
 دانشکده پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 رشته پزشکی –سواالت متداول 

 برنامه پزشکی عمومی شامل چند مرحله است: سوال:

 چهار مرحله: پاسخ:

 )چهار نیمسال( علوم پایه مرحله اول:

 )دو نیمسال( مقدمات بالینی )فیزیوپاتولوزی(مرحله دوم: 

 نیمسال( 4ماه معادل  12) کارآموزی بالینی )اکسترنی( مرحله سوم:

 نیمسال 3ماه معادل  21( )کارورزی بالینی )انترنی مرحله چهارم:

 حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟ سوال:

 در دانشجو نمرات کل میانگین که صورتی در. نماید اخذ تواند می درسی واحد 1۲ حداکثر و 21 حداقل نیمسال هر در دانشجو هر پاسخ:

واحددرسی را  14باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا  2۱ حداقل تحصیلی نیمسال یک

 .انتخاب کند

 است؟ چند درس درهر قبولی نمره حداقل سوال:

 .باشد می 21 درس های تخصصی و بخش های مرحله سوم و چهارم  و 2۲ درس های پایه و عمومی قبولی نمره حداقل پاسخ:

 دارد؟ وجود نمره تغییر امکان سما، سیستم در نمره نهایی ثبت از بعد آیا سوال:

 تغییر می باشد. قابل غیر نمره نهایی، ثبت از پس. خیر پاسخ:

 در حذف و اضافه دانشجو چند واحد می تواند حذف یا اضافه کند؟ سوال:

واحد خود را حذف و یا  4 دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم پزشکی تا دو هفته پس از شروع نیمسال پاسخ:

 .تجاوز نکند.واحد  1۲از  به بیش وط بر اینکه تعداد واحدهای نیمسال دانشجوراضافه نماید مش

 دهای خود اضافه کند؟آیا دانشجو بعد از زمان حذف و اضافه می تواند به واح سوال:

 خیر، اضافه کردن واحد بعد از زمان حذف و اضافه امکان پذیر نمی باشد. پاسخ:

 حذف اضطراری چیست؟ سوال:

هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی می تواند فقط یکی از  5در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم دوره پزشکی و تا  پاسخ:

غیبت دانشجو در آن درس بیش از حدمجاز و تعداد واحدهای باقیمانده ی خود حذف کند مشروط بر اینکه درس های نظری و یا عمل

 واحد نباشد. 21کمتر از 



 چیست؟ امتحان در غیبت حکم سوال: سوال:

 موجه صورت در و.  است یا بخش درس آن امتحان در صفر نمره گرفتن منزله بهیا بخش  درس هر امتحان در موجه غیر غیبت پاسخ:

 س حذف می گردد.در آن دانشکده آموزشی شورای تشخیص غیبت با بودن

 است؟ چگونهیک ترم دانشجو  نمرات میانگین محاسبه  سوال:

شود و مجموع حاصل ضربها  نمره آن درس ضرب می در درس هر واحدهای تعداد ،یک ترم دانشجو  نمرات میانگین محاسبه برای پاسخ:

 شود. تقسیم می در آن ترم اخذ کردهواحدهایی که دانشجو  بر تعداد کل

 دانشجو چه زمانی مشروط می شود؟ سوال:

باشد دانشجو در آن ترم  21اگر میانگین نمرات نیمسال تحصیلی دانشجو در هریک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی کمتر از  پاسخ:

 واحد درسی را نخواهد داشت. 24بیش از  مشروط خواهد شد و در نیمسال بعد از مشروطی حق انتخاب

 دانشجو چه زمانی از ادامه تحصیل محروم می شود؟ سوال:

نیمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل  4نیمسال متوالی و یا  3دانشجویی گه در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای  پاسخ:

 محروم می شود.

 است؟ چقدر مقصد دانشگاه در میهمان دانشجوی قبولی نمره حداقل سوال:

با نمره  یمیهماندر طول دوره واحدهایی را که دانشجو می باشد و  21لی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد قبو نمره حداقل پاسخ:

 موظف است دوباره در دانشگاه مبدا بگذراند.گذرانده است  21کمتر از 

 است؟ نیمسالچند  دانشجویان زایمان مرخصی زمان مدت سوال:

 .نمایند استفاده سنوات در احتساب بدون زایمان مرخصی نیمسال دو از توانند می تحصیل به شاغل باردار زن دانشجویان پاسخ:

 شرط شرکت در آزمون علوم پایه؟ سوال:

)شامل کلیه دروس علوم پایه به  واحد از درس های علوم پایه 5/44شرط شرکت در آزمون جامع علوم پایه قبولی در حداقل  پاسخ:

از دروس فوق  21واحد از درس های عمومی و کسب میانگین  1استثنای دروس شناور بین علوم پایه و مقدمات بالینی( و حداقل 

 واحد دروس عمومی( است. 1واحد علوم پایه +  5/44الذکر)

 شرط شروع مرحله دوم )فیزیوپاتولوژی( آموزش پزشکی؟ سوال:

 ولی در امتحان جامع علوم پایهقب پاسخ:

 شرط شروع مرحله سوم )کارآموزی( آموزش پزشکی؟ سوال:

 واحد از دروس پایه شناور(. 25واحد اختصاصی مرحله دوم +  12از دروس مرحله دوم )  21کسب میانگین کل  پاسخ:



 آزمون جامع پیش کارورزی و شرط شرکت در این آزمون به چه ترتیبی است؟ برگزاریزمان  سوال:

در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی قبولی در واحدهای  پاسخ:

واحد( و کسب  ۱) مقدمات بالینی و کارآموزی واحد(  و واحدهای نظری شناور بین 43) واحد( و واحدهای کارآموزی بالینی 32) نظری

 از دروس مذکور و گذراندن کلیه دروس عمومی و ثبت موضوع پایان نامه می باشد. 24میانگین 

 چند نوبت است؟ تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی سوال:

 نوبت مجاز است. 3تا  پاسخ:

 تعداد ساعات مجاز غیبت دانشجو در هر درس و یا بخش چقدر است؟ سوال:

دانشجو در هر درس نظری از  غیبت موجهو ساعات  نمی باشددانشجو مجاز به غیبت در هر یک از دروس و بخش ها  پاسخ:
4

2۱
، عملی  

و آزمایشگاهی 
1

2۱
، کارآموزی و کارورزی از  

2

2۱
وز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن تجا ، مجموع ساعات آن درس یا بخش نباید 

 درس یا بخش صفر محسوب می شود. نحوه تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت برعهده استاد و تایید دانشکده می باشد.

 شرایط تغییر رشته؟ سوال:

 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد. -2 پاسخ:

 یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره را کذرانده باشد.حداقل  -1

نمره آزمون ورودی دانشجو در سال ورود به تحصیل از نمره ازمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا  -3

 در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

 گذراندن واحدهای درسی رشته جدید را داشته باشد. با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان -4

 همان در دانشگاه مقصد بگذراند چقدر است؟یتعداد واحدهایی که دانشجو می تواند بصورت م سوال:

درصد کل واحدهای دوره پزشکی  4۲همان بگذراند نباید از یتعداد واحدهایی که دانشجو می تواند در دانشگاه های دیگر بصورت م پاسخ:

 .وز کندتجا

  4۲و باالتر گذرانده باشد با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می تواند بیش از  25ی را با میانگین میهمانچنانچه دانشجو دروس دوره  تبصره:

  درصد کل واحدهای دوره میهمان شود.

 زمان فارغ التحصیلی دانشجو چه زمانی است؟ سوال:

)هر کدام که مله پایان نامه را گذرانده باشد و در آزمون صالحیت بالینی قبول شود زمانی که تمامی واحدهای درسی خود از ج پاسخ:

 مؤخر باشد(.

 

 


