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 داروسازیو  دندانپزشکیانصراف از تحصیل رشته های  قوانین مرخصی تحصیلی و شرایط و

 

داروسازی  دوم آموزش دندانپزشکی و ودانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند درطول مراحل اول  -

 .با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و 2حداکثر 

 .، به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشدی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلیموافقت با مرخصی تحصیل: 1تبصره 

 .سوب می شودحمدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله م: 2تبصره  

توسط دانشجو  نیمسال، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر ای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبیتقاض -

 .به اداره  آموزش دانشگاه تسلیم گردد

به عهده شورای آموزشی  ارج از زمان مقرر ارائه شود تصمیم گیریچنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خ: 1تبصره 

 .انشگاه استد

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی : 2تبصره

 .موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابالغ کند

ه تحصیل می دانشجویان زن باردار شاغل ب .صی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشدمرخعواقب ناشی از : 3تبصره 

، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده قررات از یک نیمسال مرخصی زایمانم شرایط و توانند با رعایت سایر

 .نمایند

 

 

  

ن و مقوووو يذا  آووووی  ام  اووووی لذ مووووکیي رووووی    وووو    ااوووو ی   ذ وووو   موووو ذيل گزووووا  ازووووني ذ  ذ   وووو ذ  
ین لذ موووو  زن  یمووووا رووووی لي   وووو   ازوووو  کووووا  وووو ذ  ن و يهی ذ وووو  لي موووو ذيل وووونز. کموووو ي مووووی  یاوووون
لذ مووو  زین لي ضووو ن . ني ذ ووو ذاووویيي   لزووو  طووو ي مموووآن  وووا ا هوووی   س متفووویوا  یاووون  ذ ووو   و  ووو لز

امووو    ق ذمووو ي ذلذي  و ام  اوووی  ووو ل يذ ذ    زووو ا لي  ذ ووو  روووی   ک  وووس  ووو ل  لذن     ذ ووو     ووو لز
 .نن  لزس   ل  لذن   ک      یز
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 رشته پزشکیانصراف از تحصیل  قوانین مرخصی تحصیلی و شرایط و

 

 2حداکثر تا  ،آموزش پزشکی ی تواند در طول مراحل پیش بالینیاز گذراندن یک نیمسال تحصیلی مدانشجو پس  -

ماه متوالی  6حد اکثر تا سقف و کارورزی بالینی  کارآموزی مراحل ازیک در هر  متناوب و نیمسال تحصیلی متوالی  یا

 .با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید

 .موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد: 1تبصره 

 .اکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شودمدت مرخصی تحصیلی جزو حد: 2بصره ت

 ..دانشجو در  مرحله کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید: 3تبصره 

لی باید بصورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یک از تقاضای مرخصی تحصی -

قبل از شروع هر بخش برای هر یک از مراحل بالینی، توسط دانشجو به اداره  حداقل دو هفته ینی والب شمراحل پی

 .آموزش دانشگاه تسلیم گردد

تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی . قرر ارائه شودچنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان م: 1تبصره 

 .دانشگاه است

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، : 2تبصره 

 .موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابالغ کند

شاغل به تحصیل می  شجویان زن بارداردان .تحصیلی بر عهده دانشجو می باشدعواقب ناشی از مرخصی : 3تبصره 

مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده  توانند با رعایت سایر ضوابط و

 .نمایند

انشگاه رسیده باشد شورای آموزشی د عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و دانشجویانی که گواهی و -

 . می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند

شخصاً به اداره آموزش باید دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد درخواست انصراف خود را  -

اکثر تا یک ماه قبل از پایان همان حد ک باردر این صورت دانشجو مجاز است فقط برای ی. دانشگاه تسلیم نماید

 شد و خواهد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر. نیمسال، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد

 .آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد دانشجو پس از
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دریافت نماید موظف است به کلیه  دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیل خود را: 1تبصره

 .تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید

مقررات  برای دانشجویان شهریه پرداز پرداخت خسارت شهریه مطابق ضوابط وشرط انصراف از تحصیل  :2تبصره

 . دانشگاه می باشد
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 ترم تحصیلیها و طول  غیاب دانشجویان در کالس و قوانین حضور شرایط و

 

الزامی  و کارورزی حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و واحد های کارآموزی وکارآموزی در عرصه -

 .عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات غیبت محسوب می شود است و

 ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از   -

  
 عملی و آزمایشگاهی از     ، 

  
و کار آموزی در عرصه  کارآموزی و و  

   ازکارورزی 

  
در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب . مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند   

 .می شود

که با ارائه  در صورتی مجاز خواهد بود ،بند مذکور فوقغیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در : 1تبصره 

بر عهده ( موجه یا غیر موجه)با غیبت دانشجو  نحوه برخورد .تشخیص استاد موجه شناخته شود مدارک مستند و

 .استاد و با تایید دانشکده خواهد بود

باشد ولی غیبت او  آئین نامه مربوطه در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در : 2تبصره 

این حال رعایت حد اقل  آن درس حذف می شود در، با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود

نشجو نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی داواحد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک  12

 .محسوب می گردد

درس  غیبت موجه در امتحان هر گرفتن نمره صفر درآن درس و لهبه منز درس غیبت غیر موجه در امتحان هر -

جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه  ص موجه بودن غیبت دریموجب حذف آن درس خواهد بود تشخ

 .است
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 های درسی در هر ترم تحصیلی برای تمامی رشته هااضافه واحد قوانین حذف و شرایط و

 

دوره دکترای عمومی فقط در مهلتی کمتر از اول و دوم دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل  -

درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس  شروع نیمسال، حداکثر دو دو هفته پس از

مقرر در  اد واحد های اخذ شده وی از حدودکه تعد این مشروط بر. اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید

 .تجاوز نکند  آئین نامه مربوطه

در صورت  اضافه یا به هر دلیل دیکر مجاز نیست و درس به دلیل حذف و غیبت در جلسات دو هفته اول هر  -

 .  مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه و

 .در ترم تابستانی امکان پذیر نیست اضافه حذف و -

فقط  ،به پایان نیمسال تحصیلیمانده هفته  5درصورت اضطرار، دانشجو در هریک از مراحل آموزش می تواند تا  -

مشروط  .تایید معاون آموزشی دانشکده حذف کند یکی از دروس نظری خود را به پیشنهاد گروه اموزشی مربوط و

ثانیاً تعداد واحد های  نباشد ومربوطه آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده  بر اینکه اوالً غیبت دانشجو در

 . واحد کمتر نشود 12باقیمانده وی از 

ن نیمسال تنها در صورتی آاخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دروس حذف کلیه  -

در . موزشی دانشگاه، دانشجو قادر  به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشدآص شورای یه بنا به تشخمجاز است ک

محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی . این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد

 .به عهده شورای آموزشی دانشگاه است در سنوات مجاز تحصیل دانشجو

حذف کلیه درس های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای  -

    . آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزی و کارورزی در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده تنها در مدت  -

     .زش دانشکده مجاز است زمان تعیین شده توسط آمو

 

 

 



6 
 

 دانشجویانقوانین مشروطی 

 

این بعنوان دانشجوی مشروط شناخته می شوند  باشد، 12دانشجویانی که معدل کسب شده نیمسال آنان کمتر از  -

 .واحد درسی را ندارند 11دانشجویان در نیمسال بعدی حق انتخاب بیش از 

چهار نیمسال متناوب مشروط شوند حق ادامه تحصیل در آن رشته را نخواهند دانشجویانی که سه نیمسال متوالی یا  -

می توانند به رشته دیگری در مقاطع کاردانی و کارشناسی  11و برابر مقررات مربوطه در صورت داشتن حداقل معدل  .داشت

در رشته های کاردانی و ادامه تحصیل امکان یا عدم امکان خصوص  دردر مورد دانشجویان پردیس ) .تغییر رشته دهند

 (.متعاقباً اطالع رسانی خواهد شدکارشناسی 

با این وصف قصور در  .مشروطی دانشجو در هر ترم تحصیلی برابر مقررات  به دانشجو و اولیاء او اطالع داده خواهد شد -

 .اخطار به دانشجو مانع از اجرای مقررات نخواهد شد

های دریافتی رداز در صورت اخراج به دالیل فوق یا هر دلیل قانونی دیگر، شهریه به دانشجویان پردیس یا شهریه پ: تبصره

 .بازپرداخت نخواهد شد
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 رشته پزشکیطول دوره و شکل نظام آموزشی  ،تعداد واحد های درسی 

 

نشانه شناسی،  دروس عمومی، پایه، فیزیوپاتولوژی و واحد است که شامل 291تعداد کل واحدهای درسی دوره پزشکی 

 :پایان نامه بشرح زیر است کارآموزی، کارورزی و

 واحد 23                      دروس عمومی .1

 واحد 66                     و اصلی دروس پایه .2

 واحد      31           دوره فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی .3

 واحد 95                               ار آموزی                        ک .1

 واحد 66                  های شبانه   کشیک ارورزی وک .5

 واحد 6                        پایان نامه                           .6

 شکل نظام آموزشی  طول دوره و

فیزیوپاتولوژی،  پایه، نشانه شناسی وعلوم : شامل مراحل دوره آموزش دکترای پزشکی مجموعاً شش الی هفت سال است و

 .ورزی می شودکارکارآموزی بالینی و 

 .مدت مرحله ابتدایی پزشکی دو و نیم سال است  –(مرحله ابتدائی آموزش پزشکی( )علوم پایه: ) مرحله اول .1

 .اصلی را می گذرانند دروس پایه و که در این مرحله دانشجویان دروس عمومی و

 .مرحله پس از قبولی در آزمون علوم پایه شروع می شوداین ( فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی: )دوم مرحله .2

در این مرحله دانشجویان با حضور در مراکز آموزشی درمانی به تشخیص بیماری ها از  (دوره کارآموزی: )مرحله سوم .3

 .دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی می پردازند

پس از قبولی در آزمون پیش کاروزی شروع می شود و هدف از این مرحله پرورش  (:دوره کارورزی: )مرحله چهارم .1

رز با نفس و تکمیل پرورش اندیشه از طریق رویارویی مستقیم کاروه ها و تقویت تصمیم گیری و افزایش اعتماد ب مهارت

 .درمانی است مسائل بهداشتی و

تا قبل از شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه  دانشجویان الزم است از شروع دوره کارآموزی: پایان نامه

 .خود را انتخاب و به ثبت برسانند در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمون جامع پیش کاورزی نخواهند بود

 

 علوم پایه
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 دکتری عمومی داروسازیطول دوره و شکل نظام آموزشی رشته 

 

 :طول دوره تحصیل

 .سال می باشد 6طول دوره دکتری عمومی داروسازی 

 دروس عمومی و علوم پایه: مرحله اول 

 پایان نامه ، کار آموزی در عرصه ودروس اختصاصی: مرحله دوم

 قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و

 .می باشد 

 

 واحد  219    :واحد های درسی تعداد کل

 

 واحد   22        دروس عمومی                                  

 واحد   56          :                           دروس علوم پایه

 واحد 113         :                           دروس اختصاصی

 واحد     6        :                       واحد های کارآموزی

 واحد    12     :          واحد های کارآموزی در عرصه

 واحد    6       :                       واحد های پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 شکل نظام آموزشی رشته دندانپزشکی طول دوره و

 

پایه و دروس علوم  ،عمومی سه قسمت شاملدروس ، سال است 6کتری عمومی دندانپزشکی طول دوره د

 .گردد در دو مرحله زیر ارائه می ختصاصی می باشد کها

 

  :مرحله اول   

برخی دروس و  علوم پایه ،نشجویان در این دوره دروس عمومیسال می باشد و دا 2طول این دوره : دوره علوم پایه 

 .زمایشگاه می گذرانندآ در کالس و عملی-و یا نظری اختصاصی را بصورت نظری

 .علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی است پایان این دوره امتحان جامعدر 

 

   :مرحله دوم

ا بصورت این دوره دروس اختصاصی ر سال می باشد و دانشجویان در 1طول این دوره  :دوره دروس اختصاصی  

دندانپزشکی، بخش های  ، کلینیک هایشگاه، کارگاه پره کلینیککار آموزی  و کارورزی در کالس، آزمای ،نظری، عملی

 .سایر عرصه های آموزشی می گذرانند ، مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانی

مقررات این دوره مطابق مفاد آیین نامه آموزشی دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی مصوب شورای عالی  سایر شرایط و

 .باشدبرنامه ریزی علوم پزشکی می 

 

 

 :واحد های درسی

 

 واحد به شرح زیر می باشد 212واحد های درسی این دوره کل 

 واحد  21     دروس عمومی                                   .1

 واحد  39    دروس علوم پایه                                 .2

 واحد 139              دروس اختصاصی اجباری           .3

 (واحد موجود 35از ) واحد   15      دروس اختصاصی اختیاری                  .1


