داﻧﺷﮑده داﻣﭘزﺷﮑﯽ
آﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯾش درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره دﮐﺗری ﻋﻣوﻣﯽ داﻣﭘزﺷﮑﯽ داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ
ﺗﻌرﯾف و ھدف :
ﻣﺎده : ۱
آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯾش درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ در اﯾن آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر " آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره دﮔﺗری داﻣﭘزﺷﮑﯽ و ھدف آن ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻠﻣﯽ  ،آﻣوزﺷﯽ اﯾن دوره و اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﻣﻌﯾﺎرھﺎ
و ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﮐﯾﻔﯽ آﻣوزش داﻣﭘزﺷﮑﯽ اﺳت .

ﻣﺎده : ۲
ﺷرﮐت در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ دوره دﮐﺗری ﻋﻣوﻣﯽ داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺻوب ﺟﻠﺳﮫ  ۳۴۳ﻣورﺧﮫ۷۶/۴/۸
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ۲۲/۴۰۲ﻣورﺧﮫ  ۸۲/۱/۲۴ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺗرم وزارت ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و
ﻓﻧﺎوری اﻟزاﻣﯽ اﺳت  .داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮔذراﻧدن اﯾن آزﻣون ﻧﺷوﻧد از اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در اﯾن دوره ﻣﺣروم ﻣﯽ
ﺷوﻧد .
ﭼﮕوﻧﮕﯽ آزﻣون :

ﻣﺎده : ۳
آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ  ،ﺳﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه و ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ھرﺳﺎل ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺟراﯾﯽ آزﻣون ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن راﺷورای آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ،
ﺑرﮔزارﻣﯽ ﮔردد .
ﺗﺑﺻره :۱
طرﺣد ﭘرﺳش ھﺎی آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﺑر ﻋﮭده اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﮔروھﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده داﻣﭘزﺷﮑﯽ داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑرﮔزاری آزﻣون از آن ﭘرﺳش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد .
ﺗﺑﺻره : ۲
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟرای آزﻣون ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرﻋﮭده ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ اﺳت .

ﻣﺎده : ۴
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﮭﯾﮫ ﺑرگ ﭘرﺳش ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﺑر ﻋﮭده ﺷورای آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده داﻣﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﺋده ﺗﺎم
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻣﺎده : ۵
ﺗﻌداد ﭘرﺳش ھﺎی آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ) (۸۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ازای ھر واﺣد درﺳﯽ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﭘرﺳش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طرح ﮔردد .
ﻣﺎده : ۶
ﭘرﺳش ھﺎی آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ از دروس ﭘﺎﯾﮫ  ،اﺻﻠﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوره دﮐﺗری ﺣرﻓﮫ ای داﻣﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺻوب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮔردد  .ﻣواد درﺳﯽ آزﻣون از دروس ﭘﺎﯾﮫ  ،اﺻﻠﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ
ﺷرح ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘﯾوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻣﺎده : ۷
ﭘرﺳش ھﺎی آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣدﯾران ﮔروھﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ
داﻧﺷﮑده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑطورﯾﮑﮫ طرح ﭘرﺳش ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑوده و در طول زﻣﺎن اﺟرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻗﯾﻘﺎ"
ﻣﻔﺎد آن رﻋﺎﯾت ﮔردد .
ﻣﺎده : ۸
داﻧﺷﺟو ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب از ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﺛرح ﺑرای ھر ﭘرﺳش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺗﺑﺻره : ۳
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای ھر ﭘرﺳش ﻣوﺟب ﺣذف ﻧﻣره آن ﭘرﺳش ﻣﯽ ﺷود .
ﺗﺑﺻره : ۴
ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﻏﻠط ﻓﺎﻗد ﻧﻣره ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺷراﯾط ﺷرﮐت در آزﻣون :
ﻣﺎده : ۹
ﺷرط ﺷرﮐت داﻧﺷﺟو در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻣﺎم ) (۸۴واﺣد از دروس ﭘﺎﯾﮫ  ،اﺻﻠﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔواھﯽ آن
ﺗوﺳط آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﺻﺎدر و ھﻣراه ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ آز آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ آﻣوزش داﻧﺷﮑده اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔردد .

ﻣﺎده : ۱۰
ھر داﻧﺷﺟو در طول ﻣدت ﻣﺟﺎز ﺗﺣﺻﯾل ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﮫ ﺑﺎر در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾد و در ﺻورت ﻋدم
ﻗﺑوﻟﯽ از اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘطﻊ دﮐﺗری ﻋﻣوﻣﯽ داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣروم ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣواد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
آﻣداﻣﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣروم ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣواد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣﺻوب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده :۱۱
ﻏﯾﺑت ﻣوﺟﮫ در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﺟزء ﺣداﮐﺛر ﻧوﺑت ﺷرﮐت در اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ ﺳﻧوات ﺗﺣﺻﯾل
داﻧﺷﺟو از ﺣداﮐﺛر ﻣﺟﺎز ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد .

ﺗﺑﺻره : ۵
ﺗﺷﺧﯾص ﻣوﺟﮫ ﺑودن ﻏﯾﺑت داﻧﺷﺟو در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ ﺑرﻋﮭده ﺷورای آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ اﺳت .
ﻣﺎده : ۱۲
ﺷرط ﻗﺑوﻟﯽ در آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺗن ﺣداﻗل ﻧﻣره  ۵۰درﺻد از  ۱۰۰درﺻد ﮐل ﻧﻣره ھردوره آزﻣون اﺳت .
ﻣﺎده : ۱۳
اﺳﺎﻣﯽ ﻗﺑول ﺷدﮔﺎن ھر آزﻣون ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۱۰روز ﺑﻌد از اﺟرا ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ
ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﮭت درج ﻧﻣره آزﻣون در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧﺷﺟو ارﺳﺎل ﮔردد .
ﺗﺑﺻره : ۶
ﻧﻣره آزﻣون ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐل ﻧﻣرات داﻧﺷﺟو ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر اﺳت .
ﻣﺎده : ۱۴

اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در  ۱۴ﻣﺎده و  ۶ﺗﺑﺻره و ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت دو ﺑرگ در ﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای آﻣوزﺷﯽ
 ۸۳/۳/۶دو ﺑرگ در ﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای آﻣوزﺷﯽ  ۸۳/۳/۶داﻧﺷﮑده داﻣﭘزﺷﮑﯽ اروﻣﯾﮫ و ﭘﺎﻧﺻد و
ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای آﻣوزﺷﯽ ﻣورﺧﮫ  ۸۳/۳/۱۰داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره دﮐﺗری ﺣرﻓﮫ ای داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣورﺧﮫ
 ۸۳/۳/۱۰داﻧﺷﮕﺎه اروﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره دﮐﺗری ﺣرﻓﮫ
ای داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ -۷۸ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ۱۳۷۷-۷۸ﺑﮫ ﺑﻌد وارد دا ﻧﺷﮕﺎه ﻣﯾﺷو ﻧد ،
ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت واز اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺧش ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻐﺎﯾرﺑﺎ آن

ﺑرای اﯾن دﺳﺗﮫ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

ﻓﮭرﺳت دروس ﻋﻠوم ﭘﯾش درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ )ﺿﻣﯾﻣﮫ (۱

دروس ﭘﺎﯾﮫ
ﻓﯾزﯾﮏ ﭘزﺷﮑﯽ

 ۲واﺣد

ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ )(۲

 ۴واﺣد

ﻓﯾزﯾوﻟوژی )(۱

 ۴واﺣد

ﻓﯾزﯾوﻟوژی )(۲

 ۵واﺣد

ﺟﻣﻊ

 ۱۵واﺣد

دروس اﺻﻠﯽ
اﺻول ﺗﻐذﯾﮫ دام

 ۴واﺣد

آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ

 ۴واﺣد

آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ

 ۴واﺣد

ﺑﺎﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ )(۲

 ۳واﺣد

ﺑﺎﮐﺗری ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ

 ۳واﺣد

ﺑﺎﮐﺗری ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ

 ۴واﺣد

ﮐﺎﻟﺑد ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای)(۱

۵واﺣد

ﮐﺎﻟﺑد ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای)(۲

 ۵واﺣد

اﻧﮕل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ)(۱ﮐرﻣﮭﺎی ﮔرد

 ۳واﺣد

اﻧﮕل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ )(۲ﮐرﻣﮭﺎی ﭘﮭن

۲واﺣد

اﻧﮕل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ)(۳ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺗﮫ ھﺎ

 ۲واﺣد

اﻧﮕل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ)(۴ﺑﻧد ﭘﺎﯾﺎن

۲واﺣد

ﻗﺎرچ ﺷﻧﺎﺳﯽ وﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻗﺎرﭼﯽ

۲واﺣد

وﯾرووس ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ

۴واﺣد

اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺳرم ﺷﻧﺎﺳﯽ

۳واﺣد

ﻓﺎرﻣﺎﮐوﻟوژی )(۱

 ۴واﺣد

ﻓﺎرﻣﺎﮐوﻟوژی )(۲

 ۳واﺣد

ﺟﻧﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ

 ۱واﺣد

ﺑﮭداﺷت و ﭘرورش دام

 ۴واﺣد

ﺑﮭداﺷت و ﭘرورش طﯾور

 ۳واﺣد

ﺗﮑﺛﯾر و ﭘرورش ﻣﺎھﯽ

 ۲واﺣد

---------------------------------------------------------------------------------------------ﺟﻣﻊ :

 ۶۷واﺣد

دروس اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ :
زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ )(۱

 ۲واﺣد

ﺟﻣﻊ ﮐل دروس :

 ۸۴واﺣد

ﭼﮑﯾده ای از آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﻘررات آﻣورش
ﺗﻌرﯾف واﺣد درﺳﯽ :
آﻣوزش در ﺗﻣﺎم داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺷور ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧظﺎم واﺣدی اﺳت .در ﻧظﺎم واﺣدی  ،ارزش ھر درس ﺑﺎ ﺗﻌداد واﺣدھﺎی آن درس ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺑوﻟﯽ ﯾﺎﻋدم ﻗﺑوﻟﯽ
داﻧﺷﺟو درﯾﮏ درس ﺑﮫ ھﻣﺎن درس ﻣﺣدود اﺳت .
ھم واﺣد درس  ،ﻣﯾزان درﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﺎد آن ﺑﮫ ﺻورت ﻧظری  ۱۷ﺳﺎﻋت  ،ﻋﻣﻠﯽ ) ﯾﺎ
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ(  ۳۴ﺳﺎﻋت  ،ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ) ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﯾداﻧﯽ (  ۵۱ﺳﺎﻋت  ،ﮐﺎرآﻣوزی و ﮐﺎرورزی )ﯾﺎ
ﮐﺎر در ﻋرﺻﮫ (  ۶۸ﺳﺎﻋت  ،در طول ﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ) ﯾﺎ دوره ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ( و طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺻوب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود  .در ﻣورد رﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﭘروژه ھﺳﺗﻧد
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :
 .ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣرﮐب از دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻧداﻟﻠزوم ﯾﮏ دوره ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت و ھرﻧﯾﻣﺳﺎل
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﺎﻣل  ۱۷ھﻔﺗﮫ و ھر دوره ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل  ۶ھﻔﺗﮫ آﻣوزش اﺳت .
 .ھر داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھرﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ۱۴و ﺣداﮐﺛر  ۲۰واﺣد درﺳﯽ رااﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .
 .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ داﻧﺷﺟو ﺑرای ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ درس ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎ ﻧظر داﻧﺷﮕﺎه
و ﺗﺎﺋﯾد اﺳﺗﺎد ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﺗﺣﺎن آن درس رادرطول ﻧﯾﻣﺳﺎل از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﺑﮕذراﻧد.
 .اﮔر داﻧﺷﺟوﺋﯽ در ﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐل ﻧﻣراﺗش ﺣداﻗل  ۱۷ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧظر داﻧﺷﮕﺎه در
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺑﻌد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۴واﺣد درﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .
 .در ﻣواردی ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺑرای ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل ﺣداﮐﺛر  ۲۴واﺣد ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺣﺗﯽ
اﮔرﻣﺷروط ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎ ﻧظرداﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را درﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .
.ﺗﻌداد واﺣدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در دوره ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣداﮐﺛر  ۶واﺣد درﺳﯽ اﺳت .
ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت درس :
 .ﺣﺿور داﻧﺷﺟو در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر درس اﻟزاﻣﯽ اﺳت و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾﺑت داﻧﺷﺟو در ھر
درس ﻧﺑﺎﯾد از  ۳/۱۶ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﻣرات داﻧﺷﺟو در آن
درس ﺻﻔر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .

 .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻏﯾﺑت داﻧﺷﺟو در ھردرس ﺑﯾش از  ۳/۱۶ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻏﯾﺑت او ﻣوﺟﮫ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود
آن درس ﺣذف ﻣﯽ ﺷود  .در اﯾن ﺣﺎل رﻋﺎﯾت ﺣد ﻧﺻﺎب  ۱۲واﺣد در طول ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺑرای وی اﻟزاﻣﯽ
ﻧﯾﺳت  .وﻟﯽ ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻣذﮐور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﯾﺑت در ﺟﻠﺳﺎت دو ھﻔﺗﮫ اول ھر درس  ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣذف و
اﺿﺎﻓﮫ ﯾﺎ ھردﻟﯾل دﯾﮕر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و در ﺻورت ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺟزو  ۳/۱۶ﻏﯾﺑت ﻣﺟﺎز داﻧﺷﺟو ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود .
ﻏﯾﺑت در اﻣﺗﺣﺎن :
 .ﻏﯾﺑت ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ در اﻣﺗﺣﺎن ھر درس ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﮔرﻓﺗن ﻧﻣره ﺻﻔر در اﻣﺗﺣﺎن آن درس اﺳت و ﻏﯾﺑت
ﻣوﺟﮫ در اﻣﺗﺣﺎن ھر درس ﻣوﺟب ﺣذف آن درس ﻣﯽ ﮔردد .
 .ﺗﺷﺧﯾص ﻣوﺟﮫ ﺑودن ﻏﯾﺑت در ﺟﻠﺳﺎت درس و در اﻣﺗﺣﺎن ﺑر ﻋﮭده ﺷورای آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻧﺗﺧب آن ﺷورا اﺳت .
ﺣذف و اﺿﺎﻓﮫ :
 .داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھرﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،ﻓﻘط در ﻣﮭﻠت ﮐﻣﺗر از دو ھﻔﺗﮫ  ،ﭘس از ﺷروع ﻧﯾﻣﺳﺎل
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺣداﮐﺛر دو درس دﯾﮕر اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ دو درس اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود راﺣذف ﯾﺎ دو درس اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود
راﺑﺎ دو درس دﯾﮕر ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾد  ،ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ ﺗﻌداد واﺣدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ وی از ﺣد ﻣﻘرر ﺗﺟﺎوزﻧﮑﻧد
 .در ﺻورت اﺿطرار  ،داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ  ۵ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧده  ،ﻓﻘط ﯾﮏ از
درﺳﮭﺎی ﻧطری ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد ﮔروه آﻣوزﺷﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺣذف ﮐﻧد  ،ﻣﺷوط ﺑر آﻧﮑﮫ اوﻻ" ﻏﯾﺑت
داﻧﺷﺟو در ان درس ﺑﯾش از  ۳/۱۶ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﻧﺑﺎﺷد  .و ﺛﺎﻧﯾﺎ"  ،ﺗﻌداد واﺣدھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
وی از  ۱۲واﺣد ﮐﻣﺗر ﻧﺷود .
 .ﺣذف ﮐﻠﯾﮫ درﺳﮭﺎی اﺧذ ﺷده در ﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل  ،ﺗﻧﮭﺎ درﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺷورای
آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه  ،داﻧﺷﺟو ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در آن ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻧﺑﺎﺷد  .در اﯾن ﺻورت ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻣزﺑور
ﺟزو ﺣداﮐﺛر ﻣﺟﺎز ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟو ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد .
***********************

ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾد

آﻣوزش داﻣﭘزﺷﮑﯽ
ﺑﮭﻧﺎم

