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             شرایط ورود و نام نویسی 

دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعالم می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره  -

آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی دریک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه، به منزله ترک 

تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

             نظام آموزشی

هرواحد درس، مقداریا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری١٧ ساعت، عملی (آزمایشگاهی) ٣٤  -

ساعت، کارآموزی ٥١ ساعت و کارآموزی در عرصه  ٦٨ ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق 

برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تدریس می شود.

برنامه دوره دکترای عمومی داروسازی شامل مراحلی به شرح زیر است: -

                مرحله اول:دروس عمومی، علوم پایه و اختصاصی  قبل از آزمون جامع داروسازی (١٨٠  واحد) 

             مرحله دوم:کلیه دروس باقیمانده برای بعد از آزمون جامع داروسازی

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و درصورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . -

هر نیمسال تحصیلی عبارت از ١٧ هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر٦ هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده ٦ است .  -

              واحدهای درسی  و طول مدت  تحصيل

دانشجو درهرنیمسال تحصیلی درکلیه مراحل آموزش دوره دکتری عمومی داروسازی باید حداقل ١٢ و حداکثرتا ٢٠  -

واحد درسی انتخاب نماید.

تبصره١: درآخرین نیمسال تحصیلی (درهریک از مراحل آموزشی: قبل از آزمون جامع یا ترم فارغ التحصیلی) 

دانشجو از رعایت شرط حداقل ١٢ واحد معاف است.

تبصره ٢: دردوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از ٦ واحد درسی نمی باشد.

حداکثرمدت مجاز تحصیل دردوره دکترای عمومی داروسازی ٩/٥ سال است. -

                 حضور و غياب

حضور دانشجو درتمامی جلسات مربوط به هر درس (نظری و عملی) و واحد های کارآموزی وکارآموزی درعرصه  -

الزامی است و عدم حضوردانشجو در هریک ازجلسات، غیبت محسوب می شود.
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ساعت غیبت موجه دانشجو در هر درس نظری از ٤/١٧،  عملی و آزمایشگاهی از٢/١٧ ، کارآموزی و کارآموزی  -

درعرصه از ١/١٠ مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو درآن درس صفر 

محسوب می شود، و همچنین به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه نیز نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد بود.

تبصره١: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده ١٩، درصورتی مجاز خواهد بودکه با ارائه مدارک مستند وتشخیص استاد 

موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) برعهده استاد و با تاییدآموزش دانشکده 

خواهد بود. 

تبصره٢:درصورتیکه غیبت دانشجو در هر درس،  بیش از میزان تعیین شده در ماده ١٩ باشد ولی غیبت او با تشخیص 

شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حالت رعایت حداقل١٢ واحد در هر 

نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر درآن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس باعث  -

حذف آن درس میگردد. تشخیص موجه بودن غیبت درجلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشکده است.

              حذف و اضافه

دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی تا دو هفته پس از شروع نیمسال، حداکثر دو درس اخذ شده را حذف و یا دو  -

درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای اخذ 

شده وی ازحد مقرر درماده ١٥ تجاوز نکند.

تبصره١: غیبت درجلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هردلیل دیگر مجاز نیست و درصورت پیش 

آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده ١٩) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد. 

تبصره ٢: حذف و اضافه درترم تابستانی امکان پذیر نیست.

             ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو  

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس براساس حضور و فعالیت درکالس، انجام فعالیتهای آموزشی ونتایج  -

امتحانات بین نیمسال وپایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع  ارزیابی دانشجو درآن درس 

است.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی وکارآموزی درعرصه، باتوجه به موارد زیر انجام میشود: -

رعایت اخالق اسالمی وحرفه ای، حفظ شئون دانشجویی وحسن رابطه با بیماران، مراجعین و کارکنان بخش. -١

حضور مرتب و تمام وقت در واحدها وکالسهای مربوطه -٢
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دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوطه. -٣

افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی وکارآموزی درعرصه. -٤

شرکت در امتحانات پایانی واحدها وکسب نمره الزم . -٥

حداقل نمره قبولی در دروس عمومی ، علوم پایه و اختصاصی(ائم از دروس نظری و عملی ) ١٠ و حداقل میانگین در هر  -

نیمسال و همچنین میانگین کل  ١٢ می باشد. حداقل نمره قبولی دردروس (کارآموزی، کارآموزی درعرصه و پایان نامه 

١ و٢ و٣)  ١٤ میباشد. دانشجویی که درهریک از درسها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین 

موظف به انتخاب مجدد آن درس است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در 

محاسبه میانگین منظور می شود .

میانگین نمرات دانشجو درهیچ یک از نیمسال های قبل از آزمون جامع و بعد از آزمون جامع نباید کمتر از ١٢ باشد، در  -

غیر این صورت، نام نویسی دانشجو درنیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره ٢: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن  نام نویسی دانشجو راهر بار کتباً به وی و اولیاء او اطالع دهد 

ویک نسخه ازآن را در پرونده دانشجو ضبط کند.

دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش داروسازی، حق  -

انتخاب بیش از ١٤ واحد درسی درآن نیمسال را ندارد.

دانشجویی که  برای ٣ نیمسال متوالی یا ٤ نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود. -

           دانشجوی ميهمان 

میهمان شدن دانشجو، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد. -

انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطالع گروه  -

آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ١٢ میباشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره  -

کمتر از١٢ گذرانده است،  باید مجددا بگذراند.

            پایان نامه

دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی می بایست پس ازگذراندن ١٤٠ واحد درسی دوره دکتری عمومی داروسازی  -

تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره ١: دانشجویی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به 

اخذ واحد درسی جدید نخواهد بود.
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موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد،  به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در ٥ سال  -

اخیردر دانشگاه ذیربط تصویب نشده باشد.

کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود درآخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در  -

چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید،  علیرغم اینکه کلیه واحدهای 

درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد اخراج خواهدشد.

دانشجویان گرامی در صورت عدم ثبت پروپوزال پایان نامه و گزارش نمره پایان نامه ١ در انتهای ترم تحصیلی الزم است  -

واحد پایان نامه١ در نیمسال بعد مجدداً اخذ گردد.

دانشجویان گرامی در صورت عدم ارائه پیشرفت کار و گزارش نمره پایان نامه ٢ در انتهای ترم تحصیلی الزم است  -

واحد پایان نامه ٢ در نیمسال بعد مجدداً اخذ گردد.

دانشجویان در حال گذراندن پایان نامه چنانچه موفق به دفاع از پایان نامه خود نشوند ، باید در ابتدای ترم جدید مجدداً  -

واحد پایان نامه ٣ را اخذ کنند.

مالک ترم تسویه جهت هرگونه امورآموزشی منوط به نامه معاونت پژوهشی و تایید توسط استاد راهنما می باشد. -

آزمون جامع داروسازی

باتوجه به برگزاری آزمون جامع داروسازی پس از طی ١٨٠ واحد درسی، بدیهی است کلیه واحد های درسی مصوب در  -

برنامه آموزشی دوره دکتری داروسازی می بایستی تا قبل از معرفی دانشجو برای شرکت در آزمون جامع داروسازی 

طی شده باشد و به هیچ عنوان امکان شرکت دانشجویانی که واحد باقیمانده از مقطع قبل از آزمون جامع داروسازی 

دارند  در آزمون مذکور وجود ندارد. الزم به ذکر است که باقی ماندن دو درس تئوری ائم از عمومی، علوم پایه و 

اختصاصی برای بعد از آزمون جامع مجاز می باشد.

واحد باقیمانده از کل واحدها که می بایست بعد از آزمون جامع ١٨٠ واحدی گذرانده شود شامل: -

پایان نامه ٢                                                            ٢ واحد -١

پایان نامه ٣                                                            ٤ واحد -٢

کار آموزی مقدماتی صنعت                                   ٢ واحد -٣

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران                             ٢ واحد -٤

دانش خانواده                                                        ٢ واحد -٥

مواد خوراکی و رژیم های درمانی                     ٣ واحد -٦

مدیریت و اقتصاد در داروسازی                         ٢ واحد -٧

کشت سلولی                                                         ١ واحد -٨
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روانشناسی                                                          ٢ واحد(قابل جایگزینی با یکی از دروس اختیاری) -٩

١٠-فرآورده آرایشی و بهداشتی                              ٢ واحد

آمار زییستی                                                      ٣ واحد(نظری ٢ واحد ، عملی ١ واحد) -١١

١٢-کارآموزی در عرصه بیمارستانی یا صنعت        ٦ واحد 

شرایط اخذ واحد به صورت معرفی به استاد

دانشجو در طول دوران تحصیل خود فقط ٢ بار(یک بار قبل و یک باربعد از امتحان جامع داروسازی) مجاز به گرفتن  -

صرفاً یک درس به شکل معرفی به استاد است. استفاده از هر ٢ بار فرصت معرفی به استاد به صورت همزمان باهم قبل 

از آزمون جامع یا بعد از آزمون جامع امکان پذیر نمی باشد.

دانشجو می بایست درس مورد نظر را حداقل یک بار اخذ کرده و مردود شده باشد در این صورت امکان اخذ واحد درسی  -

به شکل معرفی به استاد در ترم تسویه امکان پذیر است. 

واحد درسی مورد نظر در ترم تسویه دانشجو ارائه نشود. در صورت ارائه شدن واحد درسی در ترم تسویه، دانشجو  -

ملزم به انتخاب واحد درس مورد نظر در آن ترم می باشد اما در صورت دفاع دانشجو قبل از اتمام نیمسال تحصیلی 

جاری، با موافقت شورای آموزشی دانشکده و گروه آموزشی مربوطه واحد درسی به صورت معرفی به استاد به 

دانشجو ارائه خواهد شد.

تبصره ١: دروس عملی به شکل معرفی به استاد ارائه نمی شوند.

تبصره ٢: تشخیص صالحیت دانشجو برای گرفتن واحد به شکل معرفی به استاد با شورای آموزشی دانشکده است.

استاد مشاور و فرآیند های ارائه مشاوره به دانشجویان

برنامه اصلی واحد مشاوره دانشکده داروسازی ارائه مشاوره به دانشجویان توسط اساتید مشاور و بهره گیری از 

حضور و تخصص کارشناسان اداره مشاوره دانشگاه جهت دستیابی به اهداف زیر می باشد:

هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی هر چه بیـشتر آنـان 

پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان 

فراهم کردن زمینه های ارتقاء علمی دانشجویان 

رفع مشکالت آموزشی، پژوهـشی، فـردی، اجتمـاعی، عـاطفی و رفـاهی دانـشجویان 

طبق آیین نامه اساتید مشاور، برای هریک از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه یک استاد مشاور مشخص می شود و 

دانشجویان تا پایان تحصیل خود می توانند از تجربیات و مشاوره استاد مشاور مربوطه بهره مند شوند.

استاد مشاور یکی از اعضای هیأت علمی دانـشکده اسـت کـه مـسئولیت هـدایت تحـصیلی و مشاوره ای دانشجویان را در 

زمینه هـای آموزشـی، پژوهـشی و فـردی بـر عهـده مـی گیرد.



6

استاد مشاور در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مسائل آموزشی (در محـدوده مقـررات مربوطـه) از جمله ثبت نام 

، اخذ و حذف واحدها، حذف کلیه درس های اخذ شده در یـک نیمـسال، تغییـر رشـته و انتقـال و میهمانی دارای مسئولیت 

اجرائی بوده و هر گونه تصمیم گیری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مشاور مـی باشد. لذا دانشجویان در 

صورت انجام هر یک از فرآیندهای آموزشی فوق موظفند به استاد مشاور خود مراجعه نموده و پس از دریافت مشاوره 

در آن خصوص، نظر کتبی ایشان را به آموزش انتقال دهند.

به طور مثال، دانشجویان در ابتدای هر نیم سال می بایست به استاد مشاور خود مراجعه نموده  و از ایشان در مورد 

دروسی که انتخاب می کنند مشاوره بگیرند. طبق قوانین آموزشی، ثبت واحدهای انتخاب شده توسط دانشجویان در 

کارنامه ایشان، منوط به مراجعه  به استاد مشاور در بازه تایید انتخاب واحد (که توسط اداره آموزش اعالم می گردد) و 

اخذ تاییدیه انتخاب واحد از استاد مشاور مربوطه می باشد. استاد مشاور با بررسی کارنامه های تحصیلی پیشین و 

آگاهی از وضعیت تحصیلی دانشجو و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات آموزشی و سطح دشواری دروس، دانشجو 

را در زمینه دروسی که در نیم سال انتخاب می کند راهنمایی می کند.

عالوه بر این، استاد مشاور در حیطه های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی نیز نقش هدایت کننده و مشورتی دارد 

و می تواند نظرات کتبی خود را به معاونت پژوهشی و معاونت دانشجویی فرهنگی اعالم نماید.

دانشجویان می توانند ضمن تشکیل جلسات فردی یا گروهی با استاد مشاور خود مسایل و مشکالتشان را در حیطه های 

فوق  با او در میان گذارند.

در موارد خاص ممکن است استاد مشاور مربوطه بنا به صالحدید خود یا درخواست دانشجو، دانشجو را جهت دریافت 

مشاوره تخصصی تر و مفیدتر به کارشناسان اداره مشاوره دانشگاه ارجاع دهد. فرآیند ارجاع با تکمیل فرم ارجاع  به 

طور مشترک توسط استاد مشاور و دانشجو و مراجعه دانشجو به اداره مشاوره دانشگاه صورت می گیرد. کارشناسان 

اداره مشاوره با تجربه و دانش خود می توانند به دانشجویان جهت ارتقاء تحصیلی و رفع مشکالت فردی، عاطفی و ... 

کمک کنند. الزم به ذکر است کارشناسان اداره مشاوره عالوه بر اداره مشاوره دانشگاه ، طبق برنامه مشخص در 

دانشکده داروسازی حضور فعال داشته و به دانشجویان دانشکده داروسازی مشاوره می دهند.                                    
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نحوه اطالع رسانی در دانشکده

کلیه اطالع رسانی های مهم اعم از زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه، برنامه های هفتگی کالس ها، تقویم آموزشی 

دانشکده، برنامه امتحانی، طرح درس ها، آیین نامه ها و  فرایندهای جاری دانشکده از طریق وب سایت دانشکده انجام 

میگیرد. برای دست یابی یه این اطالعات به سایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان (www.zums.ac.ir) ، دانشکده 

داروسازی، معاونت آموزشی مراجعه نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه منظم دانشجو به سایت دانشکده و بی 

اطالعی از اخبار دانشکده به عهده شخص دانشجو است.

نکات مهم :

در خصوص هر گونه در خواست ارائه واحد ، تداخل کالسی یا امتحانی دروس  پیش از شروع ترم به گروه های  -

آموزشی مراجعه فرمایید.

امکان مهمانی از دانشگاه دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است. لذا میهمانی دانشجویان دوره روزانه به شعب بین  -

الملل سایر دانشگاه ها مجاز نمی باشد.

دانشجویان گرامی در هیچ شرایطی امکان برگزاری کالس در ساعت فرهنگی(١٥-١٣ روز سه شنبه) وجود ندارد. -

با آرزوی موفقیت

اداره آموزش دانشکده داروسازی زنجان-مهر ٩٩

http://www.zums.ac.ir/



