
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دانشكده پزشكي( دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 آئين نامه دوره پزشكي عمومينكات ضروري 

   و بعد از آن 96ورودي 

  :دوره پزشكي عمومي  شامل چهار مرحله ميباشد

 علوم پايه: مرحله اول - 1 

 مقدمات باليني: مرحله دوم -2

 بالينيكارآموزي : مرحله سوم-3

 كارورزي باليني: مرحله چهارم- 4

 

هر سال تحصيلي ) دوره باليني(در مراحل سوم و چهارم 
شامل چند بخش آموزشي باليني و دروس تئوري مربوطه 

  .ميباشد

 :ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو •

عاليت در كالس ارزيابي دانشجو براساس ميزان حضور و ف
،انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين ترم و 

پايان ترم است صورت ميگيرد و استاديا اساتيد هر درس 
  .مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

 :حداقل نمره قبول و حداقل ميانگين كل  •

حداقل نمره قبولي 

  در 

  مراحل اول و دوم

 10 :عموميپايه  نمره قبولي در دروس-1

  12: در دروس تخصصي  نمره قبولي - 2

  12: كل هر مرحلهميانگين -3

  12:نمره مهماني -4

حداقل نمره قبولي 

در مراحل سوم و 

  چهارم

تخصصي و  نمره قبولي در دروس--1

  12: بخشهاي باليني

  14: ميانگين كل هر مرحله - 2

نتيجه ارزشيابي دروس آداب پزشكي بصورت كيفي تعيين 

  مجموع معدل محاسبه نميگرددميشود و در 

 :شرايط ورود به مراحل دوم ،سوم وچهارم  •

  قبولي در امتحان جامع علوم پايه  مرحله مقدمات باليني

حد از دروس اختصاصي وا29قبولي در حداقل   مرحله كارآموزي

تمام دروس شناوربين علوم پايه و مرحله دوم و 

از دروس فوق  12و كسب ميانگين  مقدمات باليني

  الذكر

  قبولي در امتحان جامع پيش كارورزي  مرحله كارورزي

 

  نمرات دروس پذيرفته شده در ميانگين كل محاسبه ميشود-5

واحد از دروس پذيرفته شده، يك ترم از مدت  20به ازاي هر -6
  .مجاز وي كم ميشود

 :پايان نامه  و زمان ثبت موضوع آن  •

پايان نامه بخشي از دوره پزشكي عمومي است كه دانشجو موظف -1
زمينه مربوط به رشته تحصيلي است زير نظر استاد راهنما در يك 

  .خود به تحقيق بپردازد

دانشجو ميبايست از شروع دوره كارآموزي تا قبل از شركت در - 2
موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به  پيش كارورزيامتحان جامع 

  .ثبت برساند 

اگردانشجويان موضوع پايان نامه خود را در موعد مقرر به -3
موضوع پايان نامه مجاز به شركت در  ثبت نرساند تا زمان ثبت

  .نمي باشند پيش كارورزيامتحان جامع 

نبايد كمتر فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه  تا زمان دفاع از آن -4
  .باشد از يكسال

زمان فارغ التحصيلي دانشجو زماني است كه تمامي واحدهاي -5
و در آزمون صالحيت  درسي خود از جمله پايان نامه را گذرانده باشد

  )هر كدام كه موخر باشد( باليني قبول شود 

كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه در آخرين ترم -6
ند در چهارچوب سنوات مجاز دانشجويي نتوا تحصيلي ميباشند و اگر

ه واحدهاي تحصيلي دفاع ونمره قبولي كسب نمايد عليرغم اينكه كلي
  خراج خواهد شدا درسي را گذرانده اند ،

رئيس  23/9/94د مورخ /6855/521طبق نامه شماره * توجه
محترم مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع نيمسال هايي كه 
دانشجو كه مشغول انجام امور مربوط به پايان نامه مي باشد 
جزء سنوات تحصيلي محاسبه مي گردد لذا دانشجويان موظف 

اشند و به دفاع از پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي مي ب
  . تعويق انداختن عمدي آن، خالف آئين نامه مي باشد

چنانچه دانشجويي پس از اخذ مجدد درس يا بخش *توجه
و باالتر 16مردودي ، در اولين فرصت، در آن درس يا بخش نمره 

نمره مردودي او حذف و در ميانگين ترم و كل .اخذ نمايد 
اكثر تعداد الزم بذكر است كه حد. دانشجو محاسبه نخواهد شد 

 است بار در كل دوره پزشكي 4دفعات مجاز استفاده از اين ماده 
ولي اگر پس از اخذ درس يا بخش مردودي، در اولين فرصت 

 16مردود و پس از اخذ مجدد در فرصتهاي بعدي نمره  "،مجددا
مشمول مفاد اين ماده نميباشد و هيچيك .و باالتر كسب نمايد 

  واهد شد از نمرات مردودي او حذف نخ
  

    : گردآورنده

  )1397مهر ماه (رئيس آموزش دانشكده پزشكي – آفرنگان

  

 و يا باالتر دانشجوي انتقالي پذيرفته شده و پذيرش  12نمرات 

  . بعهده دانشگاه مقصد است 10و بيشتر از  12نمرات كمتر از از 

مربوط به مرحله اي است كه دانشجو در زمان  12عدم پذيرش نمرات كمتر از 
  .آن مرحله مشغول تحصيل است و به مراحل قبلي تسري نداردانتقال در 

  .انتقال فقط يك بار مجاز است

شرايط مهماني و مدت زمان درخواست مهماني با توافق  •

 :دانشگاههاي مبدا و مقصد

مهماني ازدوره هاي روزانه به شبانه ،از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري -1

  .و برعكس ممنوع است ،از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي

  .ترم را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد 2دانشجو حداقل  -2

به ساير  1مهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستانها و از تيپ- 3

در بدو قبولي بشرط موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد  1دانشگاههاي غير تيپ

  امكانپذير است

يا چند درس با موافقت دانشگاههاي مبدا و مهمان شدن براي گذراندن يك -4

واحد كمتر باشد و جمع  10مقصد ، بشرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 

واحد  12واحدهاي درسي اخذ شده در دانشگاههاي مبدا و مقصد در آن ترم از 

  .واحد بيشتر نشود بالمانع است  20كمتر و از 

گذرانده است  12با نمره كمتر از واحدهايي كه دانشجو در دانشگاه مقصد -5

  .بايد مجددا بگذراند

اگر . كل واحدهاي دوره تجاوز كند%40تعداد واحدهاي مهماني نبايد از -6

را با ) كل واحدهاي دوره%30وحداقل%40حداكثر(دانشجو دروس مهماني 

و باالتر گذرانده باشدبا موافقت مبدا و مقصد ميتواند بيش از  15ميانگين 

  شودمهمان 40%

شرايط پذيرش دروسي كه دانشجو قبال در  •

 :گذرانده استديگر دانشگاهها يا مقاطع تحصيلي 

  دانشجو مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد-1

دانشگاه قبلي و مدرك تحصيلي مورد تائيد وزارت بهداشت ،درمان و -2
  آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد

ي دروس تخصصي در مقاطع همسطح يا از مقاطع باالتر به پائينتر معادلساز- 3
  .امكانپذير است

 با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي محتواي دروس گذرانده-4
  كمتر نباشد 12اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از آنها از %80حداقل
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 :برگزاري آزمونهاي جامع •

  )مقطع علوم پايه(در پايان مرحله اول   علوم پايهجامع 

  )مقطع استاژري(درپايان مرحله سوم   پيش ارورزيجامع 

آزمون عملي 

  صالحيت باليني

  

در دوره كارورزي يا پايان كارورزي كه اين 

آزمون يكي از شرايط فراغت از تحصيل 

  ميباشد

شرايط شركت در امتحانات جامع علوم پايه و  •

  :و مدت مجاز آنها پره انترني 

  

جامع 

  علوم پايه

 واحداز دروس علوم پايه بجز 5/46حداقلقبولي در -1

  واحد از دروس عمومي 8و حداقل  دروس شناور

  دروس فوق الذكراز  12كسب ميانگين كل - 2

  )نوبت 3تا : مدت مجاز (

  

جامع 

پيش 

  كارورزي

 31(واحدهاي نظري خاص مرحله كارآموزيقبولي در  -1

 21واحدمعادل 63(وقبولي در بخشهاي باليني)واحد

وقبولي در واحدهاي نظري شناور بين مقدمات )ماه

  )واحد از دروس تخصصي7(باليني و كارآموزي

دروس مذكور وگذراندن از  14كسب ميانگين كل  - 2

  كليه دروس عمومي

  ثبت موضوع پايان نامه -3

  )نوبت 3تا : مدت مجاز (
سال اول از امتحان جامع علوم  4مدت  دانشجويي كه نتواند در

سال اول مراحل اول  5پايه ،نمره قبولي كسب كند يا در مدت 
و دوم را به پايان برساند، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي 

  .محروم ميشود 

سال از شروع دوره باليني به  3دانشجويي كه نتواند در مدت 
احل سوم و سال مر 5دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 

چهارم را به پايان برساند ، دوره تحصيلي دانشجو با تصويب 
ماه ديگر قابل تمديد است  12شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 

  .مشروط بر آنكه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد

واحدهاي قابل اخذ در هر نيمسال از مراحل اول و  •
  :دوم

در ترم تابستاني (  مراحل اول و دومدر  واحد 20و حداكثر  12حداقل --1
  )واحد 6حداكثر 

در ترم قبل و با نظر استاد  17واحد بشرط كسب ميانگين حداقل  24حداكثر -2
 راهنما و موافقت دانشكده

در ترم ) مشروطي(  12واحد در صورت كسب ميانگين كمتر از  14حداكثر - 3
درنيمسال آخر مراحل اول و دوم با توجه به  تعداد در موارد استثنايي،  (قبل

 20واحد باقيمانده و سوابق تحصيلي دانشجو تصميم گيري براي اخذ حداكثر 
  )بعهده شوراي آموزشي استجهت دانشجوي مشروط واحد 

در آخرين نيمسال در هر يك از مراحل اول و دوم ،دانشجو از رعايت حداقل -4

اين  واحد براي تسويه  24 حداكثرو اگر مشروط نباشد و  واحد معاف است 12

  بگذراندداشته باشد با تائيد دانشكده ميتواند آن واحدها را ع مقاط

  
 

  :حضور و غياب •

حضور در تمامي جلسات مربوط به  هر درس و دورهاي باليني 
  الزامي است و عدم حضور دانشجو غيبت محسوب ميشود

  17/2:، عملي و آزمايشگاهي 17/4: ساعات غيبت دردرس نظري از
ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند در مجموع  17/1:و بخش باليني از

غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب 
  .ميشود

غيبت تا سقف فوق الذكر در صورتي مجاز است كه با ارائه 
نحوه .مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود 

 برعهده استاد و با تائيد) موجه يا غيرموجه(برخورد با غيبت 
  .دانشكده خواهد بود

اگر غيبت دانشجو با تشخيص شوراي آموزشي موجه باشد آن 
غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا .درس حذف ميشود 

بخش بمنزله گرفتن نمره صفر و غيبت موجه در امتحان هر 
درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش ميگردد 

  ).تشخيص موجه بودن بعهده شوراي آموزشي ميباشد(

 :حذف و اضافه •

 2دانشجو ميتواند در هر نيمسال از مراحل اول و دوم تا -1
درس اخذ شده خود را 2هفته پس از شروع نيمسال ،حداكثر 

درس اخذ شده خود را با 2درس ديگر اخذ كند ،يا 2حذف ويا 
،بشرط اينكه تعداد واحدهاي  نمايد درس ديگر جابجا2

  .اخذشده وي از حد مقرر تجاوز نكند

  .حذف و اضافه در ترم تابستان امكانپذير نيست- 2

غيبت در جلسات دوهفته اول هردرس  به دليل حذف و -3
اضافه يا به هردليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش 
آمد،جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو محاسبه  و برابر مقررات 

  .رفتار خواهد شد  

از شروع حذف كليه دروس در يك ترم ،حداكثر تا قبل -4
امتحانات پايان آن ترم تنها در صورتي مجاز است كه طبق 

،دانشجو قادر به  ادامه  كدهتشخيص شوراي آموزشي دانش
تحصيل در آن ترم نباشد ولذا آن ترم براي دانشجو مرخصي 

محاسبه اين  كه محاسبه يا عدم. تحصيلي محسوب ميشود
بعهده شوراي آموزشي مرخصي در سنوات مجاز دانشجو 

  .دانشگاه است

حذف كليه دروس اخذ شده در ترم تابستاني حداكثر تا -5
آن ، با تائيد شوراي آموزشي دانشكده قبل از شروع امتحانات 

  .امكانپذير است

حذف و تعويض بخش فقط در مدت تعيين شده ودرصورت -6
  .مجاز استدانشكده  تائيد شوراي آموزشي 

  
 

 :مرخصي تحصيلي •

  :از گذراندن يك ترم ميتواند دانشجو پس 

  متوالي يا متناوب ترم 2حداكثر   در مراحل اول و دوم

  ماه متوالي 6حداكثر تا سقف   درمراحل سوم و چهارم
  

  .از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده كند

  :تقاضاي مرخصي بايد بصورت كتبي 

در مراحل اول و 
  دوم

حداقل دوهفته قبل از شروع نام 
  نويسي هر ترم

درمراحل سوم و 
  چهارم

حداقل دوهفته قبل از شروع 
  هربخش

  

شرايط انتقال و مدت زمان درخواست  •

 :انتقال با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد

  .ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي وانضباطي بالمانع باشد -1

  دانشجو حداقل پس از دوترم ميتواند درخواست انتقال دهد -2

  .باشد 12ميانگين نمرات دروس گذرانده حداقل -3

واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف -4
  كل واحدهاي دوره باشد

نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمـره  -5
آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در همان رشته و سهميه در 

  .دانشگاه مقصد كمتر نباشد

در موارد زير انتقال به محل يا  نزديكترين محل  سكونت : توجه 
انجـام  ) 1به استثناي شـرط  ( كرخانواده خارج از شرايط فوق الذ

  :شود

شهادت يا فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده ،بطوريكه -الف
بعنـوان كفيـل خـانواده شـناخته      وي به تشخيص مراجع قانوني

  .شود

علوليت موثر دانشجو،بنحوي كـه بـه   بيماري صعب العالج يا م-ب
تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامـه زنـدگي بطـور    

  و ضرورت انتقال وي محرز باشد مستقل نباشد

ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصـيل يـا   -ج
  .اشتغال شوهر در تهران باشد به تائيد مراجع ذيربط

ـ : توجه  د از قبـولي در دانشـگاه   هر يك از موارد مذكور بايد بع
و براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال . باشد

ضروري است و اگر شغل همسـر آزاد اسـت گـواهي اشـتغال و     
قانوني يا نيروي انتظامي رسـيده   سكونت او بايد به تائيد مراجع

  .باشد

كسـب  در صورت  همچنين و )ج-ب-الف( در موارد : توجه
دانشجويان مهمـان و انتقـالي از    دانشگاه، نمره قبولي اين

  پرداخت شهريه معاف هستند


