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  18/5/1389مورخ 

  

  

  



  

در مورد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 18/5/1389رأي صادره در چهل و سومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

  ناپیوسته 

زشکی تبصره در چهل و سومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پ 37ماده و  32فصل و  9آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در 

این آیین نامه در همه دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان . به تصویب رسید  18/5/1389مورخ 

لی و و به بعد الزم االجرااست و از تاریخ ابالغ آن ، آیین نامه قب 1389- 90و آموزشی پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودي سال تحصیلی 

تکمیلی دانشگاه  تشوراي تحصیال. تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل هاي مغایر با آن براي دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد

 رایان را با آیین نامه جدید تطبیق داده و براساس آن این دانشجو 1389 -90می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودي قبل از سال تحصیلی 

  .فارغ التحصیل نماید 

  

  

  مورد تأیید است      مورد تأیید است                                                                                       

  دکتر محمد علی محققی                                                 دکتر سید امیر محسن ضیائی                                

  معاون آموزشی                          دبیر شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی                            

  

  

  

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در مورد  18/5/1389رأي صادره در چهل وسومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

  .به واحدهاي مجري ابالغ شود. ناپیوسته صحیح است 

  

  

  دکتر مرضیه وحید دستجردي

  وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و  

  رئیس شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی 

   



شوراي عالی برنامه ریزي علوم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چهل و سومین جلسه 

  18/5/89کی مورخ پزش

  

  فصل اول    

  کلیات   

  تعریف 

  : 1ماده 

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، یکی از دوره هاي آموزشی در سطح آموزش عالی و باالتر از دوره کارشناسی است و سرانجام به دریافت مدرك

  .انجامدکاشناسی ارشد ناپیوسته در یک رشته دانشگاهی می 

  

  :1تبصره 

اطع در این آیین نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاههاو موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی که در مق

  . فعالیت دارند ، دانشگاه گفته میشود (ph.D)تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی 

  

  :2تبصره 

دانشگاه براساس /می باشند ، شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده  (ph.D)یی که مجري دوره هاي کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی در دانشگاهها

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی تشکیل خواهد شد  11/4/70مورخ  24آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 

  

  

  هدف 

  

  : 2ماده 

دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیري آموزش هاي الزم و آشنایی با روش  هدف از ایجاد

  .هاي پژوهشی علمی ، مهارت الزم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات مربوط پیداکنند

   



  فصل دوم

  شرایط ورود

  : 3ماده 

  :ه عبارت است از شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوست

  آموزش عالی داشتن شرایط عمومی ورود به : 3- 1

د ییأد به تورداشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضاازیکی از دانشگاه هاي داخل یا خارج کشور که حسب م:  3- 2

  .پزشکی ویا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري رسیده باشد  درمان وآموزشوزارت بهداشت ، 

  برخورداري از سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته تحصیلی : 3- 3

  موفقیت در آزمون ورودي دوره : 3- 4

  عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاههاي دیگرو سایر موسسات آموزشی و پژوهشی: 3- 5

  :1تبصره 

امه ریزي تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند بر عهده دبیر خانه آموزشی تخصصی مربوطه و تایید شوراي عالی برن

  .علوم پزشکی است 

  : 2تبصره 

  شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تابع آیین نامه هاي مربوط می باشد 

  : 3تبصره 

صیل در مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی ، مجاز به ادامه تحدر  12دارندگان مدرك معادل ، گواهی اتمام دوره و یا میانگین کل کمتر از 

  .ناپیوسته رشته هاي علوم پزشکی نمی باشند 

   



  فصل سوم

  نظام آموزشی

  

  : 4ماده 

  .هاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است د ناپیوسته در تمام دانشگاهآموزش در مقطع کارشناسی ارش

واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود  نظامدر 

  .است 

ساعت ، کارگاهی و کاراموزي  34ایشگاهی ساعت عملی یا آزم 17هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري 

ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود در 68ساعت ، کارورزي  51

  .تعیین میشود  هد مربوطمورد رشته هایی که داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن ، توسط استا

  

  : 5ماده 

مدت آموزش هر نیمسال . هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است 

  .این آیین نامه است  4هفته ، با رعایت مفاد ماده  6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17صیلی شامل حت

  : 1تبصره 

  .ن نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود حانات پایاطول مدت امت

  : 2تبصره 

هفته و مواردي از این قبیل ، به پیشنهاد دانشکده  17در موارد استثنایی و ضروري ، شامل وقوع حوادث طبیعی ، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 

هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها  17آموزشی دانشگاه ، می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاه تر از مربوط و موافقت شوراي 

  .این آیین نامه کمتر نشود  4را اخذ کرده اند تدریس نمود ، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 

  

  : 6ماده 

  .نمایند شوراي عالی برنامه ریزي را اجرا لوم پزشکی موظفند برنامه هاي درسی مصوب تمام دانشگاههاي ع

  :تبصره 

بت به ارایه کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی اعم از داراي هیات ممیزه و فاقد هیات ممیزه و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، مجاز خواهند بود نس

  صورت اختیاريدر هر برنامه آموزشی که داراي مجوز می باشند اقدام و این دروس را به  (Noncore)یاريدروس اخت يواحدهاي درسی جدید به جا

  . به دانشجویان ارایه نمایند

  



  

کل واحدهاي دوره در % 20 ت ممیزهیادر دانشگاههاي داراي ه (Noncore)سقف ارایه واحدهاي درسی جدید به جاي دروس اختیاري  - 

کل واحدهاي % 10صیل در رشته مربوطه ، ه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحهیات ممیز داشد و در دانشگاه هاي فاقمه آموزشی می بهر برنا

 .دوره در هر برنامه آموزشی میباشد

 
 

  : 7ماده 

  .واحد است  32و حداکثر  28تعداد کل واحدهاي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته ، حداقل 

  

  :1تبصره 

چنانچه به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي تحصیال ت تکمیلی دانشگاه گذراندن درس هاي کمبود یا جبرانی ، براي دانشجو ، 

ضروري تشخیص داده شود ، وي مکلف است آن درسها رابراساس برنامه آموزشی مصوب دوره اضافه بر واحدهاي درسی مقرر در دوره 

  .ارشد ناپیوسته و مطابق این آیین نامه بگذراند  کارشناسی

  

  :2تبصره 

  .واحد است  24حداکثر تعداد واحدهاي درس هاي کمبود یا جبرانی 

  

  : 3تبصره 

ن در انتخاب درسها ، اولویت با درس هاي کمبود یا جبرانی است ، ترتیب ارائه دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویا

ه ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالی رطول دودر

  .دانشگاه ذیربط است/ برنامه ریزي ، با نظر گروه آموزشی مربوط بر عهده شوراي تحصیال ت تکمیلی دانشکده 

  

  : 4تبصره 

هاي کمبود یا جبرانی ، در یک نیمسال تحصیلی ، به طول مدت تحصیل دانشجو ، افزوده می واحد درسی از درس  12به ازاي گذراندن هر 

  .شود 

  

  

  : 8ماده 

  .واحد درسی است  4- 10مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي بین  ها تعداد واحدپایان نامه کارشناسی ارشد ، براي همه رشته

   



  :9ماده 

دوره را انتخاب و ثبت نام  واحد درسی از مجموع دروس 14تا  8 ینبد موظفاست در هر نیمسال تحصیلی دانشجوي دوره کارشناسی ارش

در موارد استثنایی ، با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و تایید شوراي تحصیال ت . واحد درسی باقی داشته باشد  8کند ، مگر آنکه کمتر از 

  .واحد افزایش یابد  16اند حداکثر به دانشکده این تعداد می تو/ تکمیلی دانشگاه 

  

  : 1تبصره 

  .واحد درسی بالمانع است  8در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو با کمتر از 

  

  : 2تبصره 

  .واحد درسی در آن دوره می باشد  4در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر 

  

  

  

  

  

  

  

   



  فصل چهارم

  حضور و غیاب

  : 10ماده 

زامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظري از حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس ال
�

��
، عملی و آزمایشگاهی از  

�

��
و  

کارگاهی ، کاراموزي و کارورزي از 
�

��
 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می 

  .شود 

  

  :1تبصره 

در صورتی مجاز خواهد بود که با ارایه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوطه با تایید  10غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 

  .ته شود شکده موجه شناخشوراي تحصیالت تکمیلی دان

  

  :2تبصره 

یالت تشخیص دانشکده و تایید شوراي تحصباشد ولی غیبت او به  10شده در ماده  درصورتی که غیبت دانشجو در هر درس ، بیش از میزان تعیین

ال الزامی نیست ، و نیمس الواحد در هر نیمس 8ت رعایت حداقل در این صور. تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شود آن درس حذف میشود

  .وب میشودامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسمذکور بعنوان یک نیمسال ک

  

  :11ماده 

ف آن درس ذیبت موجه در امتحان هر درس موجب حغیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غ

ال الزامی نیست ، ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو مسواحددر هر نی 8ایت حداقل در این صورت رع. میشود 

  .محسوب میشود

  .دانشگاه است / ی دانشکده حان بر عهده شوراي تحصیالت تکمیلتشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امت

   



  فصل پنجم

  ارزشیابی

  :12ماده 

دانشجو چنانچه نمره . است  20از  12و براي دروس کمبود یا جبرانی  20از  14جباري و اختصاصی اختیاري حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی ا

  .قدار باشد باید آن درس را تکرار نمایدکمتر از این م

  :1تبصره 

رنامه دول دروس اختصاصی اختیاري در بجوزشی می تواند از می اختیاري مردود شود ، در صورت تایید گروه آاگر دانشجویی در یک درس اختصاص

این صورت نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودي در کارنامه در . نامه ریزي درس دیگري را انتخاب کند آموزشی مصوب شوراي عالی بر

  .دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور میشود

  :2تبصره 

تحصیلی ممکن در مواردي که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوطه انجام آن در طول یک نیمسال 

در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد ، توسط . نباشد ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعالم می شود 

بدیهی است . ف خواهد شدذدر غیر اینصورت با اعالم دانشکده درس توسط دانشگاه ح. ره قطعی تبدیل و در کارنامه وي ثبت شود ماستاد مربوطه به ن

  .ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است 

  :13ماده 

کمتر باشد در غیراینصورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو  14ال تحصیلی ، نباید از ن نمرات دروس دانشجو، در هر نیمسمیانگی

  .حد نصاب واحدها می تواند اخذ واحد نماید هواحد نداشته و در نیمسال بعدي ، در محدودمحدودیتی از لحاظ انتخاب 

  :1تبصره 

در دوره کارشناسی ارشد  باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل 14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 

  .ناپیوسته محروم میشود 

  :2تبصره 

جزو نیمسالهاي مشمول اخطار  14باشد در صورت کسب میانگین کمتر از ) واحد  8(نیمسالهایی که تعداد واحدهاي اخذ شده کمتر از حد نصاب 

  .محاسبه خواهد شد

  : 3تبصره 

میانگین کل  نمرات دانشجو  نمره دروس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت میشود و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و

  .منظور نمیشود 

   



  فصل ششم

  طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  : 14ماده 

حداکثر مدت مجاز . طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در دوره و همچنین پایان نامه را براساس مقررات مربوط به اتمام برساند 

چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را . سال است  3کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل در دوره 

  .تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم میشود 

  :تبصره 

یک  راهنما و تایید شوراي تحصیال ت تکمیلی دانشکده حداکثرشوراي تحصیال ت تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد 

  .حصیل دانشجو اضافه نماید نیمسال تحصیلی به مدت مجاز ت

  

  :15ماده 

عدم .دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند براي ثبت نام وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نماید 

در . شجو براي نام نویسی براي یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گرددمراجعه دان

به اداره  موارد استثنایی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند ، باید دالیل آن را حداکثر یکماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب

توسط شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي  صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل در. آموزشی ارایه دهد 

  .محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر میشود 

  

  :16ماده 

  .از مرخصی تحصیلی استفاده کند دانشجوي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می تواند حداکثر براي یک نیمسال تحصیلی ، 

  :1تبصره 

در موارد استثنایی ، با پیشنهاد دانشکده ، تصمیم گیري بر عهده شوراي تحصیالت . اخذ مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست 

  .تکمیلی دانشگاه می باشد 

  :2تبصره 

  .مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود 

   



  : 3تبصره 

در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تقاضاي مرخصی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی 

تسلیمگردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نامنویسی موافقت یا عدم موافقت با 

عواقب . موافقت دانشگاه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وي صورت می گیرد . خواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ نمایددر

  .احتمالی ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو است 

  : 4تبصره 

پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات 

. در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. وزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد مآ

  .آموزشی دانشگاه است ي عهده شورا محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجو به 

  : 5تبصره 

ال دانشجویان خانم شاغل به تحصیلی در کلیه رشته هاي علوم پزشکی ، در صورت بارداري می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمس

  .مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند 

  :6تبصره 

آنها به تایید شوراي پزشکی و شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد ، می توانند از حداکثر یک نیمسال انشجویانی که گواهی پزشکی موجه د

  .مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند 

  

  :17ماده 

اف خودرا کتباً به اداره آموزشی دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید ، این دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصر

و آن نیمسال جزو  .یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد دانشجو مجاز است فقط براي 

پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر . میشو د وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر مدت مجاز تحصیل

  .میشود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد 

  :تبصره 

دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد سوابق تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل 

  .نماید

   



  :18ماده 

سی ارشد که از تحصیل محروم و یا از ادامه تحصیل منصرف میشوند ، چنانچه با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه حساب کنند دانشجویان دوره کارشنا

رودي حروم از تحصیل نمی تواند در ازمون ودانشجوي م(ناپیوسته شرکت نمایند دوره هاي کارشناسی ارشد ودي ، می توانند مجدداً در آزمون ور

پس از در صورت قبولی در آزمون ، واحدهاي درسی قبلی آنها ، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ) کارشناسی ارشد رشته قبلی خود شرکت نماید 

میشود و به وزشی مربوط در دانشگاه پذیرنده انجام متوسط گروه آارزیابی دروس و تطبیق واحدها .  رفته میشودب پذیارزیابی و تطبیق با برنامه مصو

  .واحد پذیرفته شده یک نیمسال از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته میشود  8-10ازاي هر 

  :شرط زیر است  4پذیرش واحدهاي درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز 

علوم تحقیقات و فناوري باشد واحد آموزشی قبلی داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت  - 1

. 

 .پذیرش دانشجو از طریق آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته باشد  - 2

 .باشد 1برنامه هاي درسی اجرا شده ، مصوب شوراي عالی برنامه ریزي یکی از دو وزارتخانه ذکر شده در بند  - 3

اشتراك محتوایی داشته و نمره هر % 80اید حداقل محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مربوط ، ب - 4

 .کمتر نباشد  14یک از آن درسها از 

   



  فصل هفتم

  پایان نامه

  

  : 19ماده 

خود ، زیر نظر  ر یک زمینه مربوط به رشته تحصیلیتهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی ان دانشجو موظف است د

  .تتبع بپردازداستاد راهنما، به تحقیق و 

  :20ماده

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضو ع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص 

  .نماید و به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند 

  :21ماده 

ایید شورا ي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، از اعضاي هیات علمی دانشگاه با حداقل مرتبه استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و ت

  .استادیاري تعیین می گردد

  : 1تبصره 

در موارد خاص در صورت ضرورت ، به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب شوراي تحصیالت 

  .اهنما با حداقل مرتبه استادیاري ، خارج از دانشگاه بالمانع است انتخاب استاد رتکمیلی دانشگاه ، 

  : 2تبصره 

تاد راهنما را با تایید شوراي در رشته هایی که استادیار وجو د ندارد و یا تعداد استادیار در آن رشته کافی نیست می توان به صورت استثناء اس

  .سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی باشند ، انتخاب کرد  10داراي حداقل صیالت تکمیلی دانشگاه از بین مربیان دانشگاه که تح

  :22ماده 

موارد  تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاري می تواند به طور همزمان هدایت آنها بر عهده داشته باشد یکی از

  :زیر است 

  (ph.D)دو پایان نامه دکتر ي تخصصی  - الف

  و سه پایان نامه کارشناسی ارشد  (ph.D)یک پایان نامه دکتري تخصصی  - ب

در شرایط استثنایی تصمیم گیري در خصوص هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از هر یک از موارد بند الفو ب بر عهده شوراي  -ج

  .م پایان نامه هامی باشد توانایی علمی و رعایت عدالت در تقسیت تکمیلی دانشکده و با توجه به تحصیال

   



  : 1تبصره 

  .هدایت پایان نامه ها ي دوره دکتري عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازي همانند پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب میشود 

  : 2تبصره 

پایان نامه کارشناسی  2داکثر هدایت می باشند می توانند ح 21ماده  2مربیان با تجربه و با سابقه دانشگاه که حائز شرایط مندرج در تبصره 

  .ارشد را به طور همزمان بر عهده بگیرد

  

  :23ماده

قان ظران و محقت علمی و یا از صاحب ننفر اعضاي هیا تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دوبه پیشنهاد استاد راهنما و تایید شوراي 

  .مشاور تعیین شوند برجسته ، مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند بعنوان استاد 

  

  : 24ماده 

توسط هیات داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد یا اساتید مشاور و یک نفر نماینده شوراي تحصیال یابی پایان نامه در جلسه دفاعیه ارزش

عنوان ناظر با حق راي به ت تکمیلی دانشکده و دونفر از بین اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاه به 

  .پیشنهاد گروه و تائید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت پذیرد

  :تبصره 

 دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهاي آموزشی  خودرا با موفقیت گذرانده باشد و تکمیلی بودن پایان نامه او

  .راي تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم شده باشد توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شو

  

  : 25ماده 

ایان جلسه دفاعیه پس از شورو بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه ، نمره آنرا با تاکید بردرجه به شرح زیر هیات داوران در پ

  .سطح بندي می نماید 

  نمره        درجه 

  5/18 - 20        عالی 

  17- 49/18      بسیار خوب

  5/15 - 99/16        خوب

  14 - 49/15        قابل قبول

  14کمتر از       غیر قابل قبول

  

  :1تبصره 

  .ه پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود نمر

   



  : 2تبصره 

گروه کسب درجه عالی به شرط می باشد که دانشجو نویسنده مقاله اي از موضوع پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا 

  .یک ایندکس شده داخلی براساس تقسیم بندي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع باشد 

  

  : 26ماده 

اي دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال هاي بعدنیز بر

ره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل در این حال نم. آن ثبت نام نماید

  .نمرات او منظور خواهد شد

  

  :27ماده 

 در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران ، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز

دانشجویی که در . تحصیل وي تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل وبار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید

  .حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از تحصیل محروم میشود و مدرکی دریافت نمی کند 

   



  فصل هشتم

  مقرراتسایر 

  

  :28ماده 

  .انتقال و تغییر رشته و جابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است 

  

  :29ماده 

در صورتی که ارائه برخی از دروس ، در یک رشته و در یک زمان معین ، در دانشگاه مبدأ ، ممکن نباشد ، دانشجو می تواند آن دروس را با 

ی مربوطه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، در دانشگاه یا دانشکده دیگري که مجري دوره موافقت استاد راهنما وگروه آموزش

در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري است تعداد واحدهاي درسی دانشجوي میهمان . است به صورت میهمان بگذراند 

  .ید ف واحدهاي آموزشی دوره تجاوز نمانصدریک دانشگاه نباید از 

  

  :30ماده 

  :دانشجوي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بایدبه صورت تمام وقت و منطبق با شرایط زیر به تحصیل بپردازد 

  

  .تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت می باشد بنابراین هر گونه اشتغالی غیر از تحصیل براي دانشجو ممنوع است - 30- 1

  

  .بط است موزشی ذیردانشجو ، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربیان گروه هاي آحضور تمام وقت - 30- 2

  

بدیهی است دانشجو تابع قوانین و مقررات . مسئولیت نظارت و کنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشی مربوط است - 30- 3

  .اداري حضور و غیاب دانشگاه می باشد 

  

ه ده نمایند و این مرخصی قابل ذخیرکلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می توانند در طول سال از یک ماه مرخصی استفا- 30- 4

  .شدن نمی باشد 

  

گروه آموزشی موظف است غیبت غیر موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانونی به شوراي تحصیالت تکمیلی  - 30- 5

  .ارش نماید دانشگاه گز

  

در صورتی که دانشجو از اجراي مفاد بندهاي این ماده تخلف ورزد ، از سوي گروه آموزشی ، به عنوان متخلف  به شوراي  - 30- 6

  .تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی می گردد

   



  فصل نهم

  فراغت از تحصیل

  

  :31ماده 

  .در غیر اینصورت از دریافت مدرك کارشناسی ارشد محروم میشود . کمتر باشد  14نباید از میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره 

  :تبصره 

کمتر نباشد در صورتی که  14دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسی دوره و قبولی پایان نامه ، میانگین کل نمرات او از 

 14واحد از دروس اختصاصی اجباري را که در آنها نمره کمتر از  14می تواند تا  حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد ،

دانشجویی که به هر . گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ التحصیل شود 

، میانگین کل خود را جبران ننماید، از ادامه تحصیل محروم مانده و  دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند یا علیرغم استفاده از این فرصت

  .مدرکی دریافت نمی نماید

  

  :32ماده

تبصره در چهل وسومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی  37ماده و  32فصل و  9آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 

در همه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و  1389 - 90نامه از ابتداي سال تحصیلی این آیین . به تصویب رسید  18/5/89مورخ 

و از تاریخ ابالغ آن ، آیین نامه قبلی و تمام . موسسات وابسته به و زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور الزم االجرا است 

شوراي تحصیالت تکمیلی . اي دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گرددمقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغایر با آن بر

رابا آیین نامه جدید تطبیق داده و براساس  1389 - 90دانشگاه می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودي سال هاي قبل از سال تحصیلی 

  .آن فارغ التحصیل نماید

   



  :شماره         بسمه تعالی

  :تاریخ        ن و آموزش پزشکیدرما ،وزارت بهداشت   

  :پیوست                    داننشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

  

  دانشجویان کارشناسی ارشد  –درخواست انتقال دائم 

  

  این دانشگاه که تاکنون     ورودي     مقطع     دانشجوي رشته       اینجانب 

  واحد درسی را در طول                ترم با میانگین کل                           گذرانده ام تقاضاي انتقالی دائم به دانشگاه 

  .با آگاهی از کلیه مقررات مربوط به انتقالی را دارم    سال تحصیلی       از نیمسال 

  

  :شرح درخواست 

  

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

                  

  تاریخ و امضاء دانشجو

  

  :نکته 

  

 ت الزم را ضمیمه درخواست نماید در غیراینصورت درخواست در شوراي آموزش مطرح نمی گردددانشجو موظف است که مستندا. 

 در صورت موافقت با درخواست انتقالی دانشجو موظف است میزان خسارت تعیین شده توسط هیئت امنادانشگاه را پرداخت نماید. 

  

  :نظر شوراي آموزشی دانشکده 

  

                ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

    

  :نظر شوراي آموزشی دانشگاه 

  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

   



  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی

      

  :فرم مشخصات دانشجویان 

  

 :رشته :                                              شماره دانشجویی      :                                          نام و نام خانوادگی  - 1

  :محل تولد :                                    تاریخ تولد :                                            نام پدر و شغل  

  :صدور  محل:                                            شماره شناسنامه 

  

 :آدرس محل سکونت خانواده  - 2

  

  

  :شماره موبایل :                                                     شماره تلفن        

  

 ):در صورت وجود داشتن (آدرس بستگان یا آشنایان در بندرعباس  - 3

  

  

  :شماره تلفن      

  

 :آدرس کامل بستگان یا آشنایان در موارد اضطراري  - 4

  

  

  :شماره تلفن     

  

 مجرد                      متاهل:                       وضعیت تاهل  - 5

 
 :اسامی کلیه افراد خانواده به ترتیب سن با ذکر شغل  - 6

1 -  
2 -  
3 -  
4 -  

 
  )شماره اتاق –در صورت بودن در خوابگاه ( محل سکونت در بندرعباس - 7

  :شماره تلفن 

  

  :سال ورورد به دانشکده در صورت قبولی - 8

  

  

  ):در صورت انتقالی بودن ( نام رشته دانشکده اولیه - 9

  

  

  .به آموزش تحویل نمائید  قطعه عکس و یک برگ فتوکپی شناسنامه 2فرم را تکمیل نموده و به همراه آن - 10

  



  کاربرگه جمع آوري اطالعات اعضاء کتابخانه

  :تاریخ اعتبار  :                                                  شماره عضویت 

  

  :نام پدر       :نام       :نام خانوادگی    

  :کدملی     :شماره شناسنامه            

  :تاریخ تولد       :محل تولد           

  :نشانی و شماره تلفن منزل                          

  :نشانی و شماره تلفن محل کار           

  (Email):کیآدرس پست الکترونی                        

  :شغل        :مدرك تحصیلی          

  :شماره نظام پزشکی       :شماره هیئت علمی          

  :شماره دانشجویی         :شماره کارمندي          

  :مقطع تحصیلی         :رشته تحصیلی                         

                          

  تعهدنامه   

  کارمند /عضو هیئت علمی / دانشجو رشته     اینجانب       

  کلیه مندرجات در آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی را به       دانشگاه علوم پزشکی       

  .دقت مطالعه نموده و تعهد می نمایم در صورت عدم رعایت آیین نامه اجرایی مطابق مقررا ت با اینجانب رفتار شود       

                    

  امضاء متقاضی

  

  :ش تائیدیه آموز 

  



    

  

   



  


