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  تاريخچه دانشكده پزشكي اروميه 

م درشهر اروميه به دنيا آمد وي پس از طي دوران  1855جوزف كاكران يكي از فرزندان ميسيونرهاي مهاجر در سال 

كودكي و تحصيالت دبيرستان به آمريكا عزيمت نمود و بعد از اتمام تحصيالت عاليه پزشكي به زادگاهش اروميه بازگشت و به 

ش با همياري ساير همكاران خود شروع به  - ه 1257م مطابق  1878سال  افتاد درفكر تاسيس بيمارستان و دانشكده پزشكي 

 سالن عمومي براي امراض غير واگير دار و2واب كرد اين بيمارستان ختخت داحداث ساختمان بيمارستان بزرگي به ظرفيت يكص

اشت درپيش درگاهي ساختمان براي جراحي و يك اتاق بزرگ براي داروخانه د اتاقدار و دوپنج اطاق كوچك براي امراض واگير

به پايان رسيد و دكتر  م  1879بيمارستان زير زمين بزرگي براي تشريح و سردخانه ساخته شد . احداث بيمارستان در سال 

جنب دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي اروميه  قبلي كاكران درطول اين مدت درساختماني كه در محل

  مشغول خدمات درماني و بهداشتي مردم اروميه بود. فعلي واقع بود.بيمارستان عارفيان 

كاكران به فكر ، دكتر كادر درماني و بهداشتي بيمارستان پس از تكميل ساختمان بيمارستان و تجهيز آن به دليل كمبود

كي تاسيس كرد اين ايجاد مدرسه عالي طب افتاد و ساختماني به همين منظور در نزديكي بيمارستان مخصوص دانشكده پزش

ساختمان همان ساختمان چوبي معروف است كه هنوز در دانشگاه اروميه با ساير ساختمانهاي ديگر باقي است دانشجويان 

يكه وردرجه دكتراي عالي طب نائل مي آمدند بطمدرسه عالي طب پس از طي دوره هاي نظري و عملي درطول پنج سال به 

  نفر بودند كه در شهرهاي آذربايجان به كار طبابت پرداختند. 27اولين فازغ التحصيالن آن مدرسه 

  

، و آناتومي، طب  داخلي، جراحي، مامائي، ارتوپدي ،در مدرسه عالي طب به تدريس علومي چون فيزيولوژيدكتر كاكران 

  تشخيص پزشكي پرداخت . 

تختخوابي و يك اتاق عمل بود كه  ، بيستدر جوار همديگر بودند شامل دوبخشبيمارستان مخصوص مدرسه عالي طب كه 

 1905ن در تاريخ دانشجويان در آنجا دوره هاي كارآموزي و كارورزي را مي گذراندند مدرسه عالي طب بعد از مرگ دكتر كاكرا

.ش دوباره با كوشش پزشكان متعهد ه 1356م مطابق با  1977، و سياسي تعطيل شد و در تاريخ به داليل فرهنگي، اقتصادي

  يافت.گشايش 

وميه تحت پوشش وزارت فرهنگ و رموزشي دانشگاه اآه.ش به عنوان يكي از واحدهاي  1356دانشكده پزشكي از سال 

ه.ش پس از تصويب قانون  1365نفر دانشجوي رشته پزشكي فعاليت خود راآغاز نمود و در سال  48آموزش عالي با پذيرش 

  نشكده وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه گرديد.تشكيل وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشكي اين دا
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  دانشكده پزشكي اروميه: مديران وكاركنانو دانشگاه آشنايي با مديران

  

  جواد آقازادهدكتر   :رياست دانشگاه ����

  محمد رضا محمدي فالحدكتر  :معاونت امور آموزشي دانشگاه ����

  عباسي وشرحمان  دكتر :امور آموزش دانشگاه كل مدير ����

  : دكتر فرحناز نوروز نيامديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ����

  احمد رضا افشاردكتر  :رياست دانشكده پزشكي ����

  : دكتر يوسف رسميسرپرست شعبه بين الملل ����

  پورعليرضا : مهندس اونت اداري و مالي دانشكده پزشكيمع ����

  بيگي: حاج آقامقام معظم رهبريدفتر نمايندگي  ����

  صابري حسندكتر :علوم پايه يمعاونت آموزش ����

  احمد رضا افشاردكتر : معاونت آموزشي علوم باليني ����

  : دكتر شهرام شهابيتحقيقات و فناوري دانشكده پزشكي معاونت ����

  : دكتر جواد زيناليشكيزمديريت تحصيالت تكميلي دانشكده پ ����

  علي حيدري:آموزشي ودانشجويي دانشكده پزشكي رئيس اداره ����

  رئيس اداره امور عمومي دانشكده پزشكي:  جواد بهكامي ����

  مهناز كفيليمهندس :برنامه ريزي مدير ����

  نازيال فرخ اسالملو  –: ژاله حاجي عليلو كارشناس علوم پايه����

  : سهيال مهربانيو كارشناسي ارشد كارشناس فيزيوپاتولوژي ����

  سليمان نعيمي :كارشناس اكسترني ����

  ياسين طه زاده:كارشناس انترني ����

  علي حيدري:دستياريامور كارشناس  ����

  كارشناس شعبه بين الملل: حيدر صمدي ����

  عليلو  يژاله حاج :كارشناس استعدادهاي درخشان ����

  مرتضي فتح اللهي:كارشناس اموزش  ����

  طباخياحسان –رضا قليزاده :كارشناس امور پژوهشي ����

  قزلباش: محمد دونو Eduكارشناس امور هيئت علمي و  ����

  خديجه حاتممسئول كالسها:  ����

  ناهيده رحماني:آموزش دانشكده رايانه����

  پروانه دلنواز :و بايگاني متصدي تايپ ����

  

 دانشكده - 2دانشكده پزشكي -1 :دانشكده مي باشد هفت دانشگاه  علوم پزشكي اروميه در حال حاضر شامل ☯☯☯☯

شعبه بين  - 7 دانشكده داروسازي -6بهداشت دانشكده - 5پيراپزشكيدانشكده- 4دانشكده پرستاري و مامائي  -3دندانپزشكي 

  .ندمگي در پرديس نازلو واقع شده اكه هالملل دانشگاه 

قرار دارد و  )ستاد مركزي دانشگاه (واقع در انتهاي خيابان جهاد جنب اورژانس ساختمان دانشگاه علوم پزشكي اروميه  ☯☯☯☯

  مي باشد: ي ذيلشامل واحدها

  حوزه رياست -

 معاونت پشتيباني  -

 معاونت امور دانشجويي و فرهنگي -
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 معاونت آموزشي -

 معاونت پژوهشي -

 مديريت امور فرهنگي -

 مديريت امور رفاه دانشجوئي -

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي  -

 ، تشكيالت و بودجه اي برنامه ايمديريت آموزش -

 مديريت خدمات پشتيباني -

 انشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در د -

 حراست دانشگاه -

 گزينش دانشگاه -

 دانشگاه ستاد شاهد و ايثارگران -

  مركز خدمات مشاوره اي دانشجوئي -

 كامپيوتر و خدمات ماشيني مركز  -

 سلف سرويس -

، كميته تحقيقات و پژوهشي كميته انضباطي،:انجمن اسالمي،بسيج دانشجوئيشكلهاي دانشجوئي در دانشگاه شاملو ت

  االئمه و دارالقران .دانشجوئي، هيئت احباب 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 –داروسازي -دندانپزشكي -پزشكي(هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اروميه شامل دانشكده هاي  ساختمان دانشكده ☯☯☯☯

پرديس نازلو در كنار  –جاده سرو 11در حال حاضر در كيلومتر  )و شعبه بين الملل پرستاري و مامائي،بهداشت، پيرا پزشكي

  و شامل دو حوزه اداري و مالي و آموزشي  متر 21000 دانشكده پزشكي و زير بناي كل ساختمان اروميه قرار دارددانشگاه 

  مي باشد.
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  :ه اداري و مالي دانشكده مشتمل برحوز����

  امور مالي -

 كارگزيني -

 اداره امور عمومي -

 دبيرخانه -

 انبار و اموال -

 خدمات و نقليه -

 تداركات -

  :دانشكده مشتمل برحوزه آموزشي ����

  :گروههاي آموزشي و آزمايشگاهي علوم پايه كه شامل* 

  آناتومي -

 فارماكولوژي -

 فيزيك پزشكي -

 فيزيولوژي -

 بيوشيمي  -

 علوم تغذيه   -

 پاتولوژي -

 ميكروب شناسي و ايمونولوژي -

 ژنتيك -

 انگل شناسي ، حشره شناسي و قارچ شناسي -

 بهداشت وپزشكي اجتماعي  -

 آمار زيستي و اپيدميولوژي -

 : معارف اسالمي گروههاي آموزشي -

 علوم تربيتي   -

  اداره خدمات آموزشي و دانشجوئي *  

  چاپ و تكثير*

  سمعي و بصري  *

  البراتور زبان *

  محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي*

  كتابخانه *

  مركز كامپيوتر و اينترنت* 
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  معرفي كتابخانه دانشكده پزشكي اروميه 

  سرپرست كتابخانه:مرتضي عزيزي ����

  : نسيم شهرآشوبكتابخانه و اطالع رساني پزشكيفني كارشناس ����

  جليليشيوا : كارشناس مسئول امانات كتابخانه����

گرديده است و شامل سالن نشريات،  متر مربع در طبقه اول دانشكده واقع 723كتابخانه دانشكده پزشكي با زير بناي مفيد 

  ايت اطالع رساني و اينترنتران و س،سالنهاي مطالعه آزاد برادران و خواهعمومي برادران و خواهرانعه ،مطالمخزن مرجع ،

وعات عام مي باشد و با استفاده از    كتابخانه در زمينه هاي علوم پايه و باليني پزشكي و موض كتاب هاي ،مجموعهمي باشد 

جلد كتاب  10807و رده بندي گرديده است .كتابخانه داراي  ) فهرست نويسيNLMرده بندي كتابخانه ملي پزشكي آمريكا (

منظور ه . بمي باشد عنوان پايانامه 2200و  عنوان نشريه التين 158مرجع و  عنوان1000، جلد كتاب التين 3094، فارسي

 30/15لغايت  صبح 8كتابخانه دانشكده پزشكي از ساعت  .شده است ارائه خدمات مناسب از نرم افزار جامع آذرخش استفاده

  پنجشنبهĤماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشد. هايجز روزه عصرب

  

  دانشكده پزشكي اروميه  مركز كامپيوترمعرفي  

  فنوره شاهد  - : امير بشارت مركز كامپيوتر انكارشناس����

  كارشناس مركز كامپيوتر تحصيالت تكميلي: علي قنبري����

اعضاي هيئت علمي و مي باشد كه يك سايت مخصوص دانشجويان پزشكي، مركز كامپيوتر دانشكده پزشكي شامل دو 

جهت استفاده  نيز است و سايت ديگريرايانه متصل به اينترنت  18دستگاه رايانه كه  19داراي  مي باشد كهساير مراجعين 

  گاه رايانه متصل به اينترنت مي باشد. دست 48 مي باشد كه شاملويان ارشد و دكتري) جتكميلي ( دانش دانشجويان تحصيالت

  

  

  كتابخانه دانشكده پزشكي
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  يمركز كامپيوتر دانشكده پزشك

  
  

كالس آموزشي براي دانشجويان پزشكي مي باشد و سالن آمفي تئاتر  ششساختمان كالسها كه داراي  و همچنين 

كه تحت نظر حوزه معاونت امور دانشجوئي و  پرديس نازلوواقع در  دانشكدهنفر و سلف سرويس 270دانشكده به ظرفيت 

  فرهنگي اداره مي گردد.
  

انشجو در رشته هاي تخصصي نموده اقدام به پذيرش د 1371از سال  دانشكده پزشكي اروميه عالوه بر پزشكي عمومي

  :رشته تخصصي دستيار تربيت مي كند كه شامل رشته هاي 11در  است و در حال حاضر

 زنان و زايمان �

 اطفال �

 بيهوشي �

 ارولوژي �

 پاتولوژي �

 داخلي �

 نورولوژي �

 جراحي عمومي �

 ارتوپدي �
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 قلب �

 جراحي مغزواعصاب �

 پذيرش دستيار در مقطع فلوشيپ:

  دوره فلوشيپ پيوند كليه  �

  كه شامل رشته هاي ذيل مي باشد: صورت گرفته است 1378پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد از مهرماه 

 )1378بيوشيمي باليني (سال پذيرش:  �

 )1386اپيدميولوژي (سال پذيرش:  �

 )1387انگل شناسي (سال پذيرش:  �

 )1389فيزيولوژي (سال پذيرش:  �

 )1389علوم تشريح (سال پذيرش:  �

 )1390شكي (سال پذيرش: فيزيك پز �

 )1390علوم تغذيه (سال پذيرش:  �

 )1391ميكروب شناسي (سال پذيرش:  �
  

  به پذيرش دانشجو نموده است. مبيوشيمي باليني اقدا PhDدر رشته  1392دانشكده پزشكي اروميه از سال 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  آزمايشگاه فيزيك پزشكي

  

  
  سالن تشريح
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  دكتراي عمومي پزشكي ريفي چند از آئين نامه دورهاتع���� 

  تعاريف: الف

  :دانشگاه �

گفتـه   »دانشـگاه « ، دولتي و غير دولتي آموزشي و پژوهشي روزانه و شبانه ، موسسات آموزش عالي اعم ازبه همه دانشگاهها

  مي شود.

  :كدهدانش �

، دانشكده علوم و نظـاير  پزشكيفعاليت دارد مانند دانشكده دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم 

  .آن

  گروه آموزشي  �

يـت دارد ماننـد   س فعالگروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا دانشگاه است كه در يك رشته خاص با چنـد رشـته متجـان   

  .، گروه پزشكي اجتماعي و بهداشت و نظاير آنگروه معارف اسالمي

  :گروه برنامه ريزي �

يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي    ريزي منظور از گروه برنامه 

  استقرار دارند.

  :دوره �

دوره به مدت زمان يا مجموعه فعاليتهايي گفته مي شود كه دانشجو وارد دانشگاه شده دريك رشـته خـاص تحصـيل كـرده     

  دوره كارشناسي، و دوره دكتري. تحصيل مي شود مانند دوره كارداني،ودرآن رشته فارغ ال

  :دروس پيوسته (پيش نياز ) �

دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است دروس جبراني يا اجباري مـي تواننـد پـيش نيـاز     

  باشند دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.

  :دروس جبراني �

، به تشخيص گروه است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر نگذرانده باشد موظف درصورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل

  آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

  :دروس اجباري �

  دروسي كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

  :اختياريدروس  �

  دروسي كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي توان آنها را از ميان مجموعه اي از دروس انتخاب كرد.

  :اداره آموزش �

بـه دانشـجويان از    ، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امـور آموزشـي مربـوط   اداره آموزش منظور از

  ، جمع آوري نمرات و اعالم نتايج را بر عهده دارد.قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات

  استاد: �

هر فردي كه مسئوليت تدريس و اداره كالس را دريك درس چه به صورت نظري يا عملي و يا كارگاهي وكارآموزي بر عهده 

  دارد استاد ناميده مي شود.

  23/3/83بي چند از آئين نامه آموزشي دوره دكتراي عموميمورخه ب ) مطال

  :نظام آموزشي����

  آموزش دوره دكتراي عمومي پزشكي مبتني بر نظام واحدي است . -5ماده ����
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در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يـا مـردودي دانشـجو در     -6ماده����

  محدود است.يك درس به همان درس 

سـاعت، عملـي (يـا     17آن بـه ترتيـب بصـورت نظـري      ، مقدار يا ميزان درسـي اسـت كـه مفـاد    هر واحد درس -7ماده ����

، در طول يك نيم سال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبـق  ساعت 68ساعت و كارورزي  51آموزي ، كارساعت 34آزمايشگاهي ) 

  شود.برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي 

  

  

  .برنامه دوره دكتراي عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زيراست - 8ماده����

  : دروس عمومي و علوم پايهمرحله اول 

  : فيزيوپاتولوژيمرحله دوم

  : كارآموزي بالينيمرحله سوم

  : كارورزيمرحله چهارم

 

  مراحل

  
  نام مقطع

تعداد كل 

  واحد

  واحد اختصاصي  واحد عمومي

  عملي  نظري  عملي  نظري

  5/11  5/57  3  25  98  علوم پايه  اول

  5/5  5/23  -  -  29  فيزيوپاتولوژي  دوم

  63  5/35  -  -  5/98  كارآموزي  سوم

  68  *6  -  -  74  كارورزي  چهارم

  148  5/122  3  25  5/299  جمع كل واحدها

  

درآزمايشگاههاي دانشكده تمام مقاطع پزشكي شامل دروس نظري و عملي ميباشد كه دروس عملي در مقطع علوم پايه 

 يدروس عملي در مقاطع فيزيوپاتولوژي و علوم باليني در بيمارستانها و خانه ها به هر گروه درسي برگزار مي گردد و مربوط

  بهداشت تابعه دانشگاه برگزار مي گردد.

تحصيلي و در صورت در مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال   - 9ماده����

هفته آموزشي و دوره تابستاني  17. هر نيم سال تحصيلي عبارت از و امكانات يك دوره تابستاني است ضرورت و داشتن شرايط

  .است 7هفته با رعايت مفاد ماده  6برابر 

  موزش محسوب هفته آ 6ته و هف 17طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت   - تبصره * 

  .نمي شود

باليني و دروس تئوري  در دوره باليني (مراحل سوم و چهارم )هرسال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش - 10ماده����

، توسط زم براي آموزش هر بخشال، با توجه به مدت زمان وره باليني در طول هر سال تحصيلي. تعداد بخشهاي دمربوطه است

  مي شود. ، تعيينشوراي آموزشي دانشگاه

، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان جامع شرط ورود به دوره در پايان مرحله اول -12ماده ����

  بعدي مي باشد.

، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه و درسهاي ط شركت در امتحان جامع علوم پايهشر -1* تبصره

   درس عمومي را گذرانيده باشد8،با اين حال در شرايطي كه دانشجو .از اين مرحله است 12ميانگين كل  عمومي ) و كسب
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. بديهي است نمره اقيمانده را در دوره بعدي بگذراندس بومي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و درصورت قبولي در

  . انگين مرحله دوم محاسبه خواهد شدس در ميواين در

چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده ودرامتحانات آنها شركت كردهاست درزمان معرفي به  -2تبصره * 

، بعد از اعالم نمره . در صورتي كهورت مشروط درآزمون شركت مي نمايد، دانشجو به صجامع علوم پايه اعالم نشده باشد آزمون

  نرسيده باشد نتيجه آزمون وي 12، ميانگين كل مرحله اول وي به قبوليمردود شده باشد ياعلي رغم دانشجو درآن درس 

كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت درآزمون او محاسبه نخواهد شد و تاكسب نمره قبولي در  

  .نخواهد داشت ا حتي به صورت مشروط، اجازه شركت درآزمون جامع بعدي ريانگسن الزمدرس مردودي و همچنين كسب م

نوبت مجاز است چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب  3، تا شركت در امتحان جامع علوم پايه -13ماده ����

  .دكتراي عمومي پزشكي محروم مي شودنكند از ادامه تحصيل در دوره 

  امتحان محسوب مي شود.در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در غيبت غير موجه  -1تبصره *

محروم دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي  -2* تبصره 

، دندانپزشكي و داروسازي كه از مومي پزشكيشود مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي ع مي

مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي  ،اي عمومي محروم مي شونددر دوره دكترادامه تحصيل 

  به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد. 28/4/82مورخه 

  .به مرحله سوم است، شرط ورود از اين مرحله 12نگين كل اقبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب مي -14ماده ����

 درماني سرپائي در درمانگاههاي بيمارستانها و مراكز –كارآموزي باليني شامل آموزش مراقبتهاي بهداشتي  -15ماده ����

  ، آموزش بر بالين بيماران بستري و درسهاي نظري است.عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور

برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره در پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي  - 16ماده ����

  كارورزي است.

  .نوبت مجاز است 3شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا -17ماده ����

دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم  –تبصره *

، كارشناسي به يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته 13ماده  2، مي توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره دنمي شو

  .يوسته و كارداني تغيير رشته دهندناپ

ه مصوب براي كارورزان الزامي ماه كارورزي طبق برنام 17ماه مي باشد و گذراندن  18طول دوره كارورزي  -18ماده ����

  دوره كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد. . دانشجو در طولاست

  :واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ����

حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي طبق برنامه  - 19ماده ����

  مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه ريزي است.

و حداكثر  12اقل ال تحصيلي از مراحل اول و دوم دوره دكتراي عمومي پزشكي بايد حددانشجو در هر نيم س - 20ماده ����

  ، انتخاب نمايد.واحد درسي 20تا 

معاف واحد 12، دانشجو از رعايت شرط حداقل يلي در هر يك از مراحل اول و دومدر آخرين نيمسال تحص –1*تبصره 

  .است

ر استاد باشد مي تواند با نظ 17در يك نيمسال تحصيلي حداقل  در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو - 2*تبصره

  واحد درسي انتخاب كند. 24، در نيمسال بعد حداكثر تا راهنما و موافقت دانشكده

واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل اول و دوم را داشته باشد در  24در موارديكه دانشجو حداكثر  -3*تبصره 

  نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تائيد دانشكده مي تواند كليه آن واحد ها  را در آن نيمسال بگذراند .صورتي كه در 

  .واحد درسي نمي باشد 6، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از تابستاني در دوره -4*تبصره 

سال اول به طي مراحل اول و  5، كه سال است10وره دكتري عمومي پزشكي حداكثر مدت مجاز تحصيل در د - 22ماده����

  سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد. 5پزشكي و دوم آموزش 
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 كسب بوليق، نمره پزشكي از امتحان جامع علوم پايه سال اول دوره آموزش 4دانشجويي كه نتواند در مدت  -1* تبصره 

، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم آموزش پزشكي را به پايان برساند ، مراحل اول و دومسال اول 5يا در مدت  كند و

 2باشد مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 10مي شود و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حداقل 

  .بدهد وسته و ناپيوسته تغيير رشتهبه رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پي 13ماده 

از شروع دوره باليني به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت سال  3دوره تحصيل دانشجويي كه نتواند در مدت  -2* تبصره 

ماه ديگر قابل  12، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر آموزش پزشكي را به پايان برساند سال مراحل سوم و چهارم 5

  مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد. . مشروط بر آنكه مدتتمديد است

  حضور و غياب : �

دم حضور دانشجو درتمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره هاي كارآموزي و كارورزي الزامي است و ع - 23ماده ����

  سوب مي شود.، غيبت مححضور دانشجو در هريك از جلسات

ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از - 24ماده����
17
آزمايشگاهي ازعملي و 4

17

از و كارورزي  كارآموزي2
10

1 

  نمره دانشجودرآن درس با بخش صفر محسوب مي شود.، در غير اينصورت وع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كندمجم

د و تشخيص مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستن ، در صورتي24ا سقف مشخص شده در ماده غيبت ت - 1* تبصره 

  ، نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه ) بر عهده استاد و با تائيد دانشكده خواهد بود.استاد موجه شناخته شود

غيبت او  باشد ولي 24، بيش از ميزان تعيين شده درماده كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخشدر صورتي  - 2* تبصره 

واحد  12، آن درس حذف مي گردد در اين حال رعايت حداقل زشي دانشگاه موجه تشخيص داده شودبا تشخيص شوراي آمو

  .نوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شودجزو سولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل ، در هر نيمسال الزامي نيست

يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر درآن درس يا بخش و غيبت موجه غيبت غير موجه در امتحان هر درس  -25ماده ����

ر عهده در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان ب

  .موزشي دانشگاه استشوراي آ

  

  :حذف و اضافه  �

 2، حداكثر وم تا دو هفته پس از شروع نيمسالدانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و د - 26ماده ����

درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر  2درس اخذ شده را با  2، يا درس ديگر اخذ نمايد 2ا حذف و يا درس اخذ شده خود ر

  تجاوز نكند.20ه اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر در ماد

يگر مجاز نيست و در صورت غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل د - 1* تبصره 

  ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد. 24، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده پيش آمد

  تابستاني امكان پذير نيست.حذف و اضافه در ترم  - 2* تبصره 

، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال درصورت اضطرار - 27ماده ����

، مشروط بر اينكه اوالً غيبت دانشجو درآن تائيد گروه آموزشي مربوط حذف كندتحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با 

درس بيش از 
17

  واحد كمتر نشود.  12يمانده وي از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحد هاي باق4

، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در ليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسالحذف ك -28هماد ����

، دراين ه ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد، دانشجو قادر بشگاها به تشخيص شوراي آموزشي داناست كه بنصورتي مجاز 

. محاسبه يا عدم اين محاسبه اين مرخصي درسنوات شجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شدصورت آن نيمسال براي دان

  عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.  مجاز تحصيل دانشجو به

ي اني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تائيد شوراحذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابست  -* تبصره 

  .آموزشي دانشگاه امكان پذير است
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حذف و تعويض بخش در هريك از مراحل كارآموزي باليني و كارورزي در صورت تائيد شوراي آموزشي  -29ماده ����

  دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده مجاز است .

  

  :پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزيابي �

آموزشي و ، انجام فعاليتهاي راساس ميزان حضور و غياب در كالسارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس ب - 30ماده ����

رجع ارزيابي دانشجو درآن درس نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد يا اساتيد هر درس م

  .است

  ، با توجه به موارد زير انجام ه هاي كارآموزي باليني و كارورزيارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجودر دور - 31ماده ����

  مي شود.

  ، مراجعين و كاركنان بخشدانشجوئي و حسن رابطه با بيماران، حفظ شئون رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي - 1-31

  انجام كشيكهاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش، كالسهاي مربوط و حضور مرتب و تمام وقت در بخش - 2-31

  دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران - 3-31

  افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كارآموزي باليني و كارورزي - 4-31

  نمره الزمشركت در امتحان پايان بخش و كسب  - 5-31

برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و درسهاي نظري  -32ماده ����

  دوره كارآموزي باليني الزامي است.

  امتحان بخشهاي باليني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي در پايان هر بخش انجام مي شود. –* تبصره 

به صورت نمره تعيين مي  31و 30پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفاد مندرج در مواد ابي نتيجه ارزي -33ماده ����

  .ددي بين صفر تا بيست مشخص مي شودشود و نمره دانشجو در هردرس يا هر بخش بصورت ع

و حداقل ميانگين كل هر يك از اين  10حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي  - 34ماده ����

. حداقل نمره قبولي در هريك از درسهاي نظري مرحله كارآموزي باليني و بخشهاي مربوط به مراحل مي باشد 12ه ها دور

مي باشد دانشجوئي كه در هر يك از 14ر يك از اين مراحل و حداقل ميانگين كل هاست  12سوم و چهارم آموزش پزشكي 

. با ه انتخاب مجدد آن درس يا بخش است، در اولين فرصت معين موظف بحداقل نمره قبولي را كسب ننمايد درسها يا بخشها

  د.اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شو

  عملي كه يك درس محسوب  –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظري  –* تبصره 

. در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به ي و با توجه به ضرايب هركدام استمي شوند معدل دو قسمت نظري و عمل

  ، هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.رسيده باشد 10عدل به شد هر چند مكمتر با 8نرسد و يا نمره يكي از آنها از  10

استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو درآن درس يا بخش را حداكثر ظرف  -35ماده ����

  ، به آموزش دانشكده تسليم نمايند.روز پس از برگزاري امتحان آن درسمدت ده 

روز پس از اعالم نتايج اعتراضات خود را كتباً  3، دانشجو مي تواند حداكثر تا پس از اعالم نمره توسط آموزش –* تبصره 

  .پذيردبه آموزش دانشكده اعالم كند تا رسيدگي الزم صورت 

ل ، ميانگين نمرات دانشجو درآن نيمسال و ميانگين كيمسال تحصيلي از مراحل اول و دومدر پايان هر ن -37ماده ����

، ميانگين كل نمرات احل دوره دكتراي عمومي پزشكي نيزنمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مر

  ، درآن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.انشجود

مي شود و ، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب براي محاسبه ميانگين نمرات  -1ه * تبصر

  ، تقسيم مي شود.بولي يا مردودي دريافت داشته استمجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره ق

، نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني وان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شوددوره تابستاني به عن - 2* تبصره 

  كل مرحله مربوطه محسوب مي شود. مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين
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كمتر باشد در غير  12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي نبايد از  -38ماده ����

  ، به صورت مشروط خواهد بود.نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد اينصورت

واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات  12كمتر از نشگاه در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دا -1* تبصره 

. در ن نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شدتحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوا

واحد  12واحد ها كمتر از ، تعداد خر در هريك از مراحل آموزش پزشكيمواردي كه به علت مشكالت دانشجو يا نيمسال آ

نيز محاسبه آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي  ،باشد

  .خواهد شد

دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هربار كتباً به وي و اولياء او اطالع دهد و يـك   -2* تبصره 

دانشجو از ايـن   بااين وصف قصوردراخطاربه وي ازطرف دانشگاه ويا اظهاربي اطالعينسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبطكند. 

  ، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.امر

از مراحـل اول و دوم   دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتـي در نيمسـال آخـر در هريـك     -39ماده ����

  درآن نيمسال را ندارد.واحد درسي را  14، حق انتخاب بيش از آموزش پزشكي

، در نيمسال آخر تحصيلي در هريك از مراحل اول و دوم آموزش پزشكي با توجـه بـه تعـداد    در موارد استثنايي –* تبصره 

واحد درسي بـه دانشـجوي مشـروط بـه      14، تصميم گيري در خصوص ارائه بيش از اقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجوواحد ب

  واحد نبايد باشد. 20ه است در هر صورت اين تعداد بيش از عهده شوراي آموزشي دانشگا

نيمسـال متنـاوب مشـروط     4لي يـا  نيمسال متـوا  3دانشجويي كه در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي براي  -40ماده ����

برابـر  ، مـي توانـد   باشـد 10يي كه گذرانيده اسـت حـداقل   ، از ادامه تحصيل محروم مي شود و چنانچه ميانگين كل واحدهاشود

، و كارشناسي ناپيوسته تغييـر  به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته 13ماده  2دستورالعمل مندرج در تبصره 

  رشته دهد.

و ميـانگين كـل نمـرات     12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از  -41ماده ����

، دانشـجويي كـه در پايـان هـر يـك از مراحـل       كمتر باشد 14ارم پزشكي نبايد از مراحل سوم و چه دانشجو در پايان هر يك از

ده ، در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي درآن مرحله بـه پايـان نرسـي   ين كل كمتر از حد تعيين شده باشدمذكور داراي ميانگ

. در غير اينصورت حـق  آورده است تكرار كند 14يا  12ازيي را كه درآنها حسب مورد نمره كمتر باشد مي تواند درسها يا بخشها

. بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه بـر نمـرات قبلـي در    اهد داشتورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخو

  .سبه ميانگين كل او محسوب خواهد شدكارنامه دانشجو ثبت و در محا

را جهـت جبـران كمبـود ميـانگين هـر يـك از        14بخشهاي با نمرات كمتر از در صورتي كه دانشجو درسها و  -1تبصره * 

كسب كرده و ليكن كمبـود ميـانگين كـل     14مراحل سوم و چهارم دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نموده و نمرات باالتر از 

ها را عليرغم داشتن نمـره  آن مرحله جبران نشده باشد ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مي تواند مجددا همان درسها و بخش

تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بـر نمـرات    14باالتر از 

  قبلي در كار نامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

 14يـا   12ورد نمـره كمتـر از   حسب مـ ، تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آنها در صورتي كه دانشجويي  -2* تبصره 

در درس يا بخش تكراري مردود  ، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نمايد وآورده

، قبـولي  مربوطه به حد نصاب رسيده باشدله ، ردي و تكراري ميانگين كل مرحه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، چنانچشود

قبلي او درآن درس يا بخش مالك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كـل مرحلـه   

مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو درآن درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكـه قـبالً نمـره قبـولي كسـب نمـوده       

  دداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد.بايستي مج

،يا علـي رغـم اسـتفاده ازآن نتوانـد     استفاده كنـد  دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده – 3* تبصره 

باشـد مـي توانـد برابـر     10كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده اسـت حـداقل   

  به رشته ديگري در مقاطع كارداني وكارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهد. 13ماده 2رالعمل مندرج در تبصره دستو
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،درصـورت انجـام   كه به  لحاظ مشـروط شـدن بـيش از حـد، از ادامـه تحصـيل محـروم مـي شود        دانشجويي  -42ماده ����

مه تحصيل مجدد درآزمون سراسري به غير از رشته قبلي خـود  براي ادايالغوتعهداتي كه دردوران تحصيل سپرده است، ميتواند 

دانشـجو  . دانشگاه پذيرنده ميتواند واحدهايي را كـه  د ادامه تحصيل دهدشركت كند و درصورت قبولي در رشته مورد عالقه خو

  نها را بپذيرد.، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آدر رشته قبلي گذرانده است

*                 *                *  

: چنانچـه  مصـوب گرديـد   13/12/88پزشـكي مـورخ    در بيست و هفتمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علـوم 

،  در آن درس اخذ مجدد درس در اولـين فرصـت ممكـن   دانشجو در طول تحصيل از درسي نمره مردودي كسر نمايد و پس از 

. تعـداد  د شـد و باالتر اخذ نمايد نمره مردودي او حذف و درميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشـجو محسـوب نخواهـ    16نمره 

، مقطـع كارشناسـي   كارشناسي ناپيوسته تـا سـقف يكبـار    موارد مجاز استفاده از اين مصوبه جهت دانشجويان مقاطع كارداني و

  ، دندانپزشكي و داروسازي تا سقف چهار بار مي باشد.پزشكي و بار و مقاطع دكتري عموميپيوسته تا سقف د

  

  پايان نامه : �

مربـوط  پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه  -78ماده ����

  به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنمابه تحقيق بپردازد.

ي پزشكي مي بايست از شروع دوره كارآموزي تـا قبـل از شـركت در امتحـان     دانشجويان دوره دكتراي عموم – 79ماده ����

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

ند، تـا  دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبـت نرسـان   –* تبصره 

  زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشند .

كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ميباشند و چنانچه دانشجو در  – 90ماده ����

درسي ، علي رغم اينكه كليه واحدهاي بولي كسب نمايدخود دفاع و نمره قچهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه 

  ، اخراج خواهد شد .ربوطه را با موفقيت گذرانده باشددوره آموزشي م

 تعداد واحدها و نمره پايان نامه درآخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحـدهاي مجـاز   – 91ماده ����

  .درآخرين نيمسال تحصيلي معاف است

، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايـان نامـه را گذرانـده    التحصيلي دانشجوزمان فارغ  –92ماده ����

  .باشد (هركدام كه مؤخر باشد )

  

  : مرخصي تحصيلي �

دانشجو پس از گذرانيدن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكي حـداكثر   – 43ماده ����

اه متـوالي بـا   مـ  6نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هريك از مراحل كارآموزي بـاليني و كـارورزي حـداكثر تـا سـقف      2

  احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

  تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.موافقت با مرخصي  –1تبصره * 

  مدت مرخصي تحصيلي جزوحداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود. – 2* تبصره 

هريـك از  ،حداقل دوهفته قبل از شروع نـام نويسـي هـر نيمسـال بـراي      تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي -44ماده ����

، توسط دانشجو به اداره آمـوزش  براي هريك از مراحل سوم و چهارم مراحل اول و دوم و حداقل دوهفته قبل از شروع هر بخش

  دانشگاه تسليم گردد.

ه عهـده شـوراي آموزشـي    ، تصميم گيـري بـ  صيلي خارج از زمان مقررارائه شودچنانچه تقاضاي مرخصي تح – 1* تبصره  

  .دانشگاه است

، ربط قبـل از اتمـام مهلـت نـام نويسـي     اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشـكده ذيـ   – 2* تبصره 

  موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ كند.
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  .دانشجو مي باشد عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده – 3* تبصره 

دانشـگاه رسـيده   هي و عذر پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شـوراي آموزشـي   دانشجوياني كه گوا -44ماده ����

  باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

  

  دانشجوي مهمان : �

،مي توانـد بـا توافـق دانشـگاههاي     زير به تغيير محل تحصيل خود باشد،بطور موقت ناگدر مواردي كه دانشجو -64 ماده ����

  ،محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان مبداً

،از دانشـگاههاي دولتـي بـه غيـر     ز دانشگاههاي حضوري به غير حضـوري ، ااني از دوره هاي روزانه به شبانهميهم -* تبصره

  .ممنوع است دولتي و برعكس

،مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه  -65ماده ����

  دانشگاه مبداً گذرانده باشد.

، نشگاههاي مبداً و مقصـد ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذرانيدن يك يا چند درس با موافقت دا -66ماده ����

واحد كمتر باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداً و 10درسي مذكور از به شرط آنكه تعداد واحدهاي 

  ، بالمانع است.واحد بيشتر نشود 20واحد كمتر و از  12رآن نيمسال از مقصد د

انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس وچه به صورت تمام وقت بايسـتي بـا    -* تبصره

  و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد. اطالع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداً

در يك يا چند دانشـگاه مـي گذرانـد     تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تك درس يا تمام وقت ) -67ماده ����

  درصد كل واحدهاي دوره تجاور نمايد. 40نبايد از 

ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبداً ثبت مي شود واحدهايي كه دانشجوي  -1* تبصره

  و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور مي گردد.

ميباشـد واحـدهايي را كـه دانشـجو در دانشـگاه       12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد   -2* تبصره 

  گذرانده است بايد مجدداً بگذراند. 12د با نمره كمتر از مقص

  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداً صادر مي شود. -68ماده ����

  

  تغيير رشته : �

 رايط ذيـل و ) دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در طول دوران تحصيلي خود مي توانددرصورت داشتن ش69ماده  ����

  ، به رشته ديگري تغيير رشته دهد:موافقت دانشگاه ذيربط

  متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد. ادامه تحصيل – 1-69* 

  كل واحدهاي دوره را گذارنده باشد.   3/1حداقل يك نيمسال تحصيلي و حداكثر  -2-69*

ل از نمره آزمون آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده همـان سـال در       نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصي -3-69*

  سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

  با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذارندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.   -4-69*
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  و پيش كارورزي آزمون جامع علوم پايهجلسه                                      

  

ج) مطالبي چند از آئين نامه استاد راهنمامصوب بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي 

  23/12/82علوم پزشكي مورخه 

  مقدمه:

كده  و استاد راهنما يكي از اعضاء هيات علمي دانشگاه يا دانشكده علومپزشكي است كه به پيشنهاد معاونت آموزشي دانش

مختلف را در زمينه مشكالت ؤوليت هدايت تحصيلي و راهنمايي دانشجويان در مقاطع تحصيلي  ، مسكم رئيس دانشكدهح

  ، پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد.آموزشي

، نشجوحتي االمكان انتخاب اساتيد راهنما با توجه به جنسيت دانشجويان صورت گيرد و در طول تحصيل دا -3ماده ����

  راهنما ثابت بماند.استاد 

  انتخاب مي شود. "استاد راهنماي جديد"* تبصره: دررشته پزشكي ودندانپزشكي پس ازمقطع علوم پايه

دانشجويان انتقالي در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان هم طراز خود از خدمات استاد راهنما  -4ماده ����

  بهره مند خواهند شد.

شتن استاد راهنما ، درزمان حضورنداتاد راهنما و تاييد رئيس دانشكدهاستاد راهنماي جانشين به پيشنهاد اس - 5ماده ����

ماه ادامه  6ه عدم حضور استاد راهنما بيش از  . در صورتي كماه )با همان مسؤوليت، انتخاب مي شود 6(حداكثر به مدت 

  تاد راهنماخواهد شد.راهنماي جانشين جايگزين اس،استاد داشته باشد

،به عنوان استاد مفاد اين آيين نامه را انجام دهداستاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر درصورتي كه تمامي  -8ماده ����

  راهنما نيز شناخته مي شود.

  

  شرح وظايف استاد راهنما : -9ماده �

  پيگيري آن درآينده. و )ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو درگذشته و حال1

  و كمك به شكوفايي منطقي آنها.) شناخت نسبت به استعدادها و تواناييهاي بالقوه دانشجو2

  ، دانشجويي و انضباطي در مقطع مربوطه.دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي)آشنا كردن 3

ي پذيرش مسؤوليت راصيل و آماده سازي وي ب) ارائه راهنمايي هاي الزم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تح4

  شغلي درآينده.

  ) هدايت و برنامه ريزي درسي5

،حذف اضطراري واحد هاي حذف و اضاف ،جابجائي ،تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي )6

  درسي.
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دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي ) بررسي و ريشه يابي زمينه هاي احتمالي افت تحصيلي و كمك با 7

  ها .

، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجاع به مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز ) توجه به استرسهاي محيطي8

  مشكالت جدي

  ، و فرهنگي به شوراي تشويق دانشكده.شجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي) معرفي دان9

  محرمانه بودن اطالعات مربوط به دانشجو.) رعايت 10

) معرفي دانشجويان از طريق معاون آموزشي دانشكده به واحدهاي مختلف دانشگاه و از جمله مركز مشاوره و راهنمايي 11

  ،ومشاوره تخصصي داشته باشد.تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري 

  ت وي و مشاوره با آنان در صورت لزوم.)اطالع به خانواده دانشجو در زمينه مشكال12

با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكالت دانشجويان به منظور يافتن مناسب ترين شيوه كمك ) مشورت 13

  به دانشجويان و استفاده مستمر از شيوه ها و ابزارهاي توانايي هاي خود براي انجام صحيح وظايف محوله.

  ويان به مدير گروه مربوطه ) اعالم مشكالت دانشج14

.(برنامه آن براساس ساعات كالس دانشجويان تحـت  در هفتهدانشجو  5ساعت به ازاي هر 1) حضور مفيد به مدت حداقل15

. سـاعات و محـل مالقـات بـا دانشـجويان بايـد از       و مدير گروه مربوطه تهيه مي شود پوشش با هماهنگي مسؤول اساتيد راهنما

  .، دانشجويان تداخل نداشته باشد)حتي االمكان با برنامه هاي ديگر مشخص گردد به نحوي كهابتداي هر نيمسال 

) حضور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پـس از آن و همچنـين در روزهـاي حـذف و اضـافه و حـذف       16

  اضطراري واحدهاي درسي.

  .وظايف و اختيارات گاهي كامل از) تسلط به قوانين و مقررات آموزشي و آ17

) بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس فرمهاي تكميل شده مشخصات فردي و تحصيلي آنان و بـرآورد  18

حدودي از وضعيت عاطفي و تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطالعات بدست آمده به صورت محرمانه درپرونده اي كه بدين منظـور  

  شده است. ايجاد براي هر دانشجو در محل دانشكده

)تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي و ارائه به مسوول اسـاتيد راهنمـاي دانشـكده بـراي جمـع بنـدي و       19

  ارسال به معاونت آموزشي دانشكده.

  )شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده20

  

 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر 

  ارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيدر وز
  

  مقدمه

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و بـه    2ماده  1در اجراي بند      

  دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.منظور تسهيل مسير آموزشي 

   
  تعاريف :  – 1ماده 

  در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود.   

  : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.وزارت    

گاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي      : منظور هريك از دانشدانشگاه    

  كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه اهللا، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

زشكي و موسسـات وابسـته بـه    دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيالن دانشگاههاي علوم پ    

  وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه اهللا، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.
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  مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.   

  مقطع باالتر: منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است.   

   
  رش بدون آزمون پذي – 2ماده 

ين ماده مي توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون شركت در آزمـون ورودي بـراي   ا 2-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند

  تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

   
  بايد داراي شرايط زير باشند: 2دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مقرر در ماده  – 1-2

  مقطع كارداني: -الف

دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)كه رتبه اول را با ميـانگين   -1

ر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهـا  18كل حداقل 

  .  (به تاييد معاونت آموزشي دانشگاه)شودنيمسال تحصيلي دانش آموخته 

  دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري  -2

توسط دانشگاه هاي پذيرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطـه بـه سـازمان     1-: دانشجويان مشمول بند الفتبصره

از طريـق مركـز سـنجش     2-اهند شد. و معرفي و جايابي دانشجويان نمونه كشوري بنـد الـف  سنجش آموزش كشور معرفي خو

  آموزش پزشكي وزارت خواهد بود.

    
 مقطع كارشناسي: -ب

در بين دانشجويان هم رشته و هـم  17دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل   -1

ل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسـال تحصـيلي دانـش آموختـه شـود و در دوره      ورودي دانشگاه محل تحصي

  % برتر فارغ التحصيالن هم رشته با ورودي مشترك باشد.10كارداني به لحاظ ميانگين جزء 

ته و هـم  در بين دانشجويان هم رشـ  17دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  -2

  ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود .

  دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارشناسي به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري  -3

در رشته مرتبط به دانشـگاه توسـط مركـز سـنجش      )3-ب(و )2-ب(و )1-ب(معرفي دانشجويان مشمول بندهاي  - 2-2  

)  2و1-آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شدو سهميه دانشجويان نمونه كشوري جدا از سـهميه دانشـجويان ممتـاز( بنـد ب    

  خواهد بود.  

ي دانشگاه بايد رتبه هـاي اول فـارغ التحصـيل بـا ورودي مشـترك در مقطـع كارشناسـي را كـه واجـد شـرايط آيـين نامـه مـ             

) بر اساس جدول تخصيص امتياز مربوطه، امتياز بندي نموده و با توجه به ظرفيت رشته  2 -و ب1-باشند(مشمولين بندهاي ب

ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را اولويت بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مردادماه هر سـال بـه مركـز سـنجش     

جو بر اساس امتيازات مكتسبه و اولويت انتخاب رشـته/محل و منـوط بـه اعـالم آن     آموزش پزشكي معرفي نمايدو پذيرش دانش

مركز خواهد بود. معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيالت اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بـوده  

يكن شناخته شـده و مسـئوليت آن بـر     و در صورت اثبات صدور گواهي خالف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم

  عهده معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.

   
در صورتي كه در بين متقاضيان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در يك رشته/محل، امتيـازات   - 3-2

كل، هر دو نفـر پـذيرش خواهنـد    مكتسبه يكسان باشد معدل باالتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتيازات و معدل 

  شد.
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درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مـدت زمـان تحصـيل دانشـجويان يـك دوره ،        - 4-2

  افزايش يابد با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد.

   
دي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيـل  در موار  - 5-2

بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين 

ه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسـبه و مقايسـه   صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتب

  مي گردد.

   
% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل هاي كارشناسي ناپيوسته و 10دانشگاه ها موظفند حداكثر    - 6-2

جويان ممتاز مقطع پـايين تـر اختصـاص    كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانش

دهند. در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گـرد كـرده علمـي    

  نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود. 5آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 

   
،در همان دانشگاه محـل  در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته يان ممتاز مشمول اين آيين نامهادامه تحصيل دانشجو  - 7-2

تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز 

  ياز مكتسبه وي بيشتر باشد.  دانشگاههاي ديگر اختصاص مي يابد و اولويت پذيرش با دانشجويي است كه امت

   
دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع باالتر از همان رشته به تحصيل بپـردازد و در صـورتي     - 8-2

قبلي وجود نداشته باشد بـر اسـاس مصـوبات شـوراي عـالي        رشته تحصيلي مقطع  كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام

  شكي خواهد بود.برنامه ريزي علوم پز

   
، مشمول محروميت يكساله منع شركت در آزمون نخواهد از رشته پذيرفته شده انصراف دهد در صورتي كه دانشجو  - 9-2

  شد ولي نمي تواند مجدداً از تسهيالت با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان استفاده نمايد.

   
فقط يكبار و در مقطع كارشناسي نيـز فقـط يـك مرتبـه و آن هـم        مقطع كاردانيدر  2دانشجويان مشمول ماده   - 10-2

صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بالفاصله بعدي خود مي توانند از تسهيالت آموزشي موضوع اين ماده در مقطع بـاالتر اسـتفاده   

  نمايند .

  پذيرش با آزمون - 3ماده  

توانندبا رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمـون ورودي  مي  3-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 

  براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

   
   دانشجويان واجد شرايط عبارتند از:  -1-3

بـا معرفـي   ( 500برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتـراز   -الف     

  سازمان سنجش آموزش كشور) 

  دارندگان مدال طال، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش) -ب     

نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوردر هـر يـك از سـه     -ج    

% نمره نفر سوم انفرادي همـان حيطـه را كسـب    80المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي حيطه 

  با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت )نموده باشند

ينـه  برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زم -د     

  علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه 
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مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي بـا تائيـد معاونـت تحقيقـات و فـن آوري وزارت بـر اسـاس         -هـ    

  ضوابط مربوطه

  ي دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشور -و    

% پذيرفته شدگان برتركشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسـازي   5/2 -ز    

  نفر در هر آزمون)40؛ جامع پيش كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف

   
پذيرفتـه    نفر 20  تا  ي كارشناسي ارشد:رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيالت تكميل -ح   

درصـورتي كـه تعـداد پذيرفتـه       دو نفراول كشـوري و   نفر پذيرفته شده در هر رشته 50شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 

  نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.  50بيش از    شدگان

   
ر مقاطع كارشناسي و باالتر در هر دانشگاه(حداقل يك نفر)با % برتر فارغ التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك د10 -ط   

   17كسب معدل كل حداقل 

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشـد(از قبيـل   

يلي به سنوات آموزشي او اضافه ميگـردد و در ايـن   بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحص

صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسـبه و مقايسـه   

  مي گردد.

ي معاونـت  وبر اساس دستور العمل اجرايي كـه از سـو    دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه -ي

  تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ گرديده است.

   
)در مقـاطع تحصـيلي كارشناسـي و بـاالتر     3-1دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند( -2-3

ـ             بـراي   االتر شـركت كننـد و  براي استفاده از مزاياي مقـرر در ايـن مـاده مجازنـد فقـط يـك نوبـت در آزمـون ورودي مقطـع ب

مـالك عمـل     قانون خدمت پزشكان و پيراپزشـكان  3و2، آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد فارغ التحصيالن حائز شرايط

  خواهد بود.

در مقطـع كارشناسـي بايـد در پايـان دوره معـدل كـل        3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند  -3-3 

  را كسب نمايند . 16معدل كل حداقل  مقاطع كارشناسي ارشد وباالتردر پايان دورهو در  17حداقل 

   
كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش از يك تـرم معـدل    3-1دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند  -4-3

،در مقطع كارشناسي ارشد بـيش  16از  معدل كمتر  والي يا متناوب، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم مت16كمتر از 

امـه  كسب نمايند مشمول آيين ن 15و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه ترم معدل كمتر از  15كمتر از  از يك ترم معدل

  .و تسهيالت مربوطه نخواهند شد

   
  ه باشد.شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شد  -5-3

% نمره آخرين نفر پذيرفته 90دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب   -6-3

  درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند. 10شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداكثرتا 

دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچـه پـذيرش دانشـجو)    ، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش اين ظرفيت -الف       

  است.

در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گـرد كـرده    -ب       

  د.نفر حداقل يك نفر پذيرفته مي شو 5آن مالك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از    علمي

% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بوده و پـذيرش دانشـجوي اسـتعداد درخشـان بـر مبنـاي       90كسب  -ج      

  اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.
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  ورت مي گيرد.پذيرش و معرفي دانشجويانواجد شرايط به دانشگاه ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ص -د     

 40اقلداروسـازي، كسـب حـد    Ph.Dبراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشـكي و   -هـ       

  ،فردي و اجتماعي الزم است كه باالترين امتياز كسب شده مالك عمل خواهد بود.امتياز از حيطه هاي آموزشي، پژوهشي

دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شـده    شيوه نامه اي كه توسط  الذكر در چگونگي محاسبه امتيازات فوق -و      

  خواهد شد.  است ارائه

در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شـرايط توسـط دانشـگاه هـا بـه صـورت سـهميه مـازاد،          -ز     

ورد تقاضا كم نمـوده و آن را بـه دانشـجويان اسـتعداد     دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشته/محل م

  درخشان اختصاص دهد.

   
دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي تواننددر هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبـه( اعـم از قبـولي يـا      -7-3

  اين تسهيالت بهره مند گردند. عدم قبولي) مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از

   
آيـين   3ي در مـاده  -ز -هــ  –فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطـابق بنـدهاي ج    -8-3

  رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانند از تسهيالت اين ماده بهره مند شوند.   "نامه

   
قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبنـي    كه داراي حكم محكوميتدانشجوياني  -4ماده 

  بر تخلف آموزشي يا اخالقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد.

   
آيـين نامـه را احـراز     متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصـيلي بايـد شـرايط    -5ماده

نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامه تحصيل در مقطع باالتر كسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پايين تر الزامي 

  است. 

تبصره: متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيالت(با آزمون يا بدون آزمون)براي پذيرش استفاده نماينـد و  

  ه از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي باشد. اما مي توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.استفاد

نحوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي تدوين و تنظـيم   -6ماده  

  مي گردد.

   
نظـر    وزارت بـوده و در شـرح و تفسـير مفـاد آن،      ه برعهده معاونـت آموزشـي  نظارت برحسن اجراي اين آيين نام -7ماده 

  معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.

   
بـه تصـويب شـوراي هـدايت        21/10/89تبصـره اسـت در تـاريخ     3مـاده و  7اين آيين نامه كه مشتمل بـر يـك مقدمـه ،   

تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه 

  به بعد قابل اجرا مي باشد. 1390-91  آزمون) مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي

  

  آئين نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان  

  رفتار حرفه اي   -3ماده 

  پژوهشي:الزامات كلي دانشجويان در محيط هاي آموزشي  –الف 

  ؛ مصاديق اخالل در هنگام تدريس مانند:  ل به هنگام تدريس خودداري نماينددانشجويان بايد از ايجاد هر گونه اخال  3-1

  ورود به كالس بعد از استاد 3-1-1

  خوردن و آشاميدن 3-1-2

  بلند صحبت كردن ، خنديدن و ايجاد سر و صدا 3-1-3
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  وسايل صوتي و تصويرياستفاده از تلفن همراه و ساير  3-1-4

  

، مصـاديق آن  ي نماينـد ددار، دانشجويي و اخالق حرفـه اي خـو  اعمال و رفتار خالف شوون اسالمي دانشجويان بايد از 3-2

  مانند  

  ، اخالق و آداب اسالمي متناسب با شأن يك فرد دانشگاهي   عدم رعايت ادب و احترام، فروتني  3-2-1

  ، مشاجره و پرخاشگريريتوهين و تمسخر زباني و رفتا 3-2-2

  عدم رعايت حقوق ديگران 3-2-3

  مصرف هرنوع محصول دخاني يا مخدر 3-2-4

  استفاده از هر نوع دارو و يا ماده اي كه باعث غيرعادي جلوه نمودن حركات و گفتار دانشجو شود. 3-2-5

  

در اختيار باشند مصاديق آن يل عمومي ، تجهيزات و وساحفاظت و استفاده صحيح از امكاناتدانشجويان بايد ملزم ب   3-3

  :مانند

  ، مجاز به استفاده از تجهيزات نخواهند بود.جويان بدون هماهنگي مسئول مربوطهدانش 3-3-1

  بايد به عالئم هشداردهنده و راهنماي استفاده از وسايل در محيط توجه نمايند. 3-3-2

  ، ممنوع ميباشد.به نفع احزاب و گروههاي غير مجازاستفاده از امكانات و تجهيزات براي مصارف شخصي و يا  3-3-3

ايراد خسارت به اموال موجود در فضاهاي دانشگاهي و محيطهاي بهداشتي درماني يا ساير اموال بيـت المـال مجـاز     3-3-4

  نميباشد.

  

  الزامات دانشجوي باليني -ب

  اين شيوه نامه براي دانشجويان باليني الزامي است. 3كليه ضوابط مندرج در بند الف ماده رعايت  3-1

دانشجويان بايد به منظور رعايت استانداردهاي حقوق خدمات گيرندگان و همراهان وي متون مصوب اخـالق پزشـكي    3-2

  را مطالعه و به آن عمل نمايند.

، لذا بايد سعي رايطي براي دانشجويان الزامي استروحي بيمار در هر ش از آن جايي كه رعايت حريم شخصي و آرامش 3-3

  ،رضايت بيمار را اخذ نمايند.اينه ، آزمايش و يا تهيه شرح حالنمايند قبل از مع

دانشجويان در صورتي كه دستورالعملي را به ضرر بيمار و يا ناقض مقررات باليني و ايمني ببنند بايد در ابتـدا آن را بـا    3-4

  سئول ارشد باليني در ميان بگذارند.م

  هنگام معاينه بايد حريم خصوصي بيماران رعايت شود. 3-5

  دانشجويان بايد به حقوق بيماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درماني در موارد غير اورژانس احترام بگذارند. 3-6

  دانشجويان بايد به مذهب و فرهنگ بيماران احترام بگذارند. 3-7

  دانشجويان نبايد از موقعيت بيماران و يا خانواده هاي آنان سوء استفاده نمايند. 3-8

  دانشجويان بايد اسرار بيماران را حفظ نمايند. 3-9

  ، كارت شناسايي خود را به همراه داشته باشد..ظيفه در محيطهاي بهداشتي درمانيدانشجو بايد در حين انجام و 3-10

  استفاده از تلفن همراه بربالين بيمار ممنوع است. خوردن و آشاميدن و 3-11

  

  پوشش حرفه اي – 4ماده 

  پوشش حرفه اي دانشجويان دختر در محيطهاي آموزشي و پژوهشي -الف

  حجاب بايد كامل و بر اساس شوون اسالمي و دانشجويي باشد. 1 -4

  است.، شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامي استفاده از مانتو 4-2

  ،كيف و جوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد.كفش ،شلوار، مقنعه ،مدل مانتو 4-3
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  ، كوتاه يا خيلي بلند مجاز نيست.: پوشيدن مانتو تنگ يا خيلي گشاد1تبصره 

  : شلوار بايد اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و كوتاه نباشد. 2تبصره 

  لباسهايي كه تعمدا پاره يا وصلهباشد ممنوع است.: استفاده از  3تبصره 

  :پوشش چادر يا مقنعه بايد كامل و بر اساس موازين شرعي باشد. 4تبصره 

  ، با پاشنه متعارف و بدون سر و صداي آزار دهنده باشد.تميز ،: كفش بايد ساده 5تبصره 

  و پژوهشي مجاز نميباشد. :پوشيدن چكمه روي شلوار، دمپايي و صندل در محيطهاي آموزشي 6تبصره 

  ، كفش و جوراب نبايد تند و زننده باشدو جلب توجه نمايد.رنگ مانتو، شلوار، كيف 4-4

  ، مقنعه و جورابي كه ضخامت الزم را براي حفظ پوشش و حجاب ندارد استفاده نگردد.از مانتو، شلوار 5-4

، انگشـتر و كالههـايي كـه    ال، دستمال گـردن، كمربنـد  ، شاستفاده از لباس، كيف، كفش، جوراب، پيشاني بند، مچ بند6-4

  د انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نيست.ض، نده و يا عالمت گروههاي ضد اسالمغيرمتعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زن

  استفاده از عينك و زيور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز ميباشد. 7-4

  پيراسته و بدون هيچگونه تزئيني باشند.، ناخن ها بايد كوتاه، تميز 8-4

  انجام هرگونه آرايش و خالكوبي كه در معرض ديد باشد ممنوع است. 9-4

  استفاده از عطر يا ادكلن با بوي تند و غير متعارف مجاز نيست. 10-4

  

  پوشش حرفه اي دانشجويان پسر در محيطهاي آموزشي و پژوهشي -ب

  سالمي و دانشجويي باشد.پوشش بايد كامل و براساس شوون ا1-4

  ، پيراهن و جوراب متعارف جهت پوشش الزامي است.استفاده از شلوار 2-4

  ، كفش و جوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد.مدل پيراهن، شلوار، كيف 3-4

  شلوار نبايد تنگ  و كوتاه باشد. -1تبصره 

  ي تنگ نباشد.پيراهن بايد آستين دار بوده، كوتاه و خيل-2تبصره 

  استفاده از لباسي كه تعمدا پاره يا وصله باشد ممنوع است. -3تبصره 

  پوشيدن دمپايي و صندل در محيطهاي آموزشي و پژوهشي مجاز نيست. -4تبصره 

  كفش بايد ساده و تميز باشد. -5تبصره 

  از پيراهن و شلواري كه ضخامت الزم را براي حفظ پوشش ندارد استفاده نگردد. 4-4

  ، كفش و جوراب نبايد تند و زننده باشد و جلب توجه نمايد.رنگ لباس 5-4

، انگشـتر و كالههـايي كـه    ، شال، دستمال گـردن، كمربنـد  ، مچ بنداستفاده از لباس، كيف، كفش، جوراب، پيشاني بند 6-4

  اخالق باشند مجاز نيست. د انقالب و ضدض، نده و يا عالمت گروههاي ضد اسالمغيرمتعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زن

  استفاده از كراوات و پاپيون ممنوع است. 7-4

  استفاده از عينك و زيور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است. 8-4

  ، تميز و پيراسته باشند.عفونت و آسيب به افراد و تجهيزات، ناخن ها بايستي كوتاهبه دليل افزايش انتقال  9-4

  آرايش و خالكوبي كه در معرض ديد باشد ممنوع است.انجام هرگونه  10-4

  پيرايش موي سر و صورت بايد ساده ، كوتاه و به دور از مدهاي افراطي باشد. 11-4

  استفاده از عطر يا ادكلن با بوي تند و غير متعارف مجاز نيست. 12-4
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  سالن جلسات دانشكده پزشكي

  
  

 
 نمونه اي از كالسهاي دانشكده پزشكي
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 ����گروههاي آموزشي علوم پايه
 

 
كارشناسان و مسئولين  

 گروههاي ذيربط
 نام گروه  دروس مشمول گروه مربوطه  نام مدير گروه

  خديجه مقراضي(بافت شناسي)

  بهرام وحيدي (آناتومي)

 جوانمردمعصو مه دكتر 

  زيرك 

آناتومي تنه، اندام،سروگردن 

شناسي،جنين بافت 

 شناسي،پزشكي قانوني

  آناتومي 

 

  پزشكي قانوني ومسمو ميت ها  دكتر محمد دلير راد   -
پزشكي قانوني ومسمو ميت 

  ها

 ارماكولوژي ف  فارماكولوژي   حميد ثريادكتر   آقاي ميالني

  فيزيك پزشكي دكتر احد زينالي  شيرين نجار آذري
  فيزيك پزشكي

  

  عبداله زاده ناصر

  
  فيزيولوژي  2و1فيزيولوژي  روشن ميالني دكتر

  اقاي صادقي

  

محمد حسن خادم  دكتر 

  انصاري
 بيوشيمي   2و1بيوشيمي 

  تغذيهعلوم    اصول كلي تغذيه  قوام زاده سعيد دكتر  رضا پارسا

 ايلخاني زادهبهروز  دكتر   مريم پور حيدر
پاتولوژي عمومي، پاتولوژي 

  اختصاصي
 پاتولوژي

  (ميكروب شناسي )مينو زردشتي 

  (ايمني شناسي )خديجه آيرملوي 

حسيني  نيما  دكتر

 جزني

ميكروب و ويروس شناسي، 

  ايمني شناسي، 

ويروس ميكروب شناسي و 

  شاسي

 

  شناسيايمني  و ژنتيك  و بيولوژي مولكولي ژنتيك  دكتر عيسي عبدي راد  -- -

  شهال خشاوه

  داود جباري
  محمدزادهحبيب  دكتر

شناسي،  انگل شناسي، قارچ

  حشره شناسي

انگل شناسي و قارچ 

  شناسي

 

  3و2و1بهداشت  قره آغاجيرسول  دكتر   خانم صمدي 
بهداشت و پزشكي 

  اجتماعي

 

  يوسفيمحمد  دكتر   فنوره شاهد

، تاريخ اسالم، 2و1معارف 

ريشه هاي انقالب، متون 

، دانش  اسالمي، اخالق اسالمي

  جمعيت خانواده

  معارف اسالمي

  

  فريدونيجاويد  دكتر   --- 

زبان پيش دانشگاهي، زبان 

عمومي، فارسي عمومي، زبان 

  2و1، تربيت بدني 2و1تخصصي

  علوم تربيتي
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 ����آشنايي با مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه

 »ره«مركز آموزشي درماني امام خميني�

 ICU-4داخلـي اعصـاب    -3جراحي مغز و اعصـاب   -2)-روماتولوژي  –گوارش  –خون  –داخلي (ريه  -1شامل بخشهاي :

5-ENT 6-  طـب هسـته اي    -12درمانگاه اورژانس-11اطاقهاي عمل مربوطه -10پيوندكليه-9نفرولوژي -8ارولوژي -7چشم

  اليز دي -19ارتوپدي  -MIR18 - و  راديولوژي -17سوختگي  -16پاتولوژي  -15بيهوشي -14توانبخشي وفيزيوتراپي ،-13

  

  مركز آموزشي درماني مطهري�

اطاق عمل هاي بخش هاي مربوطـه   -5درمانگاه زنان و زايمان كوثر -4سيتوژنتيك  -ICU3 -2اطفال-1شامل بخش هاي 

  واحد دياليز صفاقي -7پاتولوژي  آزمايشگاه -6(جراحي زنان و زايمان ) 

  

  مركز آموزشي درماني طالقاني �

  اورژانس -ICU 7 -6همودياليز  -5عفوني  - 4پوست  - CCU3 -2قلب  -1شامل بخش هاي :

  

  مجتمع روانپزشكي �

درمانگاه روانپزشكي -2روانپزشكي  - 1شامل بخشهاي :  

 

  مركز آموزشي درماني سيدالشهدا�

  ،اتاقهاي عمل جراحي قلب شامل بخشهاي اورژانش ،درمانگاه ،آنژيوگرافي ،تست ورزش، الكتروكارديو گرافي
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  نمونه اي از  كالس پزشكي 
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  كه پيش نياز دارند. ليست دروسي از مقطع علوم پايه

  پيش نياز  نام درس  رديف

  )،بافت شناسي،اناتومي1بيوشمي(  )1فيزيولوژي (  1

  )،آناتومي سروگردن1فيزيولوژي (  )2فيزيولوژي (  2

  )،بافت شناسي2و1بيوشيمي (  ژنتيك  3

  )2فيزيولوژي (  ميكروب و ويروس شناسي  4

  )1فيزيولوژي(  ايمني شناسي  5

  )1بيوشيمي(  )2بيوشيمي (  6

  )2)و(1بيوشيمي(  اصول كلي تغذيه  7

  )1بهداشت(  )2بهداشت(  8

  )1بهداشت(  )3بهداشت(  9

  ---   زبان عمومي  10

  زبان عمومي  )1زبان تخصصي(  11

  )1زبان تخصصي (  )2زبان تخصصي(  12

  )1تربيت بدني (  )2تربيت بدني (  13

  )1معارف اسالمي (  )2معارف اسالمي(  14

  ميكروب شناسي ،ايمني شناسي  پاتولوژي عمومي  15

  ايمني شناسي  شناسي وحشره انگل و قارچ  16

  بافت شناسي  جنين شناسي  17

  

  

  

  

  
  البراتوار زبان دانشكده پزشكي 
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  ليست واحد هاي اختصاصي علوم پايه����

  نام واحد درسي  كد درس  رديف
  تعداد واحد

  عملي  نظري

    75/1  پزشكي فيزيك  2024  1

  25/0    پزشكي فيزيك  2026  2

    2  1بيوشيمي   2028  3

    3  2بيوشيمي  2032  4

  1    2بيوشيمي  2053  5

    5/2  آناتومي تنه  2010  6

  5/1    آناتومي تنه  2012  7

    25/1  آناتومي سروگردن  2276  8

  75/0  -  سروگردنآناتومي   2277  9

  -  75/0  نوروآناتومي  2107  10

  25/0  -  نوروآناتومي  2278  11

    5/1  آناتومي اندام  2002  12

  5/1    آناتومي اندام  2004  13

    2  روانشناسي  2054  14

    2  1بهداشت  2034  15

    2  2بهداشت   2036  16

    2  3بهداشت  2038  17

    3  1زبان تخصصي  2050  18

    3  2زبان تخصصي  2052  19

    2  اصول كلي تغذيه  2014  20

    3  بافت شناسي  2040  21

  1    بافت شناسي  2042  22

    4  1فيزيولوژي   2058  23

    4  2فيزيولوژي  2060  24

  1    2فيزيولوژي  2062  25

    2  ژنتيك نظري  2056  26

    3  باكتري شناسي  2982  27

    1  ويروس شناسي  2983  28

  1    ميكروب شناسي  2984  29

    5/2  ايمنولوژي  2016  30

  5/0    ايمنولوژي  2018  31

    75/3  انگل و قارچ و حشره شناسي  2020  32

  25/1    انگل و قارچ و حشره شناسي  2022  33

    5/3  پاتولوژي عمومي  2044  34

  5/1    پاتولوژي عمومي  2046  35

    2  جنين شناسي  2048  36

  5/11  5/57  جمع كل واحد

معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مبني  2/12/86مورخه  9999/86/40*طبق بخشنامه 

اصالح نـرم افـزار انتخـاب واحـد آن      ،واحد از مجموعه دروس معارف اسالمي در هرترم توسط دانشجو 2بر عدم انتخاب بيش از 
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توسـط دانشـجو ضـروري بـه نظـر ميرسـد       از دروس معارف اسالمي در هر نيمسـال  واحد 2دانشگاه براساس انتخاب واحد فقط 

  واحد بالمانع خواهد بود.4بديهي است در موارد خاص با هماهنگي مدير محترم گروه معارف اسالمي انتخاب تا 

 
  ليست واحدهاي عمومي ����

  نام واحد درسي  كد درس  رديف
  تعداد واحد

  عملي  نظري

    2  )1سالميا(انديشه 1معارف اسالمي   2927  1

    2  )2سالميا(انديشه انسان در اسالم  2929  2

    2  اخالق و تربيت اسالمي  2905  3

    2  ريشه هاي انقالب اسالمي  2900  4

    3  ادبيات فارسي  2912  5

    4  زبان خارجي  2911  6

    2  متون اسالمي  2902  7

    2  تاريخ اسالم  2901  8

  1    1تربيت بدني   2920  9

  1    2تربيت بدني   2921  10

  1    كامپيوتر  2907  11

    2  تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي  2938  12

    2  آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس  2945  13

    2  دانش جمعيت خانواده   2999  14

  3  25  واحد25جمع   

  

  
  

  پزشكيدانشكده  آموزشي گروه هاينمونه اي از جلسات  

  

  سالن تشريح                                                                               آزمايشگاه پاتولوژي
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  ليست واحد هاي اختصاصي فيزيوپاتولوژي ����

  رديف
كد 

  درس
  نام واحد درسي

  تعداد واحد 

  عملي  نظري

   2  فيزيوپاتولوژي گوارش   2068  1

   2  قلب و عروق  "   "   "     2070  2

   2  غدد داخلي"   "   "    2072  3

   2  خون "   "   "   2074  4

   2  ريه  "   "   "  2076  5

   2  كليه  "   "   "  2078  6

   2  ولوژيرومات "   "   "      2080  7

    4  پاتولوژي اختصاصي   2082  8

  2    پاتولوژي اختصاصي   2084  9

    2  1فارماكولوژي   2159  10

    5/1  2فارماكولوژي   2160  11

  5/0    2فارماكولوژي   2161  12

    75/0  1نشانه شناسي   2162  13

  25/1    1نشانه شناسي   2163  14

    75/0  2نشانه شناسي   2164  15

  25/1    2نشانه شناسي   2165  16

    5/0  اطالع رساني پزشكي  2203  15

  5/0    اطالع رساني پزشكي  2204  16

  5/5  5/23  واحد 29  جمع

  

  

 
 
  دانشكده پزشكيسالن آمفي تئاتر 
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  گروههاي آموزشي علوم باليني ����

  

  نام مدير گروه  دروس مشمول گروه مربوطه  نام گروه

  دكتر رحيم محمودلو  )قلبجراحي عمومي از (بيماريهاي   جراحي عمومي

  دكترعلي تقي زاده افشاري  ارولوژي  ارولوژي

  مهران نوروزيدكتر   تئوري كودكان  كودكان

  دكترناصر صمدي آيدنلو  چشم  چشم

ENT ENT رضا ثمره ايدكتر  

  داخلي

از دروس فيزيوپاتو 

گوارش،كليه،خون،قلب سميولوژي 

  روماتو،غدد ،نظري و عملي ،ريه

  رامين بهروزياندكتر

  دكتررحيم خليل زاده  روانشناسي-بيماريهاي رواني  روانپزشكي

  فاطمه بهادريدكتر  بيماريهاي زنان  زنان و مامايي

  افشين محمديدكتر  راديولوژي  راديولوژي

  ابراهيم حسنيدكتر  بيهوشي(بيماريهاي جراحي)  بيهوشي

  رسول قره آغاجيدكتر   5و4بهداشت  بهداشت و پزشكي اجتماعي

  افشار رضااحمد دكتر  ارتوپدي  ارتوپدي

  بابك احمديدكتر   بيماريهاي اعصاب  نورولوژي

  ناصر قره باغيدكتر  و پوست بيماريهاي عفوني  پوست و عفوني

  كمال خادم وطندكتر  بيماريهاي قلب  قلب و عروق

  صالح پوربهرام دكتر   جراحي مغزواعصاب  مغز و اعصاب

  ---   اورژانس  اورژانسطب 

  دكتر محمد دليرراد  مسموميت  پزشكي قانوني و مسموميت ها

  محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي
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  اكسترني(بخشهاي كارآموزي)عملي ليست واحدهاي  ����

  رديف
كددر

  س
  عداد واحدت  نام واحد درسي

  3  كارآموزي پوست  2015  1

  3  كارآموزي راديولوژي  2019  2

  3  كارآموزي روانپزشكي  2021  3

  3  (گوش حلق،بيني) ENTكارآموزي  2023  4

  3  كارآموزي چشم  2025  5

  6  كارآموزي زنان و زايمان  2027  6

  3  ارتوپديكارآموزي   2031  7

  9  كارآموزي كودكان  2029  8

  3  كارآموزي ارولوژي  2033  9

  6  كارآموزي جراحي عمومي  2035  10

  3  كارآموزي قلب  2041  11

  3  كارآموزي داخلي اعصاب  2039  12

  3  كارآموزي عفوني  2037  13

  3  كارآموزي بهداشت  2045  14

  9  كارآموزي داخلي  2043  15

  63  جمع

  

  تئوري اكسترني (تئوريهاي كار آموزي )ليست واحدهاي  ����

    
  تعداد واحد  نام واحد درسي  كد درس  رديف

  2  تئوري ارتوپدي  2095  16

  1  تئوري ارولوژي  2151  17

  1  تئوري بيهوشي  2152  18

  5  تئوري جراحي عمومي  2065  19

  1  تئوري جراحي مغز و اعصاب  2142  20

  3  تئوري بيماريهاي عفوني  2011  21

  2  آمار پزشكي و روش تحقيق 4بهداشت   2013  22

  2  اپيدميولوژي بيماري 5بهداشت   2083  23

  2  ها  پزشكي قانوني و مسموميت  2085  24

  6  تئوري بيماريهاي كودكان  2079  25

  2  تئوري بيماريهاي اعصاب  2094  26

  4  بيماريهاي زنان و زايمان  2098  27

  2  تاريخ و اخالق پزشكي  2093  28

  2  تئوري بيماريهاي رواني  2089  29
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  5/0  مدارك پزشكي  2202  30

  5/35  جمع

  واحد 3هرماه معادل     واحد 5/98 –جمع دروس تئوري و عملي     

  

  
  سالن امتحانات دانشكده پزشكي

  

  )كارورزي( اينترني ليست واحدهاي ����

  نام واحد درسي  كد درس  رديف
  تعداد واحد

  عملي  نظري

  4    اورژانسكارورزي طب   2268  1

  8    كارورزي جراحي عمومي  2104  2

  4    كارورزي بهداشت  2115  3

  8    كارورزي زنان  2120  4

  4    كارورزي عفوني  2132  5

  4    كارورزي قلب  2133  6

  12    كارورزي اطفال  2134  7

  12    كارورزي داخلي  2143  8

  4    كارورزي روانپزشكي   2116  9

  4    كالترالكارورزي جراحي مغز واعصاب   2129  10

  4    كارورزي ارولوژي كالترال  2101  11

  4    كالترال ENTكارورزي   2118  12

  4    كارورزي چشم كالترال  ////  13

  4    كارورزي داخلي اعصاب كالترال  ////  14

  4    كارورزي بيهوشي كالترال  ////  15

  4    كارورزي پوست كالترال  ////  16

  4    كارورزي ارتوپدي كالترال  2119  17
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    6  پايان نامه  2117  18

  92  6  جمع

  

  تا از آنها رابراساس نياز دانشكده انتخاب مي كند.2بخشهاي كالترال كه دانشجو  17تا 10از رديف 

به اطالع دانشجويان و اولياء محترم آنان مي رساند كه معاونين و مسئولين امورآموزشي و پژوهشي و اعضاء هيئت علمي 

كارشناسان مسؤول هر مقطع دوره پزشكي در كليه ساعات اداري جهت راهنمايي و رفع مشكالت  علوم پايه دانشكده پزشكي و

  د.نآموزشي شما آماده پاسخگويي و همكاري مي باش

  32770698- 32770397-32770969تلفنهاي تماس دانشكده پزشكي : ℡℡℡℡

  32234897تلفن تماس دانشگاه علوم پزشكي :

  32780800 فاكس دانشكده پزشكي : ����

  32240655فاكس دانشگاه علوم پزشكي : 

  www.med.umsu.ac.ir:دانشكده پزشكيسايت اينترنتي  				
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  (سراسري)95 - 96سالتحصيلي اولنيمسال  دانشجويان پزشكي ورودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  احمد زادهاكرم   فراز  اريا منش
امير حسين  ابراهيم دخت 

  سوره

  

  

  

  

  

  

  
  محمد مهدي ارنگ پور  فاطمه استادي  فاطمه اسدي

  

  

  

  

  

  

  
  اسديمريم   مير امير حسين بني هاشمي  پانيذ بو شهري
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  ميالد پور محمد علي نامداري  ميالد پور يحيي  محمد پيروز نيا

  

  

  

  

  

  

  
  حميد رضا توري  آرش دست شسته  مريم دوامي

  
  

  

  

  

  

  

  

  علي دوستار  آرزو ديو بند  پژوه نيما دين
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  هاله رحيمي  فائزه رحيمي  سامان رحيمي سراجگاه

  

  

  

  

  

  
  مهرداد رشيد زاده  مجيد فخيمي هريس  رضاييسهيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  امين زارع دانالو  سيما زكي  پريا زينالي

  

  

  

  

  

  

  

  
  فردابوبكر شريفي   مهديه شكراني  زاده رآي الر شكو
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  عاريمسعود صاحب  كيميا صادقي  محمد مهدي عبداللهي

  

  

  

  

  

  

  

  مهسا عبدي  نرمين عليزاده  سيما غفاري مرند

  

  

  

  

  

  
  يروزبه غياب  فرجي رضاامير  علي قلي پور

  

  

  

  

  

  

  

  محمد رضا قوام  عرفان كاظمي زاد نامور  رسارا كماليا
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  فريما ليثي  عطا محبوبي  مريم محمدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  عرفان محمدي  هوشمند مراديان  زهرا سادات موسوي نژاد

  

  

  

  

  

  

  
  كوثر ميرزاده  سيده طرالن مير زهره  مهديه نامدار

  

  

  

  

  

  

  
  مهدي وثو قيان  سروين يزدي زاده  شيوا حالج
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  صبا سيد محمد زاده  مهزاد عصري رضايي  فرناز حاجي بنابي

  

  

  

  

  

  

  

  سنور زكي  امين نظري سلطان احمدي   سنا جعفري درخشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زهرا خداداي  صبا نعيمي كوزه كنان  احسان تيموري سلماسي
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  بين الملل)(شعبه 95 - 96سالتحصيلي اولنيمسال  دانشجويان پزشكي ورودي

  
  

  

  

  

  

  

  
  مهدي پريا  فاطمه اصل رحيمي  فرزانه اقاسي

  

 

  

  

  

 

  

   

  

  علي الهياري ايگدير  خضرلوعليرضا پهلواني   معين پيرايش

  

 

  

  

  

 

  

   

  
  روژين باباخاني  فاطمه حاجي حسينلو  مهدي رادفر
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  بهزاد چوپاني  اورمان رضايي  هانيه سيد رضايي

 

  

 

  

  

  

  كامياب صادقي  منصور عباسي  امين قراجه داغي

  
 

  

  

  

 

  

   

  

  اشكان مهمان نواز  مصطفي ميرزايي  علي سينا نژادي

  
 

  

  

  

 

  

   

  

  علي نعمتي  امير رضا عليزاده  طال نصيري
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  دريا مالك  اسرا حسين زاده نازلو  نسيم كنعاني

  

  

  

  
 

  
  

  

 

  

   

  
  احمد نظر پور اكبري  كيارش شيوا  

  


