زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور تعهدات بوده و این اف

 )غیر از دانشگاه محل انجام تعهد( نخواهد بود. 
زان یالتحصیلی به مسپارند تا پ  از فارغیم یمتعهدین عام تعهد محضر -الف( تعهد عام

شکی و برابر مدت تحصیل در هر محلی که دبیرخانه شورای آموزش دندانپز 9/0حداکثر 
تعیین نماید به انجام خدمات آموزشی/پژوهشی/درمانی بپردازند. این نوع تعهد  یتخصص

بر اساس ضریب محرومیت محل انجام تعهدات خواهد شد. تحویل  kمشمول ضریب 
 باشد. می مدرک تحصیلی این مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز

مناطق محروم بر اساس قانون برقراری تعهد خاص  -0 باشد: می دو نوعب( تعهد خاص: 
تکمیلی و تخصصی )جذب دانشجوی های  عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره

ن مشموالن برای خدمت در مناطق محروم مورد تعهد به یبومی( که تعهد اخذ شده از ا
ا جابجایی نمی باشد و یزان سه برابر مدت تحصیل است و این نوع تعهد قابل خرید و یم

 مشمول ضریب منطقه نمی گردد.
باشد و  می ن مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجازیتحویل مدرک تحصیلی ا -تبصره 

 این افراد در زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند.
ار، ارائه ن عام: با درخواست کتبی دستییمتعهد ین دوره دستیاری برایتعهد خاص در ح -1

 یو تخصص یآموزش دندانپزشک یرخانه شورایو تایید دبها  اعالم نیاز یکی از دانشگاه
تخصصی دندانپزشکی های  مطابق با مفاد آیین نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دوره

زان یخدمت به م یبرا ین ملزم به سپردن تعهد محضریقابل انجام است. این گروه از متعهد
شوند. ضریب محرومیت محل انجام تعهدات در این نوع تعهد  می حصیلبرابر مدت ت 0

 اعمال نخواهد شد. 
، هر ساله 0در اجرای بند  یو تخصص یآموزش دندانپزشک یرخانه شورایدب :0تبصره 

مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی را استعالم و بررسی نموده و در های  لیست رشته
 ، مراتب را به اطالع عموم خواهد رساند.مورد نیازهای  صورت تایید رشته

موظفند به  ینین متعهدیاز توسط دانشگاه محل تعهد، چنیدر صورت اعالم عدم ن: 1تبصره 
و در صورت دارا بودن اعالم نیاز،  مراجعه یو تخصص یآموزش دندانپزشک یرخانه شورایدب

ون جایابی، انجام تعهدات قانونی خود را در سایر مناطق بر اساس تشخیص کمیسی یمابق
 دهند.
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تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام تعهدات پذیرفته شدگانیکه با استفاده از :3تبصره 
سهمیه استانهای خاص و یا مناطق محروم در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده اند، به 
عهده دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی بوده و محل تعهدات تخصصی ایشان در همان 

 حل تعهد دوره عمومی تعیین خواهد گردید.م
ها  سازمان نهادها وها،  وزارتخانهکه در استخدام  یقبولشدگان -ج( تعهد به سازمان ها

ن مقام دستگاه را جهت شروع یباشند موظفند تا حکم ماموریت آموزشی با امضای باالتر می
ه یموظف به پرداخت شهرشده و  ین افراد شهریه پرداز تلقیارایه دهند. ا یاریدوره دست

ه توسط سازمان مربوطه، یباشند. در صورت پرداخت شهر می ربطیا سازمان ذیتوسط خود و 
 یاست که حقوق و مزایا یهین افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود بوده و بدیا

 کنند. می افتیخود را از محل تعهد در
داوطلب و یا سازمان مربوطه، مجوز  در صورت عدم پرداخت شهریه توسط فرد تبصره:

اعالم فراغت از تحصیل ایشان تنها در صورت پرداخت یکجای شهریه کل دوره به دانشگاه 
 محل تحصیل صادر خواهد گردید.

یه پرداز( رفته شدگان شهریه پرداز )با پرداخت شهریه مصوب( یپذ -د( بدون تعهد )شهر
ما تعهدات مربوط به سایرخدمات قانونی به باشند، ااز انجام تعهدات دستیاری معاف می

قوت خود باقی مانده و تصمیم گیری درخصوص محل انجام تعهدات باقیمانده و یا نحوه 
 انجام خدمات، به عهده دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی خواهد بود.

 تغییر وضعیت پذیرش افراد از غیر شهریه پرداز به شهریه پرداز ممنوع است. :0تبصره 
علوم های  پذیرفته شدگان شهریه پرداز در صورت موافقت یکی از دانشگاه :1تبصره 

میتوانند نسبت به  یو تخصص یآموزش دندانپزشک یرخانه شوراید دبییپزشکی و پ  از تأ
قابل  یه پرداخت شده قبلیتودیع تعهد به دانشگاه مربوطه اقدام نمایند. در این صورت شهر

اخذ تعهد اعاده وضعیت دستیار به حالت سابق)شهریه پرداز( امکان استرداد نبوده و پ  از 
 پذیر نمیباشد.

ئت امنائ یاز طرف ه یلیدر هر سال تحص یلیه تحصیزان شهری: کف و سقف م3تبصره 
 گردد. می ن و اعالمییهمان دانشگاه تع

دوره دانشگاه محل تحصیل دستیار موظف است در هنگام ثبت نام و قبل از شروع  -71ماده 
افت ین خدمت حسب نوع تعهدات، سند تعهد محضری مربوطه را دریاز متعهد یآموزش

 یسال قبول یلیان ترم اول تحصیرا همراه با احکام صادره تا پا ینموده و اسناد تعهد محضر
متعهد به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال نماید. اجازه ادامه 
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خود را ارائه  یمسال اول تعهد محضریان نیکه تا پا یخدمت ل از دستیاران متعهدیتحص
 شود. می ننموده باشند سلب

پذیرفته شدگان موظفند تا طبق تاریخ اعالم شده به دانشگاه محل آموزش جهت  -79ماده 
 ند.یمراجعه نما یثبت نام و شروع دوره آموزش

است و  یلیمان سال تحصدندانپزشکی فقط برای ه یاریآزمون دست یاعتبار قبول :0تبصره 
پذیرفته شده وجود نداشته  یجهت ثبت نام برا یچ حقیشدن زمان ثبت نام، ه یپ  از سپر

شود. این فرد اجازه شرکت در آزمون دستیاری یل شناخته میمنصرف از تحص یو و
 دندانپزشکی را به مدت دو سال نخواهد داشت.

را  7انصراف دهندگان موضوع تبصره های علوم پزشکی موظفند اسامی دانشگاه :1تبصره 
حداکثر تا دو هفته پ  از اتمام مهلت ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 

 تخصصی اعالم نمایند.
ادامه تحصیل آنان پ  از  ینش مردود شناخته شده ولیکه در گز یشدگانقبول :3تبصره 

مون دستیاری دندانپزشکی ایشان تا آز یگردد، اعتبار قبول می د نظربالمانع اعالمیتجد
 کسال به قوت خود باقی است. ی

نداشته  اشتغال PhDدیگر و یا  یتخصصهای  ل در  رشتهیبه تحصپذیرفته شده  -79ماده 
 باشد.
ت مگر یل ظرفیتکمیل ظرفیت در دوره دستیاری دندانپزشکی در صورت عدم تکم -79ماده 

ای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ممنوع خاص به تشخیص دبیرخانه شورهای  در رشته
 است.

 دستیاری دندانپزشکیهای  آموزش دوره یاجرای ساختار
اری و یا یا دانشیحا با مرتبه استادی و یترج یئت علمیك نفر از اعضاء هی -78ماده 

الت یو تحص یتخصص یسال سابقه آموزشی به عنوان معاون آموزش 9استادیاری با حداقل 
 شود.ینصوب مدانشکده م یلیتکم

 ی  دانشکده، بر عهده معاون آموزشیص رئیتشخ تواند بایت مین مسئولیا تبصره:
 دانشکده باشد.

 ، معاون یبا حضور رئ یادر جلسه یدر هر گروه آموزش یمعاون تخصص -75ماده 
ر گروه مربوطه یدانشکده و مد یلیالت تکمیو تحص یتخصص ی، معاون آموزشیآموزش

 سال( صادر خواهد شد. 0مدت  ی   دانشکده )برایتوسط رئ یانتخاب و حکم و
 ، معاون یشامل رئ یلیالت تکمیو تحص یب شورای آموزش تخصصیترک -02ماده 

ن ی، معاونی، معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی، معاون پژوهشیآموزش
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ی( دانشکده )بدون حق را (EDO)، مسئول دفتر توسعه آموزش یآموزش یهاگروه یتخصص
  دانشکده مییصاحب نظر دانشکده با انتخاب/حکم رئ یئت علمیه یو یک نفر از اعضا

ن شورا است و در غیاب رئی  یر ایدب یلیالت تکمیوتحص یتخصص یباشد. معاون آموزش
 دانشکده مسئولیت اداره جلسات را بر عهده دارد.

 لیح ذبه شر یلیالت تکمیو تحص یآموزش تخصص یف شورایشرح وظا -07ماده 
 باشد: می

دانشکده با  یلیالت تکمیتخصصی و تحصهای  آموزش یبرا ین برنامه راهبردیتدو (7
 دانشگاه و وزارت متبوع  یآموزش یتوجه به خط مش

 یلیالت تکمیو تحص یتخصص ید آموزشیجدهای  ن برنامه دورهیو تدو یبررس (0
 ربطیدانشکده و ارجاع آن به مراجع ذ

 آموزشی های  الم شده از طرف گروهار اعیرش دستیت پذید ظرفییتا (9

 دی  دانشکده به شورا ارجاع نمایکه رئ یو اظهار نظر در موارد یبررس (1

اران پ  از اعالم نظر گروه یدست یی، انتقال و جابجایانصراف، مرخص یتقاضا یبررس (9
 و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه  یآموزش

 آنها یان و نظارت بر حسن اجرااریدست یلیانه تحصیسال یآموزش یهاب برنامهیتصو (9

 و نظارت بر حسن انجام آنها یادوره یابی/ارزشیابیارز یهان روشیو تدو یطراح (9

 مصوب یآموزش یهاق در خصوص اعمال کامل ضوابط موجود در برنامهینظارت دق (8

های  های مرتبط با برنامهنامهنامه و سایر آییننین آئیکه درا یدر موارد یریگمیتصم (5
 ت تکمیلی مسکوت است.تحصیال

  ینظام آموزش
 است.  یم دانشگاهیاران طبق تقویدست یشروع دوره آموزش -00ماده 
به صورت سالی است و دستیار موظف به حضور  یاریدوره دست ینظام آموزش -09ماده 

 باشد. می تمام وقت در حین تحصیل
آموزشی  یهابرنامه مصوب هر رشته است و یآموزش یهادروس بر اساس برنامه -01ماده 

مربوطه، از های  اران عالوه بر شرکت در کالسیشوند که دست می و اجرا یطراح یبه شکل
 دوره در بخش حضور فعال داشته باشند. یابتدا

اران یر دستیز حسب مورد سایدهان و فك وصورت و ن یاران رشته جراحیدست تبصره:
 ند.باش می یمیك تنظیکشهای  موظف به حضور در برنامه

سال تقویمی و در  9 یدندانپزشک یتخصص یهاه رشتهیدرکل یطول دوره آموزش -09ماده 
 سال تقویمی است. 9دهان و فك و صورت  یرشته جراح
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لزوم استفاده از زمانی بیش از طول دوره آموزشی باید به صورت مستدل و مکتوب  :0تبصره 
به شورای  یلیالت تکمیصو تح یتخصص یاز طرف دستیار/گروه آموزشی/معاون آموزش

و سپ  شورای آموزشی دانشگاه اعالم گردد. در  یلیالت تکمیو تحص یآموزش تخصص
دهان و  یاران رشته جراحیجهت دست یلیصورت تایید این دالیل، سقف سنوات مجاز تحص

سال است. افزایش  1 یتخصص یهار رشتهیاران سایسال و جهت دست 9فك و صورت 
 ست. یسر نیقف سنوات مجاز مزمان تحصیل بیش از س

دانشکده و  یلیالت تکمیو تحص یتخصص یشنهاد شورایدر موارد خاص با پ :1تبصره 
د شورای آموزشی دانشگاه، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مرجع ییتا

گیری در مورد استفاده از زمانی بیش از سقف سنوات مجاز خواهد بود. در صورت تصمیم
دستیار موظف به پرداخت شهریه ای معادل با شهریه دستیاران شهریه پرداز خواهد موافقت، 

 بود.
از بروز مشکالت خارج از اراده  یناش یدر صورتی که افزایش طول دوره آموزش: 3تبصره

ن یدانشکده( ا یلیالت تکمیو تحص یآموزش تخصص یص شورایار باشد )با تشخیدست
 یآموزش دندانپزشک یرخانه شوراید شده و به دبییتاآموزش دانشگاه  یموضوع توسط شورا

ن موارد شامل افزایش مدت تعهدات نخواهد شد و دانشگاه یگردد. ا می اعالم یو تخصص
باشد اما دستیاران شهریه پرداز ملزم به پرداخت  می یارینه دستیموظف به پرداخت کمك هز

 باشند.  یه نمیشهر
ار یار دستیدر سقف مدت مجاز تحصیل در اخت یاگر افزایش طول دوره آموزش :4تبصره

مشمول افزایش مدت تعهدات خواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت کمك  یباشد و
 باشند. می هینمی باشد. ضمنا دستیاران شهریه پرداز ملزم به پرداخت شهر یارینه دستیهز

 یطرف معاونت آموزشو ابالغ شده از  یگروه آموزش یمیاران برابر برنامه تنظیدست -09ماده 
ساعت در هفته،  11دانشکده موظف به حضور تمام وقت ) یلیالت تکمیوتحص یتخصص

های  ساعت( و شرکت فعال دربرنامه 1ها  ساعت و پنج شنبه 8شنبه تا چهارشنبه روزانه 
اران توسط یرد دستکارکاب و یگزارش ماهانه حضور و غباشند.  می آموزشی/پژوهشی/درمانی

 یلیالت تکمیو تحص یتخصص یآموزشی به معاون آموزشگروه  صیمعاونین تخص
 .آن استمنو ط به  یلیتحص هنیمك هزکپرداخت و  ارسال خواهد شددانشکده 

ر موجه بیش از یاران طبق مقررات انجام خواهد شد. غیبت غیاب دستیحضور و غ -09ماده 
فر در آن درس موجب کسب نمره ص یدر دروس عمل 7:72و  یدر دروس نظر 9:79نصاب 

 باشد. می خواهد بود و دستیار موظف به اخذ واحد مجدد
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روز در ماه است که با موافقت معاون  9/0اران معادل یاستحقاقی دست یمرخص -08ماده 
 گروه آموزشی قابل استفاده خواهد بود. یتخصص
 گروه یاران توسط معاون تخصصیانه دستیاستفاده شده سال یاستحقاق یمرخص :0تبصره 

 رسد. می یلیالت تکمیو تحص یآموزشی مربوطه محاسبه و به اطالع آنان و معاون آموزش
 یاستفاده از مرخص سر است ویهمان سال م یاستحقاقی برا یاستفاده از مرخص :1تبصره 

 ممنوع است. در شرو ع دوره
دوره  لکك ماه در یثر کزان حدایاران به میدست یبرا یاستعالج یاستفاده از مرخص -05ماده 
دانشگاه بالمانع  یپزشک ید پزشك معتمد و شوراییاو ت پزشك یبراساس گواه یاریدست

 است. 
 کدهك هفته به دانشیظرف حداکثر را  یماریار موظف است مراتب بروز بیدست :8تبصره 
 د پزشك معتمد دانشگاه برساند.ییك هفته به تأیو حداکثر ظرف اطالع 
ر ین سایدانشگاه و همچن یون پزشکیسیص کمیو با تشخ یماریدر صورت بروز ب :2تبصره 

د ییدانشکده و تأ یلیالت تکمیو تحص یآموزش تخصص یص شورایل موجه به تشخیدال
تحصیلی استفاده  یکسال مرخصیتوانند از حداکثر یاران میدانشگاه، دست یآموزش یشورا

به د شد و ار محاسبه خواهیدست یلیدرسقف سنوات مجاز تحص ین مرخصیند. اینما
 .ردیگ یتعلق نم یلیتحص هنیمك هزدر این مدت کاران یدست

در مواردی که درخواست مرخصی بیش از یک سال باشد موضوع در شورای  :3تبصره 
و  یآموزش دندانپزشک یتًا دبیرخانه شورایتخصصی دانشکده، شورای آموزش دانشگاه و نها

 م خواهد شد.یمطرح و اتخاذ تصم یتخصص
 ستفاده دستیاران خانم از مرخصی زایمان تابع مقررات مربوطه خواهد بود.ا: 4تبصره 

ا پ  از ثبت نام ین شده ثبت نام ننموده و ییرفته شده در زمان تعیکه پذ یدر صورت -92ماده 
ل محسوب شده و به مدت دو سال از ید منصرف از تحصینسبت به شروع دوره اقدام ننما

خواهد شد و در صورت انصراف پ  از شروع دوره)پ  شرکت در آزمون دستیاری  محروم 
(، عالوه بر دو سال محرومیت از آزمون دستیاری ملزم به پرداخت غرامت یاز انصراف قطع

گردد(  می )که محاسبه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام
 خواهد شد.

ت از شرکت در آزمون مرجع تصمیم گیری در خصوص مدت زمان محرومی :0تبصره 
 باشد.  می دستیاری، دستیاران اخراجی، شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل
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صعب العالج با تایید  یماریاز ب یا انصراف ناشیبت و یکه غ یدر صورت :1تبصره 
دانشگاه باشد فرد از پرداخت غرامت معاف  یدانشگاه و شورای آموزش یون پزشکیسیکم

 خواهد بود.
تیاران شهریه پرداز در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان دس: 3تبصره 

باشند. همچنین به مدت دو سال )پ  از انصراف قطعی( از شرکت مجدد در آزمون  می سال
 محروم خواهند شد.

باید  می در طی دوره آموزش مایل به ادامه تحصیل نباشد که دستیار در صورتی -97ماده 
 یرا کتبًا از طریق گروه آموزشی مربوطه به معاونت آموزش درخواست انصراف خود

 و تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم نماید. یتخصص
ك ماه یتواند فقط یک بار و حداکثر ظرف مدت ل مییدستیار منصرف از تحص :0تبصره

پ  از تاریخ انصراف قطعی )که جزء سقف سنوات محاسبه خواهد شد( به تحصیل 
 یدانشگاه و نظر شورا یار تابع مقررات آموزشیل دستیازگشت به تحصبازگشت نماید و ب

که به علت عدم ثبت نام درموعد مقرر منصرف  یدانشکده خواهد بود. افراد یتخصص
 باشند. ین تبصره نمیشناخته شده اند مشمول ا

در صورتی که دستیار در هر زمان از تحصیل بدون عذر موجه غیبت نماید  :1تبصره
 شود.تحصیل محسوب میمنصرف از 

نه به دستیاران یهرماهه مبلغی بعنوان کمك هزها،  أت امناء دانشگاهیب هیبا تصو -90ماده 
 پرداخت خواهد شد.  یدندانپزشک

 یش از سقف مجاز به دستیاران کمک هزینه ایب یاستعالج یدر مدت مرخص :0تبصره 
 رد.یگیتعلق نم
شوند کمک هزینه خود را از یرش میص پذکه به صورت تعهد خا یارانیدست :1تبصره 

 دارند. می افتیل دریدانشگاه محل تحص
افت کمک هزینه از طرف معاون یار جهت دریت دستیانجام فعال یارائه گواه :3تبصره 

و تایید مدیر  یبر اسواس گزارش معاون تخصص یلیالت تکمیو تحص یآموزشی تخصص
 گردد.یصادر م یآموزشهای  گروه

 باشد. می ن کمک هزینه منوط به قبولی در آزمون ارتقایا یش سنواتیفزاا :4تبصره 
ل یبه تحص یت آموزشیکه با استفاده از مأمور یارانیپرداخت کمک هزینه به دست :1تبصره 

 مشغولند طبق مقررات سازمان محل تعهد خواهد بود.
 رد.یگیاران شهریه پرداز کمک هزینه تعلق نمیبه دست :6تبصره 
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ل در تمام مدت دستیاری حق تأسی / اداره مطب یدستیاران شاغل به تحص -99ماده 
خصوصی را حتی در  یهاا درمانگاهیگر و ید یهاخصوصی و یا اشتغال به کار در مطب

ساعات غیر اداری ندارند. درصورت گزارش گروه آموزشی و تأیید موضوع از طرف مراجع 
لی دانشکده موظف است تا از تحصیل ربط، معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمییذ

این افراد جلوگیری نماید. بازگشت به تحصیل چنین افرادی، پ  از ارایه تعهدنامه مکتوب 
مبنی بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصی، صرفا با موافقت شورای آموزش 

 امکان پذیر است. یلیالت تکمیو تحص یتخصص
ر واحدهای یویژه و یا سا یهاانند در کلینیکتوهای محل تحصیل میدانشگاه تبصره:

ره یأت مدیدستیاران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه ه یتابعه از خدمات درمان یدرمان
ربط دانشگاه در خارج از ساعات یر مراجع ذیا حسب مورد سایژه و یك وینیکل

 اداری/آموزشی استفاده نمایند.
 باشد.  می غییر رشته ممنوعپ  از اعالم قبولی داوطلب، ت -34ماده 

در صورتی که بروز بیماری پ  از انتخاب رشته منجر به عدم امکان ادامه تحصیل  تبصره:
 یدر رشته مربوطه گردد، تغییر رشته با تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه، نظر موافق شورا

 داشتن دانشگاه و تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مشروط به یآموزش
مربوطه  هیسهمرشته/محل و شده در  رفتهیفرد پذ نیآخردرصد نمره  52معادل با ای نمره

امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است که تغییر رشته منجر به تغییر نوع سهمیه پذیرش 
 نخواهد گردید.

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در  52اران به شرط کسب یجابجایی دست -31ماده 
مبداء و مقصد و تأیید دبیرخانه های  مربوطه و با موافقت شورای آموزشی دانشگاهسهمیه 

 شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی صرفا یک بار در طول دوره تحصیل امکان پذیر
 باشد.  می

ه دروس مرتبط سال اول و قبولی در آزمون ارتقا، یپ  از موفقیت در گذراندن کل -36ماده 
 52مبداء و مقصد به شرط کسب های  اری درصورت موافقت دانشگاهانتقال در دوره دستی

ه مربوطه و تأیید دبیرخانه شورای آموزش یرفته شده در سهمین فرد پذیدرصد نمره آخر
 دندانپزشکی و تخصصی صرفا یک بار در طول دوره تحصیل امکان پذیر خواهد بود.

درصد نمره  52همزمان، کسب انتقال دستیار زن به تبع همسر به شرط قبولی : 0تبصره 
مبداء و مقصد های  آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه و درصورت موافقت دانشگاه

 با تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان پذیر خواهد بود. 
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 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران از شرط 90انتقال دستیاران مشمول ماده  :1تبصره 
درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده  52گذراندن سال اول تحصیلی مستثنی شده اما کسب 

مبداء و مقصد با تایید دبیرخانه شورای آموزش های  در سهمیه مربوطه و موافقت دانشگاه
 دندانپزشکی و تخصصی الزامی است.

 ممنوع است.  یاریدستهای  میهمانی در دوره -37ماده 
از جابجایی و انتقال دستیاران از نظر انطباق دروس  یناش یزشتبعات آمو -38ماده 

 ر موارد به عهده خود دستیار است.  یگذرانده شده و سا
داخل کشور های  تخصصی خارج از کشور به دورههای  اران دورهیانتقال دست -31ماده 
 باشد. می ممنوع

یابی پیشرفت تحصیلی و دفاع از پا  ان نامه یارز
ابی پیشرفت تحصیلی دستیاران شامل نمره کلیه دروس )بر اساس نمره صفر ارزی -41ماده  

 باشد. می تا بیست( و قبولی در آزمون ارتقا سالیانه
و حداقل میانگین نمرات برای قبولی  79حداقل نمره برای قبولی در کلیه دروس  -17ماده 

 باشد.  می 71سالیانه معادل 
حدهای ماخوذه آن سال شرط معرفی و شرکت از وا 71کسب میانگین نمرات : 0تبصره 

دستیار در آزمون ارتقا است. نمره دستیاران باید بعد از قبولی در آزمون ارتقا ثبت نهایی 
گردد. در صورت عدم موفقیت در آزمون ارتقا، نمرات اخذ شده کان لم یکن تلقی خواهد 

 شد.
به آزمون ارتقا معرفی شود  تواند حداکثر با داشتن دو درس مردودی می دستیار: 1تبصره 

را کسب نموده باشد. در صورت قبولی در آزمون ارتقا،  71مشروط بر اینکه میانگین نمرات 
 دستیار موظف به اخذ فوری دروس مردودی است.

دستیار موظف است تا در آزمون ارتقا که هر ساله توسط دبیرخانه شورای آموزش  -41ماده 
گردد شرکت کرده و به شرح ذیل نمره قبولی  می زی و اجرادندانپزشکی و تخصصی برنامه ری

 ساله : 9های  را کسب نماید. حداقل نمره جهت دوره
 درصد  12   سال اول -

 درصد 99  سال دوم   -

 طبق ضوابط آزمون گواهینامه/دانشنامه  سال سوم  -
 حداقل نمره جهت رشته جراحی دهان و فک وصورت:

 درصد 92   سال اول  -

 درصد  12   سال دوم  -
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 درصد 92  سال سوم  -

 درصد  92  سال چهارم  -

 آزمون گواهینامه/دانشنامهطبق ضوابط   سال پنجم  -
در هر سال تحصیلی و یا عدم کسب  71درصورت عدم کسب میانگین نمرات  -19ماده 

، دستیار مردود محسوب شده و موظف است تا 10حداقل نمرات مشخص شده در ماده 
 برابر برنامه تنظیمی گروه آموزشی )نظری و عملی( تکرار نماید. مجددا آن سال تحصیلی را

که در آزمون ارتقاء سال دوم و رشته جراحی دهان و فک و ها  : دستیاران کلیه رشتهتبصره
مردود شده باشند در صورت موافقت گروه و شورای  1صورت در آزمون ارتقائ سال 

انند و مجدد در آزمون ارتقا شرکت نموده آموزشی دانشکده میتوانند دروس سال آخر را بگذر
 و در صورت قبولی در آزمون ارتقاء به آزمون بورد همان سال معرفی گردند.

دستیارانی که دو سال در آزمون ارتقا مردود گردند به اخراج محکوم شده و موظف  -11ماده 
وزش آم یرخانه شورایها و خسارات برابر ضوابط مصوب دبنهیه هزیبه پرداخت کل

 باشند.یم یو تخصص یدندانپزشک
شوند به  می اخراج لیدلهر  که به  یارانیدست لیدرخواست بازگشت به تحص :تبصره

 التیو تحص یآموزش تخصص یاعالم و در صورت موافقت شورا لیدانشکده محل تحص
 یموارد خاص بررس ونیسیدانشگاه مربوطه، در کم یآموزش یدانشکده و شورا یلیتکم
 .گردد می

دستیارانی که کلیه دروس نظری، عملی، کارگاهی و بیمارستانی را با موفقیت  -19ماده 
گذرانیده و از پایان نامه خود دفاع نموده اند به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و 

گردند. شرط نامه/دانشنامه تخصصی معرفی مییتخصصی جهت شرکت در آزمون گواه
 باشد.نمره گواهینامه تخصصی در آزمون مذکور میفراغت از تحصیل کسب حد نصاب 

شده از طرف دانشکده جهت شرکت در آزمون آزمون  یار معرفیدست -19ماده 
ل یکه دانشکده محل تحصهایی  و قسمتها  ه بخشیبا کل یستیگواهینامه/دانشنامه با

 د.یه حساب نماید تسوینما می مشخص
زمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی تابع آیین شرایط و مقررات مربوط به آزمون آ -19ماده 

 نامه مربوطه است.
طه رشته یدر ح یان نامه تخصصیاران موظف به اخذ و گذراندن پایه دستیکل -18ماده 

د از نظر یبوده و نبا یقید از نوع تحقیبا یتخصصهای  ان نامه دورهیخود هستند. پا یتخصص
 باشد.  ی، زمان و مکان تکراریموضوع، محتو
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ان یان نامه خود را حداکثر تا پاید موضوع پایسه ساله با یاران دوره تخصصیدست -15ده ما
آنان پنج  یکه دوره تخصص یارانیند. حداکثر زمان درمورد دستیثبت نما یلیترم سوم تحص

 شود. می ان ترم پنجم در نظر گرفتهیباشد تا پا می سال

 باشد.یك سال میان نامه ین ثبت و دفاع از پایحداقل فاصله زمانی ب تبصره:
د گروه ییق، پ  از تأیت موضوع تحقیدر موارد خاص با توجه به حجم و اهم -92ماده 

انتخاب و اجرا  یتواند به صورت گروه می ان نامهیپژوهشی دانشکده، پا یآموزشی و شورا
ژه ك پرویز از یمتماهای  توانند جهت انجام بخشیار میدست 0ن صورت حداکثر یگردد. در ا
 ند.ین متفاوت اقدام نمایبا عناو یمشترك ول

 ان نامه:یب و ثبت پایمراحل تصو -97ماده 

 ت استاد/اساتید راهنمایان نامه با هدایانتخاب موضوع پا -الف
 مربوطه جهت تایید یان نامه به گروه آموزشیه پایشنهادیارائه فرم پ -ب
 دانشکده جهت تصویب یان نامه به معاونت پژوهشیه پایشنهادیارائه فرم پ -ج
  یقاتیابالغ شماره ثبت به دستیار و استاد/اساتید راهنما جهت شروع کار تحق -د

و راهنمایی  یسال سابقه آموزش 9با  یاریمرتبه استاد راهنمای اول حداقل استاد -90ماده 
است. استاد راهنما باید کارگاه روش  یعموم یدوره دکتر یقاتیان نامه تحقیپا 0حداقل 

ا وزارتین یمصوب دانشگاه و  یقاتیك طرح تحقیحداقل  یق را گذرانده و مجریحقت
چنین حداقل دو بوده و هم یقات و فن آوریو علوم، تحق یبهداشت، درمان وآموزش پزشک

 منتشر نموده باشد. ین اللملیمقاله تحقیقاتی را در مجالت ب

ر یبه شرح ز یقاتیتحقهای  نامه انینحوه مشارکت دو استاد راهنما درپا یچگونگ  -99ماده 
 است:

ار مربوطه یبه دو استاد راهنما با درخواست دست یقاتیتحق یهاان نامهیاز پایص نیتشخ -الف
 پژوهشی دانشکده است.  یبر عهده شورا

  و ی، حق التدریاز از نظر معادل سازیب دو استاد راهنما، هرگونه امتیدرصورت تصو -ب
 گردد. می مین هر دو تقسیامه مورد نظر بان نیپا یر موارد برایسا
 گردد. می ب ذکریاول ودوم به ترت ید راهنمایه مدارك مرتبط نام اساتیدرکل -ج

ا ینفر بعنوان استاد  0ا ی 7د دانشکده ییشنهاد استاد راهنما و تأیدر صورت لزوم با پ :0تبصره 
ت یدر هدا یظف به همکارشوند که مو می آموزشی انتخابهای  د مشاور از سایر گروهیاسات

حداقل درجه  ید داراید مشاور بایباشند. اسات می د راهنموایر نظر استاد/اساتیان نامه زیپا
ان نامه یجلد پا یباشند. آوردن نام استاد مشاور رو یاریا استادیو  یتخصص یدکترا

 است. یضرور
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شنهاد استاد یا پان نامه ضرورت داشته باشد بیعنوان پا یح جزئیچنانچه تصح: 1تبصره 
 باشد. می ریکبار امکان پذی یپژوهشی دانشکده فقط برا ید شوراییراهنما وتأ

ان نامه نگارش یافته، مراتب قابل ید پاییق و تأیاستاد راهنما پ  از اتمام کار تحق -91ماده 
 اعالم یلیالت تکمیو تحص یان نامه را کتبًا به معاون آموزشی تخصصیدفاع بودن پا

 نشده باشد.  یصحاف یپ ولید تایان نامه باین مرحله پای. در ادینما می

–یاز مجالت معتبر علم یکیان نامه توسط یه شده از پایه وصول مقاله تهیدییتأ :0تبصره 
و  یان نامه به معاونت آموزشی تخصصید همراه پایبا یا خارجیو  یداخل یپژوهش

 ل گردد.یدانشکده تحو یلیالت تکمیتحص
 ماهه دوم از آخرین سال تحصیلی امکان پذیر است. 9ع از پایان نامه در دفا :1تبصره 

الت یو تحص یان نامه توسط معاونت آموزشی تخصصیتاریخ جلسه دفاع از پا -99ماده 
 گردند. می گردد و هیئت داوران توسط ایشان به جلسه دعوت می نییدانشکده تع یلیتکم

 باشند: می ریئت داوران متشکل از اعضاء زیه - 99ماده 
 د راهنمایاستاد/اسات -7
 د مشاوریاستاد/اسات -0

 / نماینده تام االختیار  یلیالت تکمیو تحص یمعاون آموزشی تخصص -9

 گروه مربوطه/ نماینده تام االختیار یمعاون تخصص -1

 ر گروه یبه انتخاب مد ید گروه آموزشیاز اسات یکیا یرگروه یمد -9

  یئت علمین اعضاء هیب شان ازینده ایا نمایدانشکده  یمعاون آموزش -9

  یئت علمین اعضاء هیشان از بینده ایا نمایدانشکده  یمعاون پژوهش -9

الت یو تحص یان نامه با سرپرستی معاون آموزشی تخصصیجلسه دفاع از پا -99ماده 
گر از یتن د 9د راهنما و حداقل یشان و با حضور استاد/اساتینده ایا نمایدانشکده و  یلیتکم

 ابد.ی می تیران رسمئت داویاعضاء ه
ئت داوران و کسب موافقت یه یار موظف است پ  از مشخص شدن اسامیدست :0تبصره 

ك نسخه از یك هفته قبل از جلسه دفاع، یحداقل ، حضور در جلسه دفاع یآنان برا یکتب
را  جلسه دفاع موارد مورد نظر داوران یار آنان قرار دهد و پ  از برگزاریان نامه را در اختیپا

ئت داوران درمورد انجام اصالحات یاست نظرات ه یح نماید. ضروریان نامه تصحیدر پا
شود و  یریگیار پیأت داوران توسط دستی  هیان نامه تحت نظر استاد راهنما و رئیالزم در پا

و  یتخصص یآنان به معاونت آموزش ید کتبییکماه همراه با تأیحداکثر ظرف مدت 
م گردد. چنانچه اصالحات بیش از یکماه به طول یبوطه تسلدانشکده مر یلیالت تکمیتحص

بیانجامد تصمیم گیری در خصوص بررسی علت و نحوه برخورد )دفاع مجدد یا عدم دفاع( 
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ئت داوران به انتخاب خود یك نفر از اعضاء هیبر عهده معاون تخصصی دانشکده میباشد.
مراحل فوق در اداره  یار پ  از طیستان نامه دیرات بوده و نمره پاییآنها ناظر بر انجام تغ

 د.یآموزش دانشکده به ثبت خواهد رس

ر یبشرح ز یاس نمره گذاریئت داوران و در مقیان نامه توسط هیپا یابیارزش :1تبصره 
 رد:یپذ می صورت

ا چاپ یک مقاله از یرش و ی)درجه ممتاز( به شرط ارایه مدرک پذ 02تا  75از  -7
ندک  شده نوع اول به شرط اینکه دستیار نویسنده همان پایان نامه در مجالت ای

 اول و یا پاسخگو باشد 

 ار خوب(ی)درجه بس 55/78تا 78از  -0
 )درجه خوب(  55/79تا  79از  -9

 )درجه قابل قبول(  55/79تا  71از  -1

 )مردود(  71کمتر از  -9

 یسخگود راهنما و مشاور صرفًا پایار است. اساتیان نامه به عهده دستیدفاع از پا -18ماده 
ار موظف است در صورت یند، خواهند بود. دستینما می ئت داوران درخواستیکه ه یموارد

 د. یان نامه را در جلسه دفاع ارائه نماین منابع پایئت داوران، عیدرخواست ه
رش یک مقاله از یا پذیك مقاله چاپ شده و یان نامه ارائه حداقل یشرط دفاع از پا تبصره:
باشد. این مقاله  الزامًا  می یا خارجی یداخل یپژوهش-یمعتبر علماز مجالت  یکیوی در 

 ست.یان نامه نیمرتبط با پا
شده خود را  یان نامه صحافیاز نسخ پا یار موظف است به تعداد کافیهر دست -11ماده 

د راهنما/مشاور، گروه آموزشی مربوطه، کتابخانه دانشکده یآن جهت استاد/اسات CDهمراه با 
 د.یل نمایدانشگاه به اداره آموزش دانشکده خود تحو یه مرکزو کتابخان

مصوب  یقاتیکه به عنوان طرح تحق یان نامه به شرطیه حقوق مکتسبه از پایکل -61ماده 
ن یر ایباشد متعلق به دانشگاه است، در غ یقاتیا مراکز تحقیدانشگاه و  یپژوهش یشورا

 گیرد.لق میصورت حقوق مذکور به استاد راهنما و دانشجو تع

-مین نامه مسکوت است و یا تصریح ندارد، مرجع تصمیین آیکه در ا یدر موارد -60ماده 
الت یو تحص یگیری در خصوص محتوا و اجرای برنامه آموزشی، شورای آموزش تخصص

دانشگاه و در موارد بین/خارج دانشگاهی دبیرخانه  یآموزش ید شوراییدانشکده و تأ یلیتکم
 دانپزشکی و تخصصی است.شورای آموزش دن
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و  یآموزش دندانپزشک یبا تصویب این آیین نامه )در سی و هفتمین نشست شورا
علوم پزشکی های  تبصره، از زمان ابالغ به دانشگاه 91ماده و   97( و ابالغ آن در یتخصص

 وبعد از آن، الزم االجرا است. (7959) جهت کلیه دستیاران ورودی سال ابالغ
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 آزمونهای کشوری دندانپزشکی آیین نامه

 مقدمه 

 نیمصوب هشتم یدندانپزشک یامتحانات بورد تخصص ینامه برگزار نییآ یجهت بازنگر
مصوبات جلسات مختلف  عیو تجم یو تخصص یآموزش دندانپزشک ینشست شورا

به شرح  یدندانپزشک یکشورهای  نامه آزمون نییآ ،یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا
 گردد. می اعالم لیذ

موافقت معاون و  دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی شنهادیبنا به پ -0 ماده
به عنوان کمیته سیاست گذاری امور هفت نفره  تهیکم آموزشی و ابالغ مقام وزارت

با مرتبه  یدندانپزشکهای  دانشکده یعلم ئتینفر از اعضاء ه هفت مرکب ازدندانپزشکی 
 گردد.  می لیتشک یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا ریو دب یاستاد ایو  یاریدانش

و  یآموزش دندانپزشک یشورا ریپ  از مشورت با اعضا توسط دب تهیکم نیا ریدبتبصره: 
 گردد.  می منصوب یتخصص

 :باشد می لیبه شرح ذکمیته سیاست گذاری امور دندانپزشکی و اهداف  فیوظا -1ماده 

  یدندانپزشک یکشورهای  نه آزمونممتحهای  ئتیاعضاء ه نییتع -

 ممتحنه های  ئتیه رانیدب نییتع -

های  ئتیه ینسبت به عملکرد اعضا ارانیدست یو اعتراضات احتمال اتیبه شکا یدگیرس -
 ممتحنه 

  یکشورهای  آزمون ینظارت کامل بر حسن برگزار -

 فیوظا ممتحنه در انجامهای  ئتیو اعضاء ه ریو نظارت بر عملکرد دب یبررس -
 تیفیک یسؤاالت آزمون و بررس یمشارکت اعضاء در طراح زانیمحوله از جمله م

  ی/ عمل یو شفاه یسؤاالت کتب

ممتحنه های  ئتیاعضاء ه یعموم _یعلمهای  تیمستمر عملکرد و صالح یبررس -
  نیگزیجا یرفمع ایو  تیدر جهت ابقاء عضو 0ماده  0-0از بند  0بر اساس تبصره 
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 یآزمون ها یفیبه منظور ارتقاء ک یزیو برنامه ر یارگذ استیس -

 لیبه شرح ذ یکشورهای  آزمون یممتحنه و برگزارهای  ئتیدر ه تیعضو طیشرا  -0-1 
 است

 باشند یاستاد ایو  یاریمرتبه دانش یکه دارا یعلم ئتیه یاعضا - 0-0-1

 یسابقه آموزشسال  9حداقل  ستیبایم یاریبا مرتبه استاد یعلم ئتیه یاعضا-1-0-1
ممتحنه آزمون  ئتیدر ه تیعضو یداشته باشند که برا یدندانپزشک یعموم یدر دوره دکتر

شده  یط یتخصصهای  سال از آن در آموزش دوره 9حداقل  ستیبا می یدانشنامه تخصص
شرکت  یاریدست یممتحنه آزمون ورود ئتیبعنوان عضو ه رهدو 0حداقل  نیباشد و همچن

 .کرده باشند

تواند با مشورت و کسب نظر از  می کمیته سیاست گذاری امور دندانپزشکی -3-0-1
 یکشورهای  ممتحنه آزمونهای  تیاعضاء هئ ،یتخصصهای  دوره یمجرهای  دانشکده

افراد واجد  انینامه از م نییآ نیشده در ا نییو ضوابط تع طیرا بر طبق شرا یدندانپزشک
 دیانتخاب نما طیشرا

 نفر 9تا  9و بسته به نوع آزمون از  تهیکم صیممتحنه با تشخ ئتیتعداد اعضاء ه- 1-1
  دباش می

 یستیبا ،یپژوهش یانتخاب شده عالوه بر دارا بودن سوابق مثبت آموزش ی: اعضا0تبصره 
 و صداقت آراسته و اشتهار داشته باشند.  یطرف یب ،یهمچون امانت دار یبه صفات

از  کیهر  تیو صالح یرد، نوع و نحوه همکارعملک یبررس نکهیبه ا ه: با توج1تبصره 
باشد، در  می کمیته سیاست گذاری امور دندانپزشکیممتحنه به عهده های  ئتیاعضاء ه

 یممتحنه به همکارهای  ئتیه یمورد نظر در اعضا یارهایفقدان مع صیصورت تشخ
 یعرفم یو ینیگزیمورد نظر به جاهای  یژگیبا و یگرید یعلم ئتیعضو خاتمه و عضو ه

 خواهد شد

 ئتیتوانند به عنوان عضو ه ینمکمیته سیاست گذاری امور دندانپزشکی : اعضاء 3تبصره  
 ممتحنه انتخاب شوند. 
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 رینفر را به عنوان دب کیدر هر رشته کمیته سیاست گذاری امور دندانپزشکی : 4تبصره 
 رخانهیبر حکم به دصدو یو برا نییتعها  آزمون یماه قبل از برگزار 9ممتحنه حداقل  ئتیه

 . دینما می یمعرف یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا

 باشد می لیممتحنه به شرح ذهای  ئتیه یاعضا فیوظا -3 ماده

 یکتبهای  انتخاب سؤاالت آزمون یمشارکت فعال و حضور تمام وقت در جلسات طراح - 
  یو جلسات هماهنگ یشفاه یو عمل

 ئتیه ریداوطلبان توسط دب یینها یابیارز جهیو گزارش نتبه اعتراضات داوطلبان  یدگیرس -
 ممتحنه 

 منابع آزمون نییتع -

 مندرج در دستورالعمل حفاظت از آزمون ها نیمواز قیدق تیاهتمام به رعا -

 باشد می لیممتحنه به شرح ذهای  ئتیه رانیدب فیوظا -4ماده  

و  یآزمون کتب یح سوال برااعضا در طر فیوظا نییجلسات منظم به منظور تع لیتشک  -
  ینیبالهای  بر سنجش مهارت دیبا تاک یعمل یآزمون شفاه یابیارز وهیش نییتع

مناسب به منظور ارتقاء  یآزمون و ارائه راهکارها یپ  از برگزار یلیگزارش تحل هیارا -
 ها  آزمون یبرگزار تیفیک

قبل از  رخانهیجوز از دبو کسب م یشفاه یعملهای  آزمون یابیارز وهیمستند نمودن ش -
 آزمونی برگزار

 رخانهیاز اعضاء به دب کیممتحنه و گزارش عملکرد هر ئتیه یعملکرد اعضا شیپا -
 مربوطه های  ستیبر اساس چک ل یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا

آنها و  دیو کل یشده آزمون کتب پیسؤاالت تا یو کنترل کامل متن و محتوا یآماده ساز -
 یشورا رخانهیدب یشده آزمون از سو مو اعال نییطرح سؤاالت از منابع تع دیتأث نیهمچن

  ربطیذ نیآنها به مسئول لیو تحو یو تخصص یآموزش دندانپزشک
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و  یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیشده به دب پیاعالم مکتوب منابع آزمون به صورت تا -
  یو تخصص یش دندانپزشکآموز یشورا رخانهیدب تیقرار گرفتن در سا جهتی تخصص

 لیمختلف به شرح ذهای  در آزمونو فارغ التحصیلی  یقبولنحوه شرکت و   -1ماده 
 : باشد می

 آزمون گواهینامه/دانشنامه
در آزمون  یدانشنامه: شرکت و قبول /نامهیسقف مجاز شرکت در آزمون گواه -0-1

 لیاز شروط فراغت از تحص یاریدستهای  دوره نامه نییبرابر آ یدانشنامه تخصص /نامهیگواه
دانشنامه در قالب سقف سنوات  /نامهیاست. سقف دفعات مجاز شرکت در آزمون گواه

 گردد. می اخراج اریدست ت،یاست و در صورت عدم موفق یلیمجاز تحص

در آزمون  تیعدم موفق لیکه به دل یارانیدست لیدرخواست بازگشت به تحص :0تبصره  
اعالم و در صورت موافقت  لیشوند به دانشکده محل تحص می راجدانشنامه اخ /نامهیگواه
دانشگاه  یآموزش یدانشکده و شورا یلیتکم التیو تحص یآموزش تخصص یشورا

 گردد.  می یبررس دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصیمربوطه، در 

از  یمتتکرار قس ار،یدست یلیسنوات تحص قفس شیدر صورت موافقت با افزا :1تبصره 
دانشکده و با پرداخت  یلیتکم التیو تحص یآموزش تخصص یبا نظر شورا یدوره تخصص

 خواهد بود.  ریامکان پذ لیبه دانشکده محل تحص هیشهر

با دستیار موفق به گذراندن دروس تعیین شده گردد فوق  طیکه با شرا یدر صورت: 3تبصره 
مجوز شرکت مجدد در آزمون  یو تخصص یدندانپزشکآموزش  یشورا رخانهیدب دییتا

 شود می صادر گرینوبت د کیرشته مربوطه حداکثر در  یدانشنامه تخصص /نامهیگواه

 یدانشنامه تخصص/نامهیدر آزمون گواه یموفق به کسب قبول تایکه نها یارانیدست: 4 تبصره
 باشند.  می نگردند از دوره اخراج شده و موظف به پرداخت غرامت مطابق سند تعهدات

گردند مجاز خواهند بود جهت  یتخصص نامهیکه موفق به اخذ گواه یداوطلبان :1صره تب
 .ندیبعد شرکت نماهای  دوره یهاموندر آز یاخذ دانشنامه تخصص

و  یکتبهای  آزمونآزمون گواهینامه/دانشنامه: مبنای نمره  یروش نمره ده– 1 - 1
نمره و 99ی مون کتبآز یصفر تا صد و حداقل نمره قبول یبر مبنا یعملی/شفاه

 .باشد می 92 میانگین)کتبی و شفاهی(
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 هیگذراندن کل ،یسال آخر به آزمون دانشنامه تخصص ارانیدست یشرط معرف - 1 -1- 0
 ارتقاء و دفاع از پایان نامه های  ی مطابق برنامه آموزشی و قبولی در آزمونو عمل یدروس نظر

 ی دستیار است. مطابق برنامه آموزش

میانگین)کتبی و  دانشنامه که نمره /نامهیشرکت کنندگان در آزمون گواه - 1 -1 – 1
 گردند.  می یموفق به اخذ دانشنامه تخصص ندیو باالتر کسب نما 92 شفاهی(

که نمره آزمون کتبی و یا معدل  دانشنامه /نامهیگواهشرکت کنندگان در آزمون  -3-1-1
باشد موفق به اخذ  55/95تا  99 کتبی و شفاهی/عملی ایشان بینهای  نمرات آزمون

 گواهینامه تخصصی میگردند.

 99که نمره آزمون کتبی کمتر از  دانشنامه /نامهیگواهشرکت کنندگان در آزمون  -4-1-1
 کسب نمایند مردود محسوب میگردند.

 دستیاران سال آخر موظفند تا در این آزمون شرکت نمایند.  :0تبصره 

جهت  ی، آزمون در دو بخش مجزا بصورت کتبیتخصصدر آزمون دانشنامه : 1تبصره 
و  یصیتشخهای  مهارت قیدق یابیبه منظور ارز یعمل یو شفاه ینظرهای  سنجش دانسته

 داوطلبان انجام خواهد گرفت. ینیبال

کسب کرده باشند و باالتر( 99) ینمره قبول یکه در آزمون کتب یتنها داوطلبان: 3تبصره 
داوطلب بر  ییاست نمره نها یهی. بددخواهند بو یعمل یاهمجاز به شرکت در آزمون شف

شده خواهد بود.  نییتع بیبا ضراها  از آزمون کینمرات کسب شده در هر نیانگیم یمبنا
باشد. استثنائا  می کی یدو و آزمون عمل یآزمون کتب بیضر یآزمون دانشنامه تخصص یبرا

 ی/اهو آزمون شف کی ینظرب آزمون یدهان و فک و صورت ضر یشناس بیدر رشته آس
 باشد می دو یعمل

 ینمره قبول ،یعمل یدر آزمون شفاه یدر صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبول: 4 تبصره
آزمون  یدوره و حداکثر ظرف مدت سه سال پ  از برگزار کی یتنها برا یدر آزمون کتب

ق به کسب حد که داوطلب موف یشدن و محاسبه خواهد بود و در صورت رهیمربوطه قابل ذخ
دانشنامه  افتیسه سال نگردد، جهت در یدر ط یعمل یاهدر آزمون شف ینصاب نمره قبول

 خواهد بود.  یعمل یو سپ  شفاه یملزم به شرکت مجدد در آزمون کتب ،یتخصص
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 لیبه شرح ذ یو شرکت داوطلبان در آزمون دانشنامه تخصص یلیفارغ التحص طیشرا -3-1
 باشد می

 ریسا 0و 7دهان و فک و صورت و سال  یرشته جراح 1تا  7سال  ارانیدست1 -3 – 0
پ  از گذراندن دروس  یدندانپزشک یاریدست یها نامه دوره نییموظفند مطابق آها  رشته
کسب  یقبول نمرهآزمون ارتقاء شرکت نموده و  در یهر سال از دوره تخصص یو عمل ینظر
 .ندینما

 است:  ریآزمون به شرح ز نیادر  اریدست یحداقل نمره قبول -1 -3 – 1

دهان و فک و  یبه استثناء رشته جراح یتخصصهای  رشته یسه ساله تمامهای  دوره الف:
 صورت 

 درصد نمره کل( 12سال اول ) انیپا

 درصد نمره کل(  99سال دوم ) انیپا 

 دهان و فک و صورت  یساله رشته جراح 9دوره  ب:

 درصد نمره کل(  92سال اول ) انیپا

 درصد نمره کل(  12سال دوم ) انیپا

 درصد نمره کل( 92سال سوم ) انیپا

 درصد نمره کل(  92سال چهارم ) انیپا 

درصد نمره آزمون،  92مشروط به کسب حداقل  ی:دندانپزشک یار یآزمون دست - 1 - 4
 .انتخاب رشته محل داوطلب است تیبر اساس نمره مکتسبه و اولو یقبول

 .است PhDاساس مقررات مربوط به آزمون: بر  PhDآزمون - 1 - 1

دانش آموختگان  یآزمون مل ییبر اساس دستورالعمل مصوب اجرا :یآزمون مل -1 - 6
 است. یآزمون مل تهیمصوبات کم ریو سا یعموم یخارج از کشور در رشته دندانپزشک
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 قیاز طر یهر سال به نحو مقتض یدندانپزشک یکشورهای  زمان و محل آزمون -6ماده 
 رخانهیو بر اساس مفاد دستورالعمل اعالم شده از طرف دب یرکز سنجش آموزش پزشکم

 .دیخواهد رس بانبه اطالع داوطل یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا

شورای ندارد،  حیتصر اینامه مسکوت است و  نییآ نیکه در ا یدر موارد :7ماده 
 است یریگ میمرجع تصم یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیدبسیاستگذاری 

نامه  نیی)آ نیشیتبصره، نسخه پ71ماده و  9نامه در سه فصل،  نییآ نیو ابالغ ا بیتصو با
آموزش  ینشست شورا نیمصوب هشتم یدندانپزشک یامتحانات بورد تخصص یبرگزار

  .گردد می ( نسخیو تخصص یدندانپزشک
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 پ( یلوش)ف یپزشک یتخصص یلیآموزش تکم یها نامه دوره  نییآ

 هدف
های کشور افزایش های تکمیلی تخصصی بالینی پزشکی در دانشگاههدف از برقراری دوره

پیش نیاز  های علمی و دانش نظری پزشکان متخصص در یک حیطه خاص از رشتهمهارت
ها، در راستای ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی و آموزش و نیز توسعه دانش در زیر شاخه

 باشد.های علمی پزشکی میی به آخرین یافتهپزشکی و نیز دستیاب
 تعریف دوره

های تکمیلی تخصصی فلوشیپ، آموزش در رشته ایست که از یک سو نیاز به ارائه آموزش
برای ارتقاء مهارت علمی تخصصی در آن رشته وجود داشته و از سوی دیگر ارائه آن در 

ان واجد شرایط با داشتن قالب دوره فوق تخصصی معادلی وجود نداشته باشد. متقاضی
مدرک دانشنامه تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و گذراندن مراحل ذیل به اخذ گواهی 

 شوند:تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( نائل می
 الف( پذیرش در آزمون ورودی فلوشیپ

های علوم ب( موفقیت در اتمام دوره آموزشی )علمی و عملی( مصوب در یکی از دانشگاه
هداشتی درمانی مورد تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی و خدمات ب

 طبق ضوابط
 ج( موفقیت در ارزیابی پایانی دوره فلوشیپ توسط دانشگاه

 شرایط پذیرش
 الف( شرایط عمومی 

هاو مراکز تخصصی در رشته پیشنیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه داشتن مدرک دانشنامه
 وعمورد تایید وزارت متب

 شرکت و قبولی در آزمون پذیرش فلوشیپ
 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان

های مختلف یا کسانی که دوره مذکور را با : دارندگان گواهی دوره فلوشیپ رشته7تبصره
اند و یا قبول شدگان آزمون نهایی دانشنامه فوق تخصصی در یکی از موفقیت طی نموده

های پزشکی )به استثناء قبول شدگان آزمون نهایی رشته فوق تخصص قلب و عروق( تهرش
 باشند.مجاز به شرکت در آزمون پذیرش فلوشیپ نمی
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های فلوشیپ ارائه گواهی از سوی معاونت : شرط شرکت در آزمون پذیرش دوره0تبصره
 باشد.سالمت مبنی بر اتمام کلیه تعهدات می

ها و نهادها در هنگام ها، سازمانل خدمت در یکی از وزارتخانه: داوطلبان مشغو9تبصره
های ذیربط مبنی بر موافقت با ماموریت ثبت نام موظف به ارائه معرفی نامه از سازمان

 باشند.آموزشی خود در صورت قبولی در آزمون پذیرش می
 

 های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره
های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( در یک مرحله طبق اعالم م از پذیرفته شدگان دورهثبت نا

های تکمیلی گیرد. طول دورهدبیرخانه شورا آموزش پزشکی و تخصصی صورت می
ماه و در موارد ضروری به پیشنهاد و تشخیص کمیته تدوین و  70تخصصی حداقل 

 ماه خواهد بود. 78افزایش تا حداکثر ارزشیابی رشته مربوطه و نیز تایید دبیرخانه قابل 
-توجه: کسانی که در مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی مسئلیت اداری و اجرائی دارند نمی

 توانند به طور همزمان به تحصیل در رشته فلوشیپ بپردازند.
 های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(تحوه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره

های تکمیلی تخصصی های علوم پزشکی که در آزمون دورهاعضای هیات علمی دانشگاه
اند ملزم به سپردن تعهد محضری به محل )فلوشیپ( با سهمیه هیات علمی پذیرفته شده

های ٪ کلیه هزینه92باشند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت استخدام می
 باشد.تحصیلی برابر ضوابط وزارت متبوع می

ل در حین ثبت نام ملزم به ارائه حکم ماموریت آموزشی با مرخصی پذیرفته شدگان شاغ
 باشند.بدون حقوق می

 مرخصی
های سالیانه، استعالجی و زایمان حسب مورد طبق مقررات توانند از مرخصیدستیاران می

 استفاده نمایند.
محل  توانند با ارائه گواهی پزشکی تایید شده از سوی شورای پزشکی دانشگاهدستیاران می

 تحصیل از مرخصی استعالجی برابر مقررات استفاده نمایند.
تبصره: در صورتی که مدت مرخصی استعالجی دستیار از سه ماه تجاوز کند ادامه دوره 

باشد و بنا به درخواست دانشگاه دبیرخانه دستیاری منوط به نظر گروه آموزشی مربوط می
 ت مقررات اقدام نماید.تواند نسبت به معرفی فرد جایگزین با رعایمی

استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان برای یک بار در طول دوره دستیاری 
 بالمانع است.
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های استعالجی و زایمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول مدت زمان مرخصی
 شود.دوره افزوده می

 
 تغییر رشته، مهمانی، انتقال

 باشند.لوشیپ مجاز به تغییر رشته نمیهای فپذیرفته شدگان دوره
 های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( ممنوع است.مهمان شدن در دوره

های مورد تائید انتقال در صورت لغو صالحیت آموزشی بخش آموزش دهنده به سایر بخش
 با تظر هیات ممتحنه رشته پیش نیاز و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است.

 انصراف و لیتحص ترك

 باشد.یم دوره آن در آموزش از انفصال موجب دوره طول در انصراف ای لیتحص كتر
 یتلق یقطع انصراف منزله به مقرر موعد در نام ثبت یبرا شدگان رفتهیپذ مراجعه عدم

 شود.یم
  كی از  شیب  انفصال  مدت  چنانچه ار،یدست  آموزش از  انصراف ای و  لیتحص  ترك  صورت در
  انفصال  صورت در و بازگردد  لیتحص  به  مربوطه  یآموزش  گروه  موافقت با ندتوا یم نباشد  ماه

 رفتار  یو با  مقررات  مطابق و  نداشته را  مربوطه  دوره در  لیتحص  ادامه  حق  ماه  كی از  شیب
 شود. می

 خود  انصراف  درخواست  است  الزم باشند یم  انصراف  یمتقاض  لیتحص  ضمن  که  ییفلوها
 ند.ینما  ارائه  لیتحص  محل  دانشگاه  به  موافقت اخذ  یبرا را

  مراتب ، موافقت  صورت در موظفند  یدرمان  یبهداشت  خدمات و  یپزشک  علوم  یها دانشگاه
 مذکور محل به آموزش یشورا خانه ریدب یسو از شده اعالم زمان طبق را اریدست  انصراف

 ند.ینما  اعالم  ربطیذ  مراجع ریسا  به  فرصت  نیاول در و اعالم
 مستلزم و منوط پ(ی)فلوش یتخصص یلیتکم دوره گذراندن بر دال یمدرک گونه هر صدور
 باشد.یم دانشکده و گروه طرف از ماه( 18 یال 12) مربوطه دوره انیپا اعالم

تبصره: هر ساله دستورالعمل ثبت نام مقطع تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( از سوی دبیرخانه  
 گردد.ها ابالغ میها به دانشگاههای دایر و ظرفیت پذیرش آنذکر رشته با
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 پیفلوش یوتخصص یلیتکم های دوره جدول
 پ(یفلوش) یتخصص یلیتکم رشته ازین شیپ رشته نام

 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم چشم
 بیماریهای قرنیه و خارج چشم

 ویتره ورتین
 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم

 گلوکوم
 زنان یانکولوژ مانیزا و زنان

 ناباروری
 جنین و مادر طب
  زنان در لگن کف اختالالت

 زنان بین درون جراحی 
 هیکل وندیپ یتناسل یادرار  یمجار  و هیکل یجراح

  تناسلی – ادراری دستگاه های سرطان
 اندیورولوژی
 آندرولوژی

  بین درون عمومی جراحی 
 پستان های بیماری یجراح یعموم یجراح

  کلورکتال یجراح
جراحی های کبد، پانکراس، مجاری 
 صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم 

 جراحی سرطان 
 جراحی عروق 

 درد یهوشیب
 اعصاب و مغز یهوشیب

 تسکینی طب ارتوپدی عمومی، جراحی بیهوشی، داخلی،
 توژنتیکمولکوالرپاتولوژی و سی  شناسی آسیب

  سینوپاتالوژی
  پوست شناسی آسیب پوست ، شناسی آسیب

  کودکان پوست  پوست
 ینورواتولوژ -  یاتولوژ گردن و سر یجراح و ینیب گلو، گوش،



 117 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی

 گردن و سر یجراح
 سینوس و بینی

 یالر
 ینگولوژ

 و قلب یهایمار یب تخصص فوق و تخصص
 عروق

 قلب بالینی الکتروفیزیولوژی
 بزرگسال عروق و قلب ای مداخله ماتاقدا

 یوگرافیاکوکارد
 نیبالغ در قلب یزاد مادر یهایماریب

 (MS) اسکلروزی  مولتیپل بیماری های مغز و اعصاب 
 صرع

  ای مداخله رادیولوژی رادیولوژی 
  زنان رادیولوژی

  دست جراحی ارتوپدی جراحی عمومی 
 کودکان ارتوپدی ارتوپدی 

 زانو جراحی
 لگن و هیپ جراحی

  فقرات ستون جراحی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب 
  کودکان اعصاب و مغز جراحی جراحی مغز و اعصاب 

 تنی روان طب روانپزشکی
  درمانی روان

  جنسی – روان طب
 کودکان، گرمسیری، و عفونی های بیماری

 اجتماعی پزشکی داخلی،
 بیمارستانی های عفونت کنترل و پیشگیری

 و کودکان عفونی تخصص فوق تخصص،
 بزرگساالن

HIV/ AIDS بالینی  

 مراقبت های ویژه کودک عمومی، کودکان، بیهوشیجراحی 
روانپزشکی، گوش و گلو و بینی و جراحی سر و 

گردن، طب کار، بیماری های مغز و اعصاب 
یه بزرگسال، بیهوشی  کودکان، فوق تخصص ر

  خواب پزشکی

تخصص مغز و اعصاب کودکان، فوق 
 تخصص بیماری های مغز و اعصاب 

 نوروفیزیولوژی بالینی کودکان 
 

 نوروواسکوالر اینترونشن  و مغز های بیماری اعصاب، و مغز جراحی
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 رادیولوژی اعصاب،
بیماری های مغز و اعصاب، طب فیزیکی و 

 توانبخشی
 نوروماسکولر 

 روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری   روانپزشکی ، بیماری های مغز و اعصاب
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 یآموزش فوق تخصصهای  دورههای  ن نامهییمقررات و آ

  اتیکل

 

 هدف: 7ماده 
از یمورد ن یت پزشك فوق تخصصی، تربیپزشک یفوق تخصص یها دوره یهدف از برقرار

ز یو ن ی، پژوهش و خدمات پزشکیآموزش پزشک یکشور، به منظور ارتقاء سطح علم
 باشد. یم یپزشک یعلم یها افتهین یبه آخر یابیدست

  ف دوره:یتعر 2ماده 
است.  یپزشک یالت دانشگاهین مقطع تحصی، باالترینیبال یپزشک یدوره فوق تخصص

( و  یو شفاه یکتب ار )یرش دستیت در آزمون پذیط پ  از موفقیان واجد شرایمتقاض
د وزارت بهداشت، ییمراکز مورد تأاز  یکیمصوب، در  یو عمل یگذراندن دوره آموزش علم

به اخذ دانشنامه  ییت در آزمون نهاید رساله و موفقییبا دفاع و تأ یدرمان و آموزش پزشک
 گردند. یل مینا یفوق تخصص

  ار:یف دستیتعر 3ماده 
رشته  یشود که با داشتن مدرك دانشنامه تخصص یاطالق م یبه فرد یار فوق تخصصیدست

نامه در  نیین آیه مفاد ایت کلی، با رعایرش در آزمون ورودیآن و پذ یولقب یا گواهیاز یش نیپ
 یپژوهش یتهایو فعال یعمل ی، کسب مهارتهاینظر یمدت زمان مصوب به آموزشها

 بپردازد

 اریرش دستیط پذیشرا 4ماده 

 یط عمومیشراالف 

  :ینیبال یفوق تخصص یها ار در رشتهیرش دستیط پذیشرا
  اریرش دستیدرآزمون پذ یولشرکت و قب - 4 / 1

رش یشرط شرکت در آزمون پذ یا انجام خدمات قانونی: شروع به طرح یتبصره الحاق
  باشد. یم یفوق تخصص یها ار دورهیدست

  یانقالب فرهنگ یعال یطبق ضوابط شورا یت عمومید صالحییتأ - 4 / 2
فوق  یها ر دورهل دیتحص ی( برایشیا آزمای یقطع ) یرسم یئت علمی: اعضا ه تبصره

  مجدد ندارند. ینش عمومیاز به گزین یتخصص
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ا یها  آن از دانشگاه یقبول یا گواهیاز و یش نیرشته پ یداشتن مدرك دانشنامه تخصص - 4 / 3
  .ید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکییمراکز مورد تأ

  انیآقا یبرا یا معافیفه یان خدمت نظام وظیداشتن برگ پا - 4 / 4
ت موقت یمعاف یباشد و داوطلبان دارا یت دائم میبه مفهوم معاف ی: کلمه معاف  1بصره ت

ند. یار شرکت نمایرش دستیتوانند در آزمون پذ یت خود میا کفالت با مسئولیو  یپزشک
چ گونه ین وزارتخانه هیفه ایاست در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظ یهیبد

  عهده نخواهد داشت.ص آنان به یترخ یبرا یتعهد
ام یا پی یفه عمومیشامل خدمت وظ یکه درحال انجام خدمات قانون ی: داوطلبان2تبصره 

خ یآنان تا تار ین که مدت سربازیبر ا یمبن یباشند در صورت ارائه گواه یآوران بهداشت م
د ار خواهنیرش دستیرسد مجاز به شرکت در آزمون پذ یور ماه سال بعد به اتمام میشهر 31

  بود.
 یئت علمین اعضا هیك قانون نحوه تامیکه بعنوان ماده  یانی: آن دسته از متقاض3تبصره 

باشند در صورت موافقت  یم یعلوم پزشک یها فه در دانشگاهیمشغول انجام خدمت وظ
ور ماه سال بعد معادل یشهر 31خ ینکه تا تاریبرا یمبن یدانشگاه محل خدمت و ارائه گواه

در حال حاضر  مسلح را ) یروهایکل ن یمصوب ستاد فرمانده یربازطول مدت خدمت س
ند و در یتوانند به طور مشروط در آزمون شرکت نما ی( خواهند گذراند، م ماه 21تا  18

فه، طبق مقررات شروع به آموزش یاز نظر اداره نظام وظ یو نداشتن منع قانون یصورت قبول
  ند.ینما

از در هر سال یش نیهر رشته پ یآزمون دانشنامه تخصص یها ن رتبهیزیان حای: از م4تبصره 
که  یاز در صورتیش نیآن رشته پ یفوق تخصص یها برابر تعداد رشته 2، معادل یلیتحص

توانند به  ینامه م نییط مندرج در آیر شرایت سایباشند با رعا  یفه عمومیمشمول خدمت وظ
با استفاده  یند و در صورت قبولینما ار ثبت نام و شرکتیرش دستیطور مشروط در آزمون پذ

باالتر به  یلیل درمقاطع تحصیو قانون اجازه ادامه تحص یئت علمین هیاز قانون نحوه تام
ص شده و شروع به آموزش یور ماه سال بعد از خدمت ترخیشهر 31ن قانون، تا یمشموالن ا

 یون دانشنامه تخصصن افراد در هنگام ثبت نام براساس رتبه آزمیند. انتخاب رشته اینما
باشد. به عنوان مثال  یم ینفر در هر رشته فوق تخصص 2از و تا سقف حداکثر یش نیرشته پ

باشد. به  یوابسته به آن هفت رشته م یفوق تخصص یها که تعداد رشته یدر رشته داخل
که مشمول خدمت  یدر صورت یرشته داخل ینفرات اول تا چهارم آزمون دانشنامه تخصص

نامه و  نییط آیر شرایشود در صورت دارا بودن سا یباشند اجازه داده م یم یومفه عمیوظ
  ند.یار شرکت نمایرش دستیدر آزمون پذ ینفر درهر رشته فوق تخصص 2حداکثر 
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 یاریتواند حداکثر تا سن مجاز ورود به دوره دست ی: هر داوطلب میداشتن شرط سن -4 / 5
 42ر داوطلبان یسال تمام و سا 45« یشیا آزمای یقطع» یرسم یئت علمیاعضاء ه یبرا )

ار یرش دستیت دفعات در آزمون پذیور ماه سال بعد( بدون محدودیان شهریسال تمام تا پا
  د.یشرکت نما

و  یآموزش پزشک یرخانه شورایبر حسب رشته، دب ینداشتن نقص عضو مؤثر حرفه ا -4 / 6
را بر  یعضو مؤثر حرفه ا ممتحنه، نقص یها ئتیه یموظف است با همکار یتخصص

  د.یم و اعالم نمایحسب رشته تنظ
 یها و دوره یپزشک یفوق تخصص یها از رشته یکیل در یعدم اشتغال به تحص -4 / 7

  یاچ.د ی( و پ پیفلوش ) یتخصص یلیتکم
 یفوق تخصص ییو قبول شدگان آزمون نها ی: دارندگان مدرك دانشنامه فوق تخصص تبصره

 باشند. یار نمیرش دستیمجاز به شرکت در آزمون پذ یپزشک یاه از رشته یکیدر 

 یط اختصاصیشراب 

ار به یرش دستیرش هر رشته در آزمون پذیت پذیدرصد از کل ظرف 22معادل :  5ماده 
به  یجیورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بس یالت برایجاد تسهین قانون ایمشمول

ن نفر اعالم شده به یدرصد نمره آخر 82داقل که ح یها و موسسات آموزش عال دانشگاه
  ابد.ی یند اختصاص میت را کسب نمایبرابر ظرف یآزمون شفاه

و  یو شفاه یه مراحل امتحان کتبیه رزمندگان در کلیان استفاده از سهمی: متقاض 1تبصره 
ز ان در صورت احراین معنا که متقا ضیه رزمنده منظور شود بدیجه به عنوان سهمیاعالم نت

  ده خواهند شد.یبه عنوان رزمنده د یبه شفاه یهنگام معرف یهر رتبه از آزمون کتب
ه مذکور قابل اعمال یباشد سهم ینفر م 5رش کمتر از یت پذیکه ظرف ییها : دررشته2تبصره 

 ست.ین

و  یعلوم پزشک یها دانشگاه« یشیا آزمای یقطع » یرسم یئت علمیاعضاء ه: 6ماده 
قصد  4 / 4بند  4ط تبصره یکه با استفاده از شرا یز داوطلبانیون یاندرم یخدمات بهداشت

از مدارك مستند  یکیست هنگام ثبت نام یبا یرا دارند م یفوق تخصص یها ورود به دوره
  ند:یل را حسب مورد ارائه نمایذ

  از دانشگاه محل خدمتیو اعالم ن« یشیا آزمای یقطع » یرسم یاریحکم استاد -الف
 یرخانه شوراید دبییاز به تأیش نیرشته پ یرتبه در آزمون دانشنامه تخصص یگواه -ب

 یو تخصص یآموزش پزشک

ها و نهادها در هنگام ثبت  ها، سازمان از وزارتخانه یکیداوطلبان مشغول خدمت در: 7ماده 
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خود  یت آموزشیبر موافقت با مامور یربط مبنینامه از سازمان ذ ینام موظف به ارائه معرف
 باشند. یم

 اریرش دستیآزمون پذ -ج 

ها و در اسفند ماه هر سال  ار بصورت متمرکز در همه رشتهیرش دستیآزمون پذ: 8ماده 
 شود. یبرگزار م یو تخصص یزش پزشکآمو یرخانه شورایتوسط دب
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ن شده، ییتع یها تیاز و ظرفیش نیپ یتواند با توجه به رشته تخصص یهر داوطلب م: 9ماده 
  د.یار شرکت نمایرش دستیرا انتخاب ودر آزمون پذ یفوق تخصص یها تهاز رش یکی

  وابسته یفوق تخصص یها از و رشتهیش نیپ یتخصص یها جدول رشته
  ازیش نیپ یرشته تخصص

  یفوق تخصص یها رشته
  یداخل

  ینفرولوژ
  قلب و عروق یها یماریب

  یروماتولوژ
  نیخون و سرطان بالغ

  سمیز و متابولیغدد درون ر
  هیر یها یماریب

  گوارش
  ه اطفالیاطفال کل

  قلب اطفال
  اطفال یعفون

  اعصاب اطفال
  خون و سرطان اطفال

  نوزادان

  گوارش اطفال
  اطفال یو آلرژ یمونولوژیا

  غدد اطفال
  یعموم یجراح
  اطفال یجراح
  یقفسه صدر یجراح
  قلب و عروق یجراح
  یو سوختگ یمیك، ترمیپالست یجراح

  ینپزشکروا
 اطفال یروانپزشک

 بیهوشی
ICU 
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 یرخانه شورایار در مدت زمان اعالم شده توسط دبیرش دستیثبت نام آزمون پذ: 12ماده 
  شود. یکشور انجام م یعلوم پزشک یها ق دانشگاهیاز طر یو تخصص یآموزش پزشک

 یخانه شوراریبصورت متمرکز در دب 4 / 4بند  4تبصره: ثبت نام از داوطلبان مشمول تبصره 
  رد.یگ یانجام م یو تخصص یآموزش پزشک

ال یکصد و پنجاه هزار ریار یرش دستیشرکت در آزمون پذ یمبلغ ثبت نام برا -12 / 1
 باشد. ی( م 222/152)

 باشد. یچ عنوان مجاز نمیر رشته به هیی، تغ پ  از ثبت نام و انتخاب رشته: 11ماده 

 یو شفاه یها به صورت کتب ه رشتهیدر کل یخصصار فوق تیرش دستیآزمون پذ: 12ماده 
بوده و داوطلبان بر حسب  یا نهیسوال چند گز 122حداقل  یدارا یباشد، آزمون کتب یم

  شوند. یم یمعرف یت هر رشته به آزمون شفاهیزان دو برابر ظرفیت نمره به میاولو
ت با یند اولویب نمان نمرات مشابه کسی، داوطلبیا شفاهی یچنانچه در آزمون کتب -12 / 1

  باشد. یکشور م  یدرمان  یوخدمات بهداشت  یعلوم پزشک یها دانشگاه یعلم ئتیاعضاء ه
 یار فوق تخصصیرش دستیآزمون پذ یی، قبول شدگان نهایدر مرحله آزمون شفاه -12 / 2

 یقانون شدگان مشمول خدمات رفتهیپذ یشوند.اسام یده میت هر رشته برگزیحداکثر تا ظرف
  شود. یا سازمان محل خدمت اعالم می معاونت درمان، دانشگاه به صیترخ یبرا

و قبل  یپ  از آزمون کتب یتخصص ار فوقیرش دستیپذ یتبصره: حداقل نمره آزمون شفاه
أت ممتحنه یر هین و توسط دبییأت ممتحنه هر رشته تعیتوسط ه یآزمون شفاه یاز برگزار

 شود. یرخانه شورا اعالم میبه دب

، توسط داوطلب انتخاب یت نمره کسب شده کتبیمحل آموزش براساس اولو: 13ه ماد
  گردد. یم

ت انتخاب محل با داوطلبان عضو ی، اولویکسان بودن نمره آزمون کتبی: در صورت  تبصره
کشور خواهد بود. در  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه یئت علمیه

آزمون دانشنامه  ییبا نمرات برابر، نمره نها یئت علمیاء ها اعضیمورد داوطلبان آزاد 
که در  ی( ] مالك عمل قرار خواهد گرفت. درصورت ی+ شفاهیدو برابر کتب ) / 3[  یتخصص

 یا مردود اعالم شده باشد، نمره آزمون کتبیبه صورت قبول  یجه آزمون شفاهیك دوره نتی
  مالك عمل قرارخواهد گرفت.

  :یتبصره الحاق
ت اعالم شده در هر رشته یکمتر از ظرف یکه تعداد شرکت کنندگان در آزمون کتب یر مواردد

أت ممتحنه رشته مربوطه یتوسط ه یرفته شده آزمون شفاهیاران پذیباشد، محل آموزش دست
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 شود. ین مییتع

 یدوره آموزش

 شدگان رفتهیثبت نام پذ -الف

 در بازه زمانی اعالم شده یدرمان یداشتو خدمات به یعلوم پزشک یها دانشگاه: 14ماده 
  ند.ینما میار اقدام یرش دستیشدگان آزمون پذ رفتهینسبت به ثبت نام پذ

 یموظفند اسام یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه -14 / 1
شروع  یلیا در مهر ماه سال تحصیرا که در موعد مقرر ثبت نام ننموده و  یشدگان رفتهیپذ

 یو تخصص یآموزش پزشک یر خانه شورایانصراف دهند حداکثر تا دهم آبان ماه به دب دوره
  ند.یاعالم نما

حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال  یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شورایدب -14 / 2
ت یکه صالح یز افرادیون 14 / 1ن افراد مشمول بند یگزیجا ینسبت به معرف یلیتحص
  د.ینماید قرار نگرفته اقدام مییتأ آنان مورد یعموم
خواهد  یل معرفینفر به دانشگاه محل تحص 3هر فرد منصرف شده حداکثر  ی: به ازا حیتوض

  ند.ین شده اقدام به ثبت نام نمایخ معیت نمره تا تاریشد که بر حسب اولو
  :یتبصره الحاق

ن یگزیاعالم جا و یمرحله اصل ) یار فوق تخصصیرش دستیدر هر مرحله از آزمون پذ
آزمون  یرش براساس نمره کتبیت پذیاولو یاز نظر نمره شفاه یط مساوی( در شرا نیمنصرف

  باشد. یم یرش و در مرحله بعد براساس نمره کل آزمون دانشنامه تخصصیپذ
که  یشدگان رفتهیل پذیو شروع به تحص یعلم یدر مورد ارزش قبول یریگ میتصم -14 / 3

نش یگز یئت مرکزیتوسط ه یلیان مهر ماه هر سال تحصیپ  از پاآنان  یت عمومیصالح
ئت ممتحنه رشته مربوطه یبه عهده ه 16ت مفاد ماده یرد با رعایگ ید قرار مییدانشجو مورد تأ

  باشد. یم
شده و زمان شروع  یت مجدد شده موجه تلقید صالحییکه تأ یه فردی: ثبت نام اول 1تبصره 

 گردد. ین مییمتحنه رشته مربوطه تعئت میبا نظر ه یبه آموزش و
ت مجدد شده ید صالحییکه تأ یاز شروع آموزش فرد یت ناشیش ظرفی: افزا 2تبصره 

  بالمانع است.
دارند،  ییو اجرا یت اداریمسئول یدرمان یا بهداشتی یکه که در مراکز آموزشیکسان -14 / 4
  دازند. ل بپریتوانند به طور همزمان به تحص ینم
ر بهداشت، درمان و آموزش ید وزییکه بنا به تأ یشدگان رفتهیپذ یعلم یارزش قبول -14 / 5



 آیین نامه آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی 136

کسال از شروع یشوند حداکثر به مدت  یم یت اداریا مأموریت یعهده دار مسئول یپزشک
 باشد. یمحفوظ م 16ت مفاد ماده یرش شده )اول مهرماه( با رعایپذ یلیسال تحص

 تعهدات -ب

زان دو برابر مدت یبه م یشدگان منوط به ارائه تعهد نامه محضر رفتهیبت نام پذ: 15ماده 
به  یفوق تخصص یها شدگان آزاد، دوره رفتهیاخذ تعهد از پذ -15 / 1باشد.  یآموزش م

از یشدگان براساس ن رفتهین دسته از پذیباشد و محل انجام تعهد خدمت ا یصورت خاص م
 یکشور توسط معاونت آموزش یندرما یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه

ار داوطلبان قرار یرش در اختین و قبل از پذییتع یوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک
رش، محل انجام تعهد یپذ یت نمره آزمون کتبیاولو یبرمبنا ی. پ  از اعالم قبول ردیگیم

، یکسان بودن نمره آزمون کتبیگردد. درصورت  یشدگان انتخاب م رفتهیخاص توسط پذ
محل تعهد موظفند نسبت به  یعلوم پزشک یها شود. دانشگاه یعمل م 13طبق تبصره ماده 

از آنان را ین فوق تخصص برابر مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نیمتعهد یریکارگ
 یشدگان آزاد پ  از ط رفتهیپذ یند تبصره: ارائه مدرك دانشنامه فوق تخصصیاستخدام نما
ها بوده و وزارت بهداشت، درمان و  اتمام مدت تعهد در دانشگاهمنوط به  یمراحل قانون

که از انجام تعهد خدمت سر  یافراد یتواند نسبت به لغو دوره آموزش یم یآموزش پزشک
است که در  یاران به نحویاخذ تعهد از دست -15 / 2د. یاند برابر مقررات اقدام نما باز، زده

 -15 / 3د. یسال تجاوز ننما 12جموع از ، در میصورت اضافه شدن به تعهدات قبل
ملزم به سپردن تعهد  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها ن دانشگاهیمستخدم

 -15 / 4باشند.  یزان دو برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام میبه م یمحضر
خود هستند نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام  نیین آیا 7ن مشمول ماده یمستخدم

برابر ضوابط وزارت  یلیتحص یها نهیه هزیه و کلیو سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهر
ها که از  ر وزارتخانهین سایباشد. در مورد مستخدم یم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

اخذ  ینامه، تعهد محضر نییآ 1/15ز طبق بند یند نینما یبدون حقوق استفاده م یمرخص
فاء یبه نفع وزارت متبوع است ی، تعهدات مالیت عدم انجام تعهدات خدمتشده و در صور

و  یآموزش پزشک یرخانه شورایدب 6/2/79/آ مور  93/3خواهد شد.)موضوع نامه 
 به ) سازمانها و نهادها ها، وزارتخانه از یآموزش تیمأمور با که یشدگان رفتهیپذ ٭( یتخصص

وابسته وزارت بهداشت،  یدرمان یبهداشت و خدمات یم پزشکعلو یها دانشگاه استثنا
شوند ملزم به  یوارد م یتخصص یها ل به رشتهیادامه تحص ی، برایدرمان و آموزش پزشک

به محل استخدام خود هستند فرد سازمان مربوطه موظف به پرداخت  یسپردن تعهد محضر
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 یزش پزشکبرابر ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آمو یلیتحص یها نهیه هزیه و کلیشهر
 یلیتحص یها بدون حقوق وارد رشته یکه با مرخص یباشد. مفاد فوق مشمول افراد یم

 فوق یها دوره یانتظام و ینظام یروهاین ثابت کادر شدگان رفتهیپذ ٭باشد.  یشوند نم می
. باشند یم هیشهر پرداخت مشمول 81-82 یلیتحص سال در آموزش شروع با یتخصص

 23/9/81/آ مور  7761/3و شماره  26/8/81/آ مور  6491/3امه شماره ن موضوع)
 .یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شورایدب

 شروع دوره -ج

موظفند پ  از انجام ثبت نام،  یفوق تخصص یاریشدگان آزمون دست رفتهیه پذیکل: 16ماده 
 ند. تبصره: مهلت شروع بهیشروع نما یلیخود را از اول مهر ماه سال تحص یاریدوره دست

 باشد. ین حداکثر تا پانزدهم آذرماه میگزیآموزش افراد جا

 یار یآموزش دوره دست -د

 یهر رشته فوق تخصص یآموزش یبرنامه و محتوا یبرمبنا یاریآموزش دوره دست: 17ماده 
آموزش  یب شورایگردد، پ  از تصو یشنهاد میئت ممتحنه همان رشته پیکه توسط ه

  . قابل اجرااست یو تخصص یپزشک
ماه کامل است که بنا به  36تا  24 یفوق تخصص یاریدست یها طول دوره رشته -1/17
 یآموزش یرشته مربوطه توسط شورا یأت ممتحنه بر حسب برنامه آموزشیشنهاد هیپ

  شود . ین و به اجرا گذاشته مییتع یو تخصص یپزشک
 یها دوره یموزشها، اعم از آیو درمان ی، پژوهشیف آموزشیاران موظفند وظایدست -17 / 2
ك را یو کش یو درمانگاه یمارستانیب یها ی، کارآموزینظر یها کالس ین تر، برگزارییپا

  مربوطه انجام دهند. یمطابق برنامه گروه آموزش
( و براساس 16ت یصبح لغا 8حداقل از ساعات  ار به طور تمام وقت )یخدمت دست -17 / 3

  باشد. یم یبرنامه گروه آموزش
مربوطه  یچ گونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشیدر طول دوره آموزش حق ه ارانیدست

ك ینیاران در رشته مربوطه در کلیاز جمله طبابت در مطب را ندارند. تبصره: اشتغال دست
ژه، به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر دو روزه در هفته بالمانع است و یو

  باشد. یژه میك وینیاران برابر مقررات کلیتن گروه از دسیپرداخت حق الزحمه ا
نفر  5که کمتراز  ییها در رشته یفوق تخصص یین قبول شدگان آزمون نهایاز ب -17 / 4

نفر داوطلب داشته باشد  5 -9ن یکه ب یداوطلب داشته باشد فقط رتبه اول و در صورت
اول تا سوم مجاز  یها رتبه شتر داوطلب داشته باشدیا بینفر  12اول و دوم و چنانچه  یها رتبه
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وبا کسب  یفوق تخصص ییدر آزمون نها یمقرر و قبول یهستندپ  از اتمام دوره آموزش
اند،  ل کردهیتحص یت آموزشیکه با مامور یموافقت دانشگاه محل استخدام در مورد افراد

د خارج از کشور که مور یکسال در مراکز آموزشیحداکثر به مدت  یلیالتحص قبل از فارغ
باشد  یئت ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکید هییتأ

  ند.یل نمایتحص
د صحت صدور و تعلق و ییمراحل تأ یاران پ  از مراجعت به کشور و طین دسته از دستیا

مراحل  یط یئت ممتحنه رشته مربوطه برایاخذ شده توسط ه یگواه ید ارزش علمییتأ
  شوند. یم یمعرف یلیالتحص فارغ

  :یتبصره الحاق
 یج قبولیماه پ  از اعالم نتا 3تا  یفوق تخصص ییکه نفرات برتر آزمون نهایدر صورت

رخانه یکتبًا به دب یان دوره آموزش فوق تخصصیاستفاده از بورس پا یخودرا برا یآمادگ
ت یب اولویبه ترت یند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفرات بعدیاعالم ننما

 4/17ط مندرج در ماده یا شرایبورس و به تعداد و  یعال ید شوراینمره به شرط تائ
  ند.یمذکوراستفاده نما توانندازبورس یم نامه نیآئ
شوند مشمول  یوارد م یفوق تخصص یها به دوره یت آموزشیکه با مامور یارانیدست -17/ 5
 شند.با یمربوطه م یه مقررات و ضوابط دوره آموزشیکل

 ارانیارتقاء دست -ه

مربوطه براساس مقررات ارتقاء  یاران به سال باالتر توسط گروه آموزشیارتقاء دست: 18ماده 
شود خواهد بود و  یم میتنظ یئت ممتحنه رشته فوق تخصصیاران که توسط هیدست

ج یکشور موظف هستند هر سال نتا یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه
  ند.یمنعک  نما یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شورایاران را به دبیتقاء دستار
م یاران رشته خود را تنظی، مقررات ارتقاء دستیفوق تخصص یها ئت ممتحنه رشتهیه -18 / 1

 یها اجرا به دانشگاه یبرا یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شوراید دبییکرده و پ  از تأ
  .ندینما یابالغ م یعلوم پزشک

انه، یط ارتقاء سالیسال باالتر، پ  از احراز شرا یاران برایدست یصدور حکم آموزش -18 / 2
ت در ارتقاء توسط گروه یشود. در صورت عدم موفق یتوسط دانشگاه محل آموزش انجام م

 یاریکه در طول دوره دست یارانیه: دستیشود. الحاق ید دوره اقدام مینسبت به تمد یآموزش
ستم آموزش فوق یسه بار مردود شوند از س یاریر امتحان ارتقاء دستد یفوق تخصص

دوبار  2به1که در امتحان ارتقاء  یارانیشوند. تبصره: دست یاخراج م یپزشک ینیبال یتخصص
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ستم آموزش یباشند و از س یل در دوره مربوطه نمیمردود شوند مجاز به ادامه تحص
 ریمد نظر با دوره دیتمد به ازین صورت در ٭اخراج خواهند شد.  یپزشک ینیبال یتخصص فوق
 الزحمه حق افتیدر) یاریدست یایمزا از و دهیگرد حاضر بخش در تواند یم اریدست گروه
 وردار گردد .برخ(  یاریدست

 ها یمرخص -و

مان حسب مورد یو زا یانه، استعالجیسال یها یتوانند از مرخص یاران میدست: 19ماده 
  ند.یاستفاده نما

روز از  15حداکثر  یلیت مقررات در هر سال تحصیتوانند با رعا یاران میدست -19/ 1
  گردد. یمحسوب م یند. مدت مذکور جزء دوره آموزشیانه استفاده نمایسال یمرخص

د ییبه تأ یلیا دوره تکمی یکه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعات یارانیدست -2/19
عازم  یقات و فن آوریا وزارت علوم، تحقیو  یشکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

ك سال یل حداکثر از یتوانند با موافقت دانشگاه محل تحص یخارج از کشورهستند. م
  ند.یکبار استفاده نمای یو تنها برا یلینه تحصیافت کمك هزیبدون در یمرخص

دانشگاه  یپزشک یشورا ید شده از سوییتأ یپزشک یتوانند با ارائه گواه یاران میدست -3/19
  ند.یبرابر مقررات استفاده نما یاستعالج یل از مرخصیمحل تحص

ار از شش ماه تجاوز کند ادامه دوره یدست یاستعالج یکه مدت مرخص یتبصره: در صورت
رخانه یباشد و بنا به در خواست دانشگاه، دب یمربوطه م یمنوط به نظر گروه آموزش یاریدست

اقدام  16ت مقررات مندرج در تبصره ماده ین با رعایگزیرد جاف یتواند نسبت به معرف یم
  د.ینما

کبار در طول دوره ی یمان برایزا یاران خانم از چهار ماه مرخصیاستفاده دست -4/19
  بالمانع است. یاریدست

مان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به یو زا یاستعالج یها یمدت زمان مرخص -5/19
 . ودش یطول دوره افزوده م

 یهمانیر رشته، انتقال و مییتغ -ز

 باشند. یر رشته نمییمجاز به تغ یاریشدگان دست رفتهیپذ: 22ماده 

  ل ممنوع است:یجز در موارد ذ یاریشدگان دست رفتهیانتقال پذ: 21ماده 
ها،  بخش یابینامه ارزش نییت بخش آموزش دهنده برابر آیدر صورت لغو صالح -الف

ئت ید، با نظر هییمورد تأ یها ر بخشیرفته شده به سایپذ یفوق تخصصاران یانتقال دست
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  ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است.
فوق  یت بخش آموزشیها صالح بخش یابینامه ارزش نییکه برابر آ یدر صورت -ب

د، تا احراز ییمورد تأ یها ر بخشیاران به سایبه صورت موقت لغو گردد انتقال دست یتخصص
  وموافقت دانشگاه مقصد بالمانع است. ئت ممتحنهیبا نظر ه یت آموزشیجدد صالحم

ماه اول دوره به شرط  6در  یاران فوق تخصصیل دستیمحل تحص یه : جابجائیالحاق
 مبدأ و مقصد بالمانع است. یها د دانشگاهیو تأئ یا بخش آموزشیموافقت گروه 

 یها ماه با موافقت دانشگاه 6ت مد حداکثربه ارانیهمان شدن دستیم: 22ماده 
 . مبداومقصدبالمانع است

مصوب رشته مربوط به  یآنها برابر برنامه آموزش یکه دوره آموزش یارانیدست: 23ماده 
 هستند. یمستثن یهمانیشود از شمول مقررات انتقال و م یانجام م یصورت چرخش

 ل و انصرافیترك تحص -ح

ر طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره ا انصراف دیل یترك تحص: 24ماده 
  شود. یم
ا عدم شروع دوره ثبت نام شدگان به یشدگان در موعد مقرر،  رفتهیعدم ثبت نام پذ -1/24

  شود. یم یتلق یر موجه حداکثر تا آخر مهرماه به منزله انصراف قطعیل غیدال
ش یچنانچه مدت انفصال بار، یا انصراف از آموزش دستیل و یدر صورت ترك تحص -2/24

ل بازگردد و در صورت یمربوطه به تحص یتواند با موافقت گروه آموزش یك ماه نباشد میاز 
 یل در دوره مربوطه را نداشته و مطابق مقررات با ویك ماه حق ادامه تحصیش از یانفصال ب

  شود. یرفتار م
شده و بازگشت  یتلق یقطع، انصراف یلین سال تحصی: اعالم انصراف در مهرماه اول تبصره

  باشد. یل درآن دوره مجاز نمیبه تحص
باشند الزم است در خواست  یانصراف م یل متقاضیکه ضمن تحص یارانیدست -3/24

  ند.یل ارائه نمایاخذ موافقت به دانشگاه محل تحص یانصراف خود را برا
صورت موافقت، موظفند در  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یها دانشگاه -4/24

و  یآموزش پزشک یرخانه شورایك هفته به دبیار را حداکثر ظرف مدت یمراتب انصراف دست
  ند.یربط اعالم نمایر مراجع ذین فرصت به سایو در اول یتخصص

آنها لغو  یاریحکم دست یلیان مهرماه هر سال تحصیکه پ  از پا یارانیپرونده دست -5/24
گردد. تا بر  یارسال م یهداشت، درمان و آموزش پزشکوزارت ب یشود به دفتر حقوق یم

 اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود.
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 یامور رفاه

ا خاص( به یعام  تعهد خدمت) یاران آزاد که دارایدست یلینه تحصیکمك هز: 25ماده 
وق العاده درصد حقوق و ف 82باشند، معادل  یم یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یاختصاص یاز محل درآمدها یطرح تمام وقت یایدرصد مزا 52ك و یه یار پایشغل استاد
  باشد. یئت امناء میب هیل و با تصویدانشگاه محل تحص

ك یه یاران پایاران معادل استادیدست یلینه تحصیکمك هز یش سنواتیو افزا یدیزان عیم
  باشد. یم
برخوردار  یلینه تحصیمان از کمك هزیو زا یقاقاستح یاران در مدت مرخصیدست -1/25
  باشند. یم
 یلینه تحصیاران کمك هزیش از سه ماه، به دستیب یاستعالج یدرمدت مرخص -2/25

  رد.یگیتعلق نم
  شود. یهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت میاران میدست یلینه تحصیکمك هز -3/25
کنند  یشرکت م یفوق تخصص یها دورهدر  یت آموزشیکه با مأمور یارانیبه دست -4/25

آنان توسط محل استخدام و  یایرد و حقوق و مزایگ یتعلق نم یلینه تحصیکمك هز
  شود. یبراساس مقررات مربوطه پرداخت م

ش یبصورت خو یمه خدمات درمانیب یایل داشته باشند از مزایکه تما یارانیدست -5/25
 از برخوردارشوند.ین امتیدرصد حق سرانه از ا 52 توانند، با پرداخت یند میفرما استفاده نما

 ( دانشنامه ) یفوق تخصص ییآزمون نها

 ییدرآزمون نها نام وشرکت ثبت -الف

آموزش  یرخانه شورایدر مدت زمان اعالم شده توسط دب ییثبت نام آزمون نها: 26ماده 
  شود. یم ل( انجامی)محل تحص یعلوم پزشک یها ق دانشگاهیاز طر یو تخصص یپزشک

د دوره بدون یکسال تمدیپ  از  یفوق تخصص یینها ین سه بار آزمون کتبیمردود - 1/26
  باشند. یم یمجاز به شرکت مجدد در آزمون کتب یلینه تحصیافت کمك هزیدر

کبار ی، یتوسط مسئول گروه آموزش یپ  از معرف ی: عدم شرکت در آزمون کتب 1تبصره
  شود. یمحسوب م یمردود
  باشد. یأت ممتحنه مربوطه مید دوره به عهده هین محل تمدیی: تع 2تبصره 
مردود  یفوق تخصص یکتب یینامه در آزمون نها نیین آیکه قبل از اعالم ا ی: افراد 3تبصره 

شرکت  ید دوره در آزمون کتبیاند حداکثر تا سه سال مجاز خواهند بود بدون تمد شده
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  ند.ینما
 ارانیدست چون ستین آخر سال ارتقاء منزله به یتخصص فوق یینها آزمون در شرکت ٭

 و اند شده یمعرف یتخصص فوق دانشنامه آزمون در شرکت عنوان به صرفاً  طیشرا واجد
  د دوره ندارند.یاز به تمدین ین بار اول ودوم آزمون دانشنامه فوق تخصصیمردود

 فوق امهدانشن آزمون در شرکت جهت یآموزش گروه ریمد یمعرف عدم درصورت ٭
 شماره نامه موضوع .)گردد ینم یتلق آزمون در یمردود منزله به موضوع یتخصص
  (یو تخصص یپزشک آموزش یشورا رخانهیدب 14/12/78 مور  آ/8328/3

ال یکصد و پنجاه هزار رینوبت اول  یبرا ییحق ثبت نام شرکت در آزمون نها - 2/26
نوبت  ی( و برا الیر 222/252ال )یرست و پنجاه هزار یال( نوبت دوم دویر 222/152)

  -3/26 باشد. ی( م الیر 222/452ال )یسوم و بعد چهار صد و پنجاه هزار ر
کسال پ  از یست حداکثر ظرف مدت یبا یم یفوق تخصص یها اران رشتهیه دستیالف( کل

ند و در صورت عدم یاتمام دوره آموزش خود در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شرکت نما
 محاسبه خواهد شد. یك دوره مردودی شرکت

خود را به اتمام  ین نامه دوره آموزش فوق تخصصین آئیکه قبل از ابالغ ا یب( افراد
ست حداکثر ظرف یبا یاند م شرکت ننموده یده و در آزمون دانشنامه فوق تخصصیرسان

گردند در آزمون مذکور  یند و موفق به کسب قبولیسال در آزمون مذکور شرکت نما 3مدت 
  د دوره خواهند شد.یك سال تمدیاست در صورت اتمام مهلت مذکور به مدت  یهیبد

 یو فوق تخصص یتخصص یاریرش دستیپذ یها حق ثبت نام شرکت در آزمون -7موضوع 
 افت.یش یدرصد افزا 12زان یبه م یو دانشنامه تخصص

  :ییط ثبت نام در آزمون نهایشرا: 27ماده 
  مصوب هر رشته یبراساس برنامه آموزش یزشل دوره آمویتکم -1/27
  مختلف یاران در سالهایمربوط به ارتقاء دست یعلم یتهایل شده فعالیارائه فرم تکم -2/27
ر گروه ید مدیو با تائ ی  بخش آموزش فوق تخصصینامه از طرف رئ یارائه معرف -3/27

  .یل دوره آموزشیرشته مربوطه، پ  از تکم
توانند  یان دوره آنان حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال باشد میخ پایتار که یتبصره: داوطلبان

  ند.یآن سال شرکت نما ین در آزمون دانشنامه فوق تخصصیرقوانیت سایبا رعا
 یازهایدر جهت رفع ن یبعنوان رساله فوق تخصص یك برنامه پژوهشیانتخاب  -4/27

  گروه مربوطه یعلمئت یك نفر از اعضاء هیحداقل  ییکشور به راهنما
  ده باشد.یبه ثبت رس یاریان شش ماه اول دوره دستید تا پای: موضوع رساله با1تبصره 

ست یبا یمربوطه داوطلب م یفوق تخصص ید گروه آموزشیه: در صورت صالحدیالحاق
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نام و  ثبت ینامه خود دفاع نموده و برا انیاز پا یفوق تخصص ییبه امتحان نها یقبل از معرف
  د.یدر آزمون دانشگاه مربوطه ارائه نما شرکت

قبل از شرکت در آزمون دانشنامه فوق  ینامه فوق تخصص انیه افراد موظف به دفاع از پایکل» 
نامه حق شرکت در آزمون دانشنامه فوق  انیباشند و در صورت عدم دفاع از پا یم یتخصص
  «را ندارند. یتخصص
 یمدت باشد، حسب نظر گروه آموزش یو طوالن یقاتیکه پروژه تحق ی: در موارد 1تبصره 

نکه در یان نامه فرصت داده خواهد شد ضمن ایك سال جهت دفاع از پایحداکثر به مدت 
  باشند. ینم یفوق تخصص یاین مدت مجاز به استفاده از مزایا

مون در آز یده و موفق به کسب قبولیآنان به اتمام رس یکه قباًل دوره آموزش ی: افراد 2تبصره 
ب یخ تصویکسال از تاریاند، حداکثر به مدت  دهیا نگردیده و یگرد یدانشنامه فوق تخصص

خ فوق یاست پ  از تار یهینامه فرصت خواهند داشت. بد انین مصوبه جهت دفاع از پایا
 باشد. ینم یاران قابل بررسین گروه از دستیان نامه ایپا

 جیو اعالم نتا ییآزمون نها یبرگزار یچگونگ -ب

ور ماه هر سال بصورت یها بصورت متمرکز و در شهر ه رشتهیدر کل ییآزمون نها: 28ماده 
  شود. یبرگزار م یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شورایتوسط دب یو شفاه یکتب

 یها ئت ممتحنه رشتهین شده توسط هییبراساس منابع تع ییسؤاالت آزمون نها -1/28
  شود. یمربوطه طرح م

 یدر آزمون کتب یبوده و حد نصاب نمره قبول ینه ایبصورت چند گز ین کتبآزمو -2/28 
  باشد. یدرصد از کل نمره آزمون م 72کسب حداقل 

شرکت کند و  یتواند در آزمون شفاه ی، داوطلب میدر آزمون کتب یدر صورت قبول -3/28
  باشد. یدرصد از کل نمره آزمون م 72ز حداقل کسب ین یدر آزمون شفاه یمالك قبول

 یرد.داوطلبانیگ یاران تعلق میدست یبه رساله پژوهش یاز نمره آزمون شفاه یقسمت -4/28
آزمون، رساله خود را به اتمام  ید قبل از برگزاریاز باشند باین امتیکه خواستار استفاده ازا

  ئت ممتحنه ارائه دهند.یبه ه یده، و از آن دفاع نموده باشند و هنگام آزمون شفاهیرسان
ئت ممتحنه یبا نظر ه یشفاه ییر آن در آزمون نهایاز فوق و درصد تأثیتبصره: نحوه تعلق امت

  شود. ین مییهر رشته تع
ب دو و نمره آزمون یبا ضر ین نفرات برتر هر آزمون، نمره آزمون کتبییتع یبرا -5/28

  شود. یك محاسبه میب یبا ضر یشفاه
داوطلب را  یینها یموظف است قبول یصو تخص یآموزش پزشک یرخانه شورایدب -6/28
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محل  یدرمان یو خدمات بهداشت یبه اداره کل امور دانش آموختگان، دانشگاه علوم پزشک
  د.یو معاونت درمان وزارت متبوع اعالم نما یل، معاونت آموزشیتحص

ا یچگونه مدرك و ی)دانشنامه( ه ییداوطلب در آزمون نها یدر صورت عدم قبول -7/28
ن افراد صادر یا یبرا یو تخصص یآموزش پزشک یرخانه شورایز طرف دبا یگواه

  شود. ینم
باشد. در صورت عدم  یسال م 5 یفوق تخصص یکتب ییآزمون نها یاعتبار قبول - 8/28

ان موظف به شرکت یدر مدت مذکور، متقاض یت درآزمون شفاهیا عدم موفقیشرکت و 
  باشند. یم یکتب ییمجدد در آزمون نها

قبول  یفوق تخصص یکتب یینامه در آزمون نها نیین آیخ ابالغ ایکه قبل از تار یه: افرادتبصر
  ند.یشرکت نما یسال مجاز خواهند بود در آزمون شفاه 5اند حداکثر تا  شده

اران را پ  از ارائه یدست یلیالتحص دانشگاه محل آموزش موظف است مراتب فارغ -9/28
  د.یمور دانش آموختگان اعالم نمابه اداره کل ا یه حساب قطعیتسو
و اعالم فراغت از  ییدر آزمون نها ی، پ  از قبولیصدور دانشنامه فوق تخصص -12/28

ت مقررات مربوطه صرفًا توسط اداره کل امور دانش آموختگان انجام یل با رعایتحص
 شود. یم
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 و نحوه برخورد با آن  یلیافت تحص موارد ییدستور العمل شناسا
 ك : مقدمه یماده 

کنکوور برتور های  تهران هر ساله تعداد قابل توجهی از استعداد و رتبه علوم پزشکی دانشگاه
پذیرد که بوا توجوه بوه شورایط خواص اقلیموی، اجتمواعی و  می سراسری از سراسر کشور را

اقتصادی حاکم بر کالن شهر تهران و انتظارات و اقتضائات خاص آموزشی در دانشگاه علوم 
ها قرار دارند که تاثیر غیر قابل تهران، این دانشجویان همواره در معرض انواع آسیبپزشکی 

ان یدانشوجو یلیانکاری بر روند تواناییهای یادگیری و روند تحصیلی آنان دارد. افوت تحصو
با کواهش  یدگیباشد که در صورت عدم رسیاز مسائل مهم در حوزه آموزش دانشگاه م یکی

نوه یت به اتالف منابع، هدر رفوتن وقوت و هزیه خواهد بود و در نهاهمرا یآموزش یبهره ور
ر یونظ یلیمنجر خواهد شد. در حال حاضر راهکار قانونی برخورد بوا مصوادیق افوت تحصو

ل یش از حد مجاز، سلب حق ادامه تحصویدرس و سنوات ب ی، کسب نمره مردودیمشروط
مصوب ارزشیابی برنامه های  ه نامهبر اساس شیوها  رود دانشکده می از دانشجو است. انتظار

ارائه شوده،  یدرس یدرسی، استاد و دانشجو در خصوص مشکالت موجود از جمله  محتوا
ان یت دانشوجویاکثر یلیل که منجر به افت تحصین قبیاز ا ید و مواردی  اساتیتدری  نحوه

ی هیوات بر روند تدری  اعضاند و ینما یریم گیگردد، بررسی بهنگام و تصمیك کالس می
 علمی و به ویژه مدرسین حق التدری  نظارت سیستماتیک داشته باشند.

پو  از بحوف و  6/6/95دانشگاه با توجه به رسالت خود در جلسه موور   یآموزش یشورا
ر را بوا هودف  یوان مقوررات زیدانشوجو یلیدر خصوص علل و عوامول افوت تحصو یبررس

ب یل در پنج ماده  و دو تبصره به تصویذ ن موضوع به شرحیبهنگام به ا  یدگیپیشگیری و رس
  رساند.

 
 یلیف افت تحصیماده دو: تعر 

 ر است:یاز موارد ز  یکین دستور العمل یدر ا یلیمنظور از افت تحص
  یزان  دو نمره در دو ترم متوالیکاهش معدل به م-1

 یدچنانچه کاهش معدل در مقاطع رشته پزشکی باشد  دانشکده بررسی بیشتری نماتبصره: 
 در سه درس یمردود -2
 مشروطی یک ترم -3
 دهد عملکرد دانشجو رو به کاهش است.  می سایر مواردی که دانشکده تشخیص -4
)رکود( داشته نیز مشمول این دستورالعمل  14تا  12دانشجویانی که پیوسته میانگین بین  -0

 باشند.می
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  یلیموارد افت تحص ییماده سه: نحوه شناسا
و در صوورت  یوضوعیت دانشوجو را بررسو یلیمسوال تحصویکده در هر نآموزش دانش -1

به معاون آموزشوی دانشوکده گوزارش  2مطابق معیارهای ماده  یلیمشاهده موارد افت تحص
 نماید. 

  
 یلیبرخورد با موارد افت تحص یماده چهار: چگونگ

 ر انجام خواهد شد:یدر صورت مشروطی اقدامات ز 
 به دانشجو  یاطالع کتب -7
 ع  به خانواده دانشجو و ضبط در پرونده آموزشی ویاطال -0
 انیبه مرکز مشاوره دانشجو یمعرف  -9

 اقدامات زیر انجام خواهد شد: 0در صورت سایر موارد ماده 
 معرفی به استاد مشاور تحصیلی جهت بررسی علل افت / رکود -7

 معرفی به مرکز مشاوره دانشجویان به پیشنهاد استاد مشاور تحصیلی -0

ستعالم از استاد مشاور تحصیلی و در صورت لزوم اعمال محدودیت در معرفی و ا -9
 انتخاب واحد

نسوبت ها  دانشکده 59-59شود حداکثر تا قبل از شروع نیمسال اول  می تبصره: توصیه
 د.نبه تعیین  و اعالم استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان اقدام نمای

 
 دستور العمل یماده پنج: نحوه اطمع رسان

ن دستور العمل را جهت مطلوع بوودن یدانشکده در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد ا آموزش
دانشجویان و اسواتید از مووارد و اقودامات قوانونی دانشوکده  و دانشوگاه در صوورت افوت 

برخوی از دروس در دوگوروه در ترمهوای  ار آنان قرار دهد.یتحصیلی به طرق مقتضی در اخت
 نمایند. می رم نیمی از دانشجویان واجد شرایط درس را اخذمتوالی ارائه میگردد که در هرت
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