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 .  آهَسش دٍرُ دکتزای ػوَهی پشضکی هجتٌی ثز ًظبم ٍاحذی است   5هبدُ 

 

 ػذم قجوَلی  در ًظبم ٍاحذی ارسش ّز درس ثب تؼذاد ٍاحذّبی آى درس سٌجیذُ هی ضَد ٍ قجَلی یب    6هبدُ 

 داًطجَ در یک درس ثِ ّوبى درس هحذٍد است . 

 

، ػولی ) یب سبػت  17ثِ صَرت ًظزی درسی است کِ هفبد آى ثِ تزتیت هیشاى  یبهقذار ، ّز ٍاحذ درس    7هبدُ 

در عَل یک ًیوسبل تحصیلی  یب دٍرُ تبثستبًی  سبػت ،  68سبػت ٍ کبرٍرسی  51، کبرآهَسی سبػت  34آسهبیطگبّی ( 

 .ٍ عجق ثزًبهِ هصَة ضَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی تذریس هی ضَد 

 

 ای ػوَهی پشضکی ضبهل هزاحلی ثِ ضزح سیز است :ثزًبهِ دٍرُ دکتز    8هبدُ 

  : ػلَم پبیِ درٍس ػوَهی ٍ هزحلِ اٍل 

  هزحلِ دٍم : ًطبًِ ضٌبسی ٍ فیزیَپبتَلَصی 

  هزحلِ سَم : کبرآهَسی ثبلیٌی 

  هزحلِ چْبرم : کبرٍرسی 

 

ٍ در صَرت صیلی تحّز سبل تحصیلی هزکت اس دٍ ًیوسبل در هزاحل اٍل ٍ دٍم دٍرُ دکتزی ػوَهی ،    9هبدُ 

ّفتوِ آهَسضوی ٍ دٍرُ    17ّز ًیوسبل تحصیلی ػجبرت اس  یک دٍرُ تبثستبًی است .ضزٍرت ٍ داضتي ضزایظ ٍ اهکبًبت 

 است .  7ثب رػبیت هفبد هبدُ ّفتِ آهَسضی  6تبثستبًی ثزاثز 

 ُّفتِ  6ّفتِ ٍ  17رُ تبثستبًی جشٍ هذت ٍدیب پبیبى هذت اهتحبًبت پبیبًی ًیوسبل عَل  : 9هبدُ  1تجصز

 آهَسش هحسَة ًوی ضَد . 

 ُضبهل ٍقَع ثالیبی عجیؼی ، ػذم اهکبى حضوَر اسوتبد   در هَارد استٌبیی ٍ ضزٍری  : 9هبدُ  2تجصز ،

ثِ پیطٌْبد داًطکذُ هزثَط ٍ هَافقت ضَرای آهَسضوی  ّفتِ ، ثیوبری استبد ٍ هَاردی اس ایي قجیل ،  17هزثَط در عَل 

جْت کلیِ داًطجَیبًی کِ آى درس یب درسوْب را  ّفتِ  17درسْبیی را کِ ثِ هذتی کَتبّتز اس  داًطگبُ هی تَاى درس یب

ایي آیویي ًبهوِ    7د ، هطزٍط ثز ایٌکِ هجوَع سبػبت ّز ٍاحذ درسی اس هیشاى هقزر در هبدُ ًوَتذریس اخذ کزدُ اًذ 

 .  هغبثق سبػبت ّز ٍاحذ درسی الشاهی است ٍ ضزکت در کلیِ کالس ّبکوتز ًطَد 

 



در دٍرُ ثبلیٌی ، ) هزاحل سَم ٍ چْبرم ( ّز سبل تحصیلی هطتول ثز چٌذ ثخوص آهوَسش ثوبلیٌی ٍ       10هبدُ 

درٍس تئَری هزثَعِ است . تؼذاد ثخطْبی دٍرُ ثبلیٌی در عَل ّز سبل تحصیلی ، ثب تَجِ ثِ هذت سهوبى زسم ثوزای   

 َد . آهَسش ّز ثخص ، تَسظ ضَرای آهَسضی داًطگبُ ، تؼییي هی ض

 

کلیِ داًطگبّْب ٍ داًطکذُ ّبی ػلَم پشضکی ، هَظفٌذ ثزًبهِ درسی ٍ سز فصل هصَة ضَرای ػوبلی     11هبدُ 

 ثزًبهِ ریشی را اجزا ًوبیٌذ .

 ُتٌظین ثزًبهِ تحصیلی داًطجَیبى در عَل دٍرُ ، تزتیت درٍس ثب رػبیت پیص ًیبسّب ،  : 11هبدُ  1تجصز

ٍ داًطوکذُ  هَاد ٍ عزح هغبلت جذیذ در یک درس ٍ اًتخبة هٌبثغ ثز ػْذُ داًطگبّْب رٍش تذریس ٍ جبثجب کزدى ریش 

ثذیْی است هٌبثغ جْت اهتحبًبت جبهغ ػلَم پبیِ ٍ جبهغ پیص کبرٍرسی اس عزف ٍسارت هتجَع است . ّبی ػلَم پشضکی 

 تؼییي هی ضَد . 

 ُکی کِ حذاقل سوِ دٍرُ دکتوزای   آى دستِ اس داًطگبّْب ٍ داًطکذُ ّبی ػلَم پشض : 11هبدُ  2تجصز

ػوَهی پشضکی فبرؽ التحصیل داضتِ اًذ ، در صَرت تبییذ ضَرای آهَسش داًطکذُ ٍ داًطگبُ هی تَاًٌذ ثوب تَجوِ ثوِ    

 هقتضیبت ٍ اهکبًبت ، حذاکثز ثِ هیشاى دُ درصذ کل ٍاحذّبی دٍرُ ، ثِ ثزًبهِ هصَة اضبفِ کٌٌذ . 

 

تحبى جبهغ ػلَم پبیِ ثزگشار هی ضَد ٍ قجَلی در اهتحبى جبهغ ضزط ٍرٍد ثِ در پبیبى هزحلِ اٍل ، اه    12هبدُ 

 دٍرُ ثؼذی هی ثبضذ . 

ُضزط ضزکت در اهتحبى جبهغ ػلَم پبیِ ، قجوَلی در کلیوِ درسوْبی هزحلوِ اٍل      : 12هبدُ  1 تجصز

ي حبل در ضزایغی کِ داًطجَ ، است . ثب ایاس ایي هزحلِ  12ٍ کست هیبًگیي کل ) درسْبی ػلَم پبیِ ٍ درسْبی ػوَهی ( 

تٌْب یک درس ػوَهی ثبقی داضتِ ثبضذ ، هی تَاًذ در اهتحبى جبهغ پبیِ ضزکت کٌذ ٍ در صَرت قجَلی ، درس ثبقیوبًذُ 

 ثذیْی است ًوزُ ایي درس در هیبًگیي هزحلِ دٍم هحبسجِ خَاّذ ضذ . را در دٍرُ ثؼذی ثگذراًذ . 

ُؼذادی اس درٍسی کِ داًطجَ گذراًذُ ٍ در اهتحبًبت آًْوب ضوزکت   چٌبًچِ ًوزات ت : 12هبدُ  2 تجصز

ثِ صَرت هطزٍط در آسهَى ضزکت هی کزدُ است در سهبى هؼزفی ثِ آسهَى جبهغ ػلَم پبیِ اػالم ًطذُ ثبضذ ، داًطجَ 

یي کل هزحلوِ  در آى درس هزدٍد ضذُ ثبضذ یب ػلی رغن قجَلی ، هیبًگًوبیذ . در صَرتی کِ ثؼذ اس اػالم ًوزُ ، داًطجَ 

ًزسیذُ ثبضذ ، ًتیجِ آسهَى ٍی کبى لن یکي هی ثبضذ ٍ آسهَى هذکَر جشٍ تؼذاد دفؼبت ضزکت در آسهَى  12اٍل ٍی ثِ 

ٍ هحبسجِ ًخَاّذ ضذ ٍ تب کست ًوزُ قجَلی در درس هزدٍدی ٍ ّوچٌیي کست هیبًگیي زسم ، اجبسُ ضزکت در آسهوَى  ا

 جبهغ ثؼذی را حتی ثِ صَرت هطزٍط ًخَاّذ داضت . 

 

چٌبًچِ داًطجَ در اهتحبى هشثوَر ًووزُ   . ًَثت هجبس است  سِضزکت در اهتحبى جبهغ ػلَم پبیِ ، تب     13هبدُ 

 ست ًکٌذ اس اداهِ تحصیل در دٍرُ دکتزای ػوَهی پشضکی هحزٍم هی ضَد . قجَلی ک

 ُدر اهتحبى جبهغ ػلَم پبیِ ثِ هٌشلِ یک ًَثوت ضوزکت در اهتحوبى    جغیجت غیزهَ : 13هبدُ  1تجصز ِ

 هحسَة هی ضَد . 

 ُیل در داًطجَیی کِ ثِ ػلت هزدٍد ضذى در اهتحبى جبهغ ػلَم پبیِ اس اداهِ تحصو  : 13هبدُ  2تجصز

هی تَاًذ ثزاثز دستَرالؼول تغییز رضتِ داًطجَیبى دٍرُ ّبی دکتزی ػوَهی پشضوکی ،  رضتِ پشضکی هحزٍم هی ضَد ، 

کِ اس اداهِ تحصیل در دٍرُ دکٌزی ػوَهی هحزٍم هی ضًَذ ، هصَة ثیست ٍ دٍهویي جلسوِ   دًذاًپشضکی ٍ دارٍسبسی 



ثِ رضتِ دیگزی در هقبعغ کبرضٌبسی پیَستِ یوب ًبپیَسوتِ ٍ   ،  28/4/82ضَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی ػلَم پشضکی هَرخ 

 کبرداًی تغییز رضتِ دّذ . 

 

 هزحلِ سوَم  ضزط ٍرٍد ثِ اس ایي هزحلِ ،  12ٍ کست هیبًگیي کل قجَلی در کلیِ درسْبی هزحلِ دٍم     14هبدُ 

 است . 

 

زپبیی در درهبًگبّْبی ثیوبرستبًْب ٍ درهبًی س –کبرآهَسی ثبلیٌی ضبهل آهَسش هزاقجتْبی ثْذاضتی     15هبدُ 

 هزاکش ػزضِ خذهبت ثْذاضتی درهبًی کطَر ، آهَسش ثز ثبلیي ثیوبراى ثستزی ٍ درسْبی ًظزی است . 

 ُکلیِ ثزای  عجق ثزًبهِ هصَة کبرآهَسی هبُ  20در عَل دٍرُ کبرآهَسی گذراًذى  : 15هبدُ  1تجصز

 داًطجَیبى الشاهی است . 

 ُدٍرُ 50حذاکثز هذت کبرآهَسی ثز ثبلیي ثیوبراى ثستزی در ثیوبرستبًْب ًجبیذ اس  : 15هبدُ  2تجصز %

 ی ثیطتز ثبضذ . برآهَسک

 

قجَلی در ایي آسهَى ضزط ٍرٍد سَم آسهَى جبهغ پیص کبرٍرسی ثزگشار هی ضَد ٍ در پبیبى هزحلِ     16هبدُ 

 ثِ دٍرُ کبرٍرسی است . 

 ُثخطوْبی  قجَلی در کلیوِ درسوْب ٍ   هَى جبهغ پیص کبرٍرسی ، ضزط ضزکت در آس : 16هبدُ  1تجصز

 هی ثبضذ . اس هزحلِ سَم ٍ ثجت هَضَع پبیبى ًبهِ  14، کست هیبًگیي کل هزحلِ کبرآهَسی ثبلیٌی 

 ُچٌبًچِ ًوزات تؼذادی اس درٍس ٍ ثخطْبیی کِ داًطجَ گذراًذُ ٍ در اهتحبًبت آًْب  : 16هبدُ  2تجصز

هؼزفی ثِ آسهَى جبهغ پیص کبرٍرسی اػالم ًطذُ ثبضذ ، داًطجَ ثوِ صوَرت هطوزٍط در     ضزکت کزدُ است در سهبى

آسهَى ضزکت هی ًوبیذ . در صَرتی کِ ثؼذ اس اػالم ًوزُ ، داًطجَ در آى درس یب ثخص هزدٍد ضذُ ثبضذ یب ػلی رغون  

ي هی ثبضذ ٍ آسهَى هذکَر جوشٍ  ًزسیذُ ثبضذ ، ًتیجِ آسهَى ٍی کبى لن یک  14قجَلی ، هیبًگیي کل هزحلِ سَم ٍی ثِ 

تؼذاد دفؼبت ضزکت در آسهَى اٍ هحبسجِ ًخَاّذ ضذ ٍ تب کست ًوزُ قجَلی در درس یب ثخص هزدٍدی ٍ ّوچٌیي کسوت  

 هیبًگیي زسم ، اجبسُ ضزکت در آسهَى جبهغ ثؼذی را حتی ثِ صَرت هطزٍط ًخَاّذ داضت . 

 ُثز اسبس رتجِ ای کِ ثب تَجِ ثِ فزهوَل   رٍرسی،قجَل ضذگبى آسهَى جبهغ پیص کب : 16هبدُ  3تجصز

 : سیز 

 (  2+ ) هیبًگیي سِ هزحلِ اٍل  ثز اسبس هیبًگیي  آسهَى پیص کبرٍرسیتزاس ضذُ ًوزُ 

3 

 کست هی کٌٌذ ، در اًتخبة ثخطْبی هَجَد ، ثزای گذراًذى هزحلِ کبرٍرسی ، حق تقذم خَاٌّذ داضت . 

ثبضذ ) ًوزُ  200اس  180ٍ ًوزُ اٍ در آسهَى پیص کبرٍرسی  15لِ اٍل داًطجَیی ثزای هثبل : چٌبًچِ هیبًگیي سِ هزح

هی ضَد ( ، رتجِ اٍ ثز اسبس فزهَل ثبز ، ثِ صَرت سیز هحبسوجِ   18تزاس ضذُ آسهَى پیص کبرٍرسی اٍ ثز اسبس هیبًگیي 

 هی ضَد : 

  16  ; 18   ( +2 15 ) 

3 

 

 



 ًَثت هجبس است .  سِبرٍرسی تب ضزکت در اهتحبى جبهغ پیص ک    17هبدُ 

 ُداًطجَیبًی کِ ثِ ػلت هزدٍد ضذى در اهتحبى جبهغ پیص کبرٍرسی اس اداهِ تحصویل   : 17تجصزُ هبد

ثوِ یکوی اس هقوبعغ     13هوبدُ   2دستَالؼول هٌذرج در تجصزُ ثز اسبس هی تَاًٌذ  ،در رضتِ پشضکی هحزٍم هی ضًَذ 

 .تغییز رضتِ دٌّذ کبرداًی کبرضٌبسی پیَستِ، کبرضٌبسی ًبپیَستِ ٍ 

 

هبُ کبرٍرسی عجق ثزًبهِ هصَة ثزای کبرٍرساى  17هبُ هی ثبضذ ٍ گذراًذى  18عَل دٍرُ کبرٍرسی     18هبدُ 

 الشاهی است . داًطجَ در عَل دٍرُ کبرٍرسی هی ثبیست اس یک هبُ هزخصی استفبدُ ًوبیذ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


