
     فصل دٍم فصل دٍم  
  

 
 

 .  شضکی هثتٌی تز ًظام ٍاحذی استدًذاًپ آهَسش دٍرُ دکتزای ػوَهی   5هادُ 

 

 ػذم قثوَلی  در ًظام ٍاحذی ارسش ّز درس تا تؼذاد ٍاحذّای آى درس سٌجیذُ هی ضَد ٍ قثَلی یا    6هادُ 

 داًطجَ در یک درس تِ ّواى درس هحذٍد است . 

 

، ػولی ) یا ساػت  17تِ صَرت ًظزی درسی است کِ هفاد آى تِ تزتیة یا هیشاى ار هقذ، ّز ٍاحذ درس    7هادُ 

ساػت در عَل یک ًیوسال تحصیلی  یا دٍرُ تاتستاًی  ٍ عثق تزًاهِ هصَب ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی  34آسهایطگاّی ( 

 .تذریس هی ضَد ػلَم پشضکی 

 

 هزاحلی تِ ضزح سیز است : شضکی ضاهلذًذاًپتزًاهِ دٍرُ دکتزای ػوَهی    8هادُ 

  : تؼذادی اس درٍس اختصاصیػلَم پایِ درٍس ػوَهی ٍ هزحلِ اٍل ٍ 

  : درٍس اختصاصی دًذاًپشضکیهزحلِ دٍم  

 

یک دٍرُ ضزٍرت ٍ داضتي ضزایظ ٍ اهکاًات ٍ در صَرت تحصیلی ّز سال تحصیلی هزکة اس دٍ ًیوسال    9هادُ 

تا رػایوت هفواد   ّفتِ آهَسضی  6ّفتِ آهَسضی ٍ دٍرُ تاتستاًی تزاتز  17ت اس ّز ًیوسال تحصیلی ػثار تاتستاًی است .

 است .  7هادُ 

 ُّفتِ  6ّفتِ ٍ  17رُ تاتستاًی جشٍ هذت ٍدیا پایاى هذت اهتحاًات پایاًی ًیوسال عَل  : 9هادُ  1تثصز

 آهَسش هحسَب ًوی ضَد . 

 َُع تالیای عثیؼی ، ػذم اهکاى حضوَر اسوتاد   ، ضاهل ٍقدر هَارد استٌایی ٍ ضزٍری  : 9هادُ  2تثصز

تِ پیطٌْاد داًطکذُ هزتَط ٍ هَافقت ضَرای آهَسضوی  ّفتِ ، تیواری استاد ٍ هَاردی اس ایي قثیل ،  17هزتَط در عَل 

جْت کلیِ داًطجَیاًی کِ آى درس یا درسوْا را  ّفتِ  17داًطگاُ هی تَاى درس یا درسْایی را کِ تِ هذتی کَتاّتز اس 

ایي آیویي ًاهوِ    7د ، هطزٍط تز ایٌکِ هجوَع ساػات ّز ٍاحذ درسی اس هیشاى هقزر در هادُ ًوَتذریس زدُ اًذ اخذ ک

 هغاتق ساػات ّز ٍاحذ درسی الشاهی است .  ٍ ضزکت در کلیِ کالس ّاکوتز ًطَد 

 

تخطوْای دٍرُ   تحصیلی هطتول تز چٌذ تخص آهَسش تالیٌی است . تؼذاد ًیوسال در دٍرُ تالیٌی ّز   10هادُ 

ال تحصیلی ، تا تَجِ تِ هذت سهاى السم تزای آهَسش ّز تخص ، تَسظ ضَرای آهَسضی داًطگاُ ًیوستالیٌی در عَل ّز 

 ، تؼییي هی ضَد . 

 



کلیِ داًطگاّْا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی ، هَظفٌذ تزًاهِ درسی ٍ سز فصل هصَب ضَرای ػوالی     11هادُ 

 یٌذ .تزًاهِ ریشی را اجزا ًوا

 ُتٌظین تزًاهِ تحصیلی داًطجَیاى در عَل دٍرُ ، تزتیة درٍس تا رػایت پیص ًیاسّا ،  : 11هادُ  1تثصز

ٍ داًطوکذُ  رٍش تذریس ٍ جاتجا کزدى ریش هَاد ٍ عزح هغالة جذیذ در یک درس ٍ اًتخاب هٌاتغ تز ػْذُ داًطگاّْا 

هغ ػلَم پایِ ٍ جاهغ پیص کارٍرسی اس عزف ٍسارت هتثَع تذیْی است هٌاتغ جْت اهتحاًات جااست . ّای ػلَم پشضکی 

 تؼییي هی ضَد . 

 ُتِ اس داًطگاّْا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی کِ حذاقل سوِ دٍرُ دکتوزای   آى دس : 11هادُ  2تثصز

ػوَهی پشضکی فارؽ التحصیل داضتِ اًذ ، در صَرت تاییذ ضَرای آهَسش داًطکذُ ٍ داًطگاُ هی تَاًٌذ توا تَجوِ توِ    

  هقتضیات ٍ اهکاًات ، حذاکثز تِ هیشاى دُ درصذ کل ٍاحذّای دٍرُ ، تِ تزًاهِ هصَب اضافِ کٌٌذ .

 

در پایاى هزحلِ اٍل ، اهتحاى جاهغ ػلَم پایِ تزگشار هی ضَد ٍ قثَلی در اهتحاى جاهغ ضزط ٍرٍد تِ     12هادُ 

 دٍرُ تؼذی هی تاضذ . 

ُضزط ضزکت در اهتحاى جاهغ ػلَم پایِ ، قثوَلی در کلیوِ درسوْای هزحلوِ اٍل      : 12هادُ  1 تثصز

است . تا ایي حال در ضزایغی کِ داًطجَ ، اس ایي هزحلِ  12هیاًگیي کل ٍ کسة ) درسْای ػلَم پایِ ٍ درسْای ػوَهی ( 

تٌْا یک درس ػوَهی تاقی داضتِ تاضذ ، هی تَاًذ در اهتحاى جاهغ پایِ ضزکت کٌذ ٍ در صَرت قثَلی ، درس تاقیواًذُ 

 ذ . تذیْی است ًوزُ ایي درس در هیاًگیي هزحلِ دٍم هحاسثِ خَاّذ ضرا در دٍرُ تؼذی تگذراًذ . 

ُچٌاًچِ ًوزات تؼذادی اس درٍسی کِ داًطجَ گذراًذُ ٍ در اهتحاًات آًْوا ضوزکت    : 12هادُ  2 تثصز

تِ صَرت هطزٍط در آسهَى ضزکت هی کزدُ است در سهاى هؼزفی تِ آسهَى جاهغ ػلَم پایِ اػالم ًطذُ تاضذ ، داًطجَ 

زدٍد ضذُ تاضذ یا ػلی رغن قثَلی ، هیاًگیي کل هزحلوِ  در آى درس هًوایذ . در صَرتی کِ تؼذ اس اػالم ًوزُ ، داًطجَ 

ًزسیذُ تاضذ ، ًتیجِ آسهَى ٍی کاى لن یکي هی تاضذ ٍ آسهَى هذکَر جشٍ تؼذاد دفؼات ضزکت در آسهَى  12اٍل ٍی تِ 

 اٍ هحاسثِ ًخَاّذ ضذ ٍ تا کسة ًوزُ قثَلی در درس هزدٍدی ٍ ّوچٌیي کسة هیاًگیي السم ، اجاسُ ضزکت در آسهوَى 

 جاهغ تؼذی را حتی تِ صَرت هطزٍط ًخَاّذ داضت . 

 

چٌاًچِ داًطجَ در اهتحاى هشتوَر ًووزُ   . ًَتت هجاس است  سِضزکت در اهتحاى جاهغ ػلَم پایِ ، تا     13هادُ 

 پشضکی هحزٍم هی ضَد . دًذاً قثَلی کسة ًکٌذ اس اداهِ تحصیل در دٍرُ دکتزای ػوَهی

 ُدر اهتحاى جاهغ ػلَم پایِ تِ هٌشلِ یک ًَتوت ضوزکت در اهتحواى    جغیثت غیزهَ : 13هادُ  1تثصز ِ

 هحسَب هی ضَد . 

 ُداًطجَیی کِ تِ ػلت هزدٍد ضذى در اهتحاى جاهغ ػلَم پایِ اس اداهِ تحصویل در   : 13هادُ  2تثصز

توزی ػووَهی   هی تَاًذ تزاتز دستَرالؼول تغییز رضتِ داًطوجَیاى دٍرُ ّوای دک  پشضکی هحزٍم هی ضَد ، دًذاًرضتِ 

کِ اس اداهِ تحصیل در دٍرُ دکٌزی ػوَهی هحزٍم هی ضًَذ ، هصَب تیست ٍ دٍهیي پشضکی ، دًذاًپشضکی ٍ دارٍساسی 

، تِ رضتِ دیگزی در هقاعغ کارضٌاسی پیَستِ یا ًاپیَستِ  28/4/82جلسِ ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشضکی هَرخ 

 ٍ کارداًی تغییز رضتِ دّذ . 

 

 


