
:دآنچه دانشجو باید بدان



شرایط ورود و نام 
نویسي

هادامونويسينامحقزمانيكدرپزشكيعموميدكتريدورهدانشجوي

ايدولتيازاعمدانشگاهجنديايكدرورشتهيكازبـيشدرتحصيل

تنظاركميتهتشخيصبهتخلـفدرصورت.داشتنخواهدراغيردولتي

درتحـصيلازادامـهمتبـوع،وزارتآموزشـيمقرراتاجرايبرحسن

باطلويتحصيليسوابقومحرومانتخابيهايرشتهازيكـي

.شودمياعالم



نظام آموزشي

.استواحدينظامبرمبتنيپزشكيعموميدكتريدورهآموزش

تعداد واحدعنوان

92علوم پايه

230/5و 1مطب 

100كارآموزي

74كارورزي

296/5جمع

تعداد واحدعنوان

24دروس عمومي

69/5دروس پايه الزامي

177/5دروس تخصصي الزامي

20دروس انتخابي

6پايان نامه

297جمع



كارورزي

كارآموزي

علوم پايه

مقدمات بالینی

2و 1مطب 

مرحله 
دوم

مرحله 
اول

مرحله 
سوم

مرحله
چهارم

برنامه دوره دكتري عمومي پزشكي

ورودي 
به 96

بعد

ورودي 
قبل از 

96



(2و1مطب )به مرحله دوم شرط ورود 

قبولی در آزمون جامع علوم پايه



مقدمات بالیني( مرحله دوم) شرط ورود به 

:  گذراندن

واحد دروس عمومي 24واحد از 8حداقل 

واحد دروس پايه 69/5واحد از 46/5حداقل 

هقبولي در آزمون علوم پاي

1

2



قبولي در كليه درسهاي مرحله اول 
(درسـهاي علـوم پايه و درسهاي عمومي)

12كسب ميانگين كل

پايهشرط شركت در امتحان جامع علوم 
(96جهت دانشجويان ورودي قبل از ) 



هپايشرط شركت در امتحان جامع علوم 
(97و 96جهت دانشجويان ورودي ) 

واحد دروس عمومي24واحد از 8قبولي در 

گذراندن باقيمانده دروس عمومي، قبل از آزمون                                 
جامع پيش كارورزي و                                                                                         

محاسبه نمرات آنها در ميانگين مرحله علوم پايه



،در امتحان جامع علوم پايهشركت 

. استمجاز سه نوبت تا 

نمره قبولي كسب نكند  دانشجو در امتحان مزبـور چنانچه 

.می شودمحرومادامه تحصیل دردوره دكتري عمومی پزشكیاز 



قبولي در كليه درسهاي 
مرحله مقدمات باليني 

يا 
2و 1مطب 

12كسب ميانگين كـل 



شرط ورود به دوره کارورزی

كارورزي مي باشدجامع پيش آزمون در قبـولي 





توجه

يل  دانشجوياني كه به علت مردود شدن درامتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحص

ارشد در رشـته پزشكي محروم مي شوند، مي توانند به يكـي ازمقـاطع كارشناسي

 .پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغييررشته دهند



كارورزيطول دوره 
كارورزيماه 17گذراندن 

.برنامه مصوب بـراي كارورزان الزامي استطبق 

دانشجو در طـول دوره كـارورزي مـي بايـست 

نمايداز                                                          اسـتفاده 

ماه18

يـك مـاه مرخـصي



دكتري عمومي پزشـكي بايـد از مراحـل اول و دوم دوره نيمسال تحصيلي دانشجو در هر 

درسیواحد 2٠و حداكثر تا 12حداقل 

.انتخاب نمايد



.



دومواولمرحلهازيـكهـرگذرانـدنبرايباقيماندهواحد24حداكثردانشجوكهموارديدر

توانـدمـيدانشكدهتاييدباباشدنشدهمشروطقبلنيمسالدركهصورتيدر،باشدداشتهرا

.بگذراندنيمسالآندرراواحدهاآنكليـه





پزشكيحداكثرمدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي 

مراحل كارآموزي و كارورزي2و 1مراحل علوم پايه و مطب 

سال1٠



نکته مهم

،پايـهعلـومجـامعامتحانازپزشكيآموزشدورهاولسال4مدتدرنتواندكهدانشجويي

،برسـاندپايانبهراپزشكيآموزشدومواولمراحلاول،سال5مدتيادروكندكسبقبولينمره

اييدرسـهنمـراتميـانگينكـهصـورتيدروشـودمـيمحرومپزشكيرشتهدرتحصيلادامهاز

پيوستهكارشناسيكارداني،مقاطعدرديگريرشتهبهتواندميباشد،10حداقلگذرانيدهكـه

.بدهدتغييررشتهناپيوستهو



حضور و غیاب

𝟒ازنظريهردرسدردانشجوغيبتساعات

𝟏𝟕
𝟐ازآزمايشگاهيوعملي

𝟏𝟕
وكارآموزي،

𝟏ازكارورزي

𝟏𝟎
نمرهصورتغيـرايندركنـد،تجـاوزنبايـدبخـشآنسـاعاتمجمـوع

.شودميمحسوبصفربخشيادرسآندردانشجو



غیبت غیر موجه در امتحان

يادرسآندربخشيادرسهرامتحاندرموجهغيرغيبت

.گرددميبخشيادرسآنحذفباعثبخشيادرسهرامتحاندرموجهغيبتوبخش

.استدانشگاهآموزشيشورايبرعهدهامتحانجلسهدرغيبتبودنموجـهتشخيص

فربه منزله گرفتن نمره ص



حذف و اضافه

، دانشجو مي تواند در هر نيمـسال تحـصيلي از مراحـل اول و دوم تـا دو هفتـه پـس از شـروع نيمسال

اخـذ شده خود را با دو درس نمايـد، يـا اخـذديگر دو درس و يا حذفشده خود را درس اخذ حداكثر دو 

.نكندتجاوز براين كه تعـداد واحـدهاي اخـذ شـده وي از حـد مقرر مشروط نمايد، جابجاديگر دو درس 



فقطتواندميپزشكيآموزشدومواولمراحلدردانشجواضطرار،صورتدر

رسدآندردانشجوغيبتاوالًبراينكهكند،حـذفمربـوطشـيآموزگـروهتاييـدباراخودنظريدرسهايازيكي

.كمترنشودواحد12ازويباقيماندهواحدهايتعدادثانياًنباشددرسآنسـاعاتمجموعازبيش

يلي هفتـه قبـل از پايان نيمسال تحص5تا 

مشروط



انشجوارزیابي پیشرفت تحصیلي د

2و1مطبوپايهعلوممراحلدردروسقبولينمرهحداقل

.باشدمي12مراحلاينازيكهـركلميانگينحداقلو10

هبمربوطبخشهايوبـالينيكارآموزيمرحلهنظريدروسازيكهردرقبولينمرهحداقل

.باشدمي14مراحلازايـنهريـككلميانگينحداقلواست12كارورزيوكارآموزيمراحل



اولين، در دانشجويي كه در هر يك از درسها يا بخش حداقل نمره قبـولي را كـسب ننمايـد

دروس                        با اين حال نمرات كليه . فرصت معين، موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخش است

ميانگين منظور مي شوددر محاسبه اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و 



، در  باشدكمتر 12نبايـد از نمرات دانشجو در هيچ نيمـسال از مراحـل اول و دوم آمـوزش پزشـكي ميانگين

.بعد، به صورت مشروط خواهد بوددر نيمسال نويسي دانشجو ، نام غيراين صورت



يـابـرايپزشـكيآمـوزشدومواولمراحلدركهدانشجويي

كلميانگينچنانچهوشودميمحرومتحصيلادامهاز،شود

كارداني،مقاطعدرديگـريرشـتهبـهتواندميباشد،10حداقلاستگذرانيدهكهواحدهايي

.دهدناپيوستهكارشناسيوپيوستهكارشناسي

ينيمـسال متـوال3

بنيمـسال متناو4

تغيير رشته



مراحـل  در پايـان هـر يـك از دانشجو 

.باشداز نبايـد كمتر  2و 1علوم پايه و مطب 

كارآموزي و در پايان هر يك از مراحل دانشجو 

.كارورزي نبايد كمتر از                                                باشـد 14

12

ميانگين كل نمرات

تميانگين كل نمرا



مراحللطودرتواندميتحصيلينيمساليكگذراندنازپسدانشگاهآموزشيشورايموافقتبادانشجو

مراحـلازيـكهردروحداكثر

.نمايداستفادهتحصيليمرخصيازسنواتدراحتسابباحداكثر

ـاوبنيمسال تحـصيلي متـوالي يـا متن2

اول و دوم

سوم و چهارم

ماه متوالي6تا سقف 

مجازمدتحداكثرجزءتحصيليمرخصيمدت

.ميشودمحسوبمرحلههردردانشجوتحصيل



تحصيليمرخصيتقاضاي

حداقلكتبيصورتبهبايد

بهدانشجوتوسط،مراحلازيـكهـربـراي

.گرددارائهدانشكدهآموزشاداره

تحصيليمرخصيتقاضاي

بـرايحداقلبهبايد

.گرددارائهدانشكدهآموزشادارهبهدانشجوتوسط،مراحلازيـكهـر

هر بخش  شروعدو هفته قبل از صورت كتبي

كارآموزي و كارورزي

2و 1علوم پايه و مطب 

يدو هفته قبل از شروع نام نو يس



دانشجوی میهمان

ميهماني

هاي روزانه به شبانهدوره از 

از دانشگاههاي حضوري و غير حضوري

ياز دانشگاههاي دولتي به غير دولت

و برعكس

ممنوع



درسچنديايكگذراندنبرايدانشگاهيكدردانشجوشدنميهمان

،مقصدومبداءدانشگاههايموافقتبا

واحد كمتر باشد10به شرط آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 

آندرمقصدومبداءدانشگاهدردانشجوشدهاخذدرسيواحدهايجمع
.استبالمانعنشود،بيشترواحد20ازوكمترواحد12ازنيمسال



مقصددانشگاهدرميهماندانشجويقبولينمرهحداقل

نمرهبامقصددانشگاهدردانشجوكهراواحدهاييوباشدمي

.بگذراندمجددًابايداستگذراندهازكمتر

12

12



ل  دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در طول دوران تحصي

اه  خود مي تواند درصورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگ

.ذيربط، به رشته ديگري تغييررشته دهد

نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد 

.شدشده همان سال در سهيمه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباپذيرفته

ر  ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظ

 .مقررات آموزش بالمانع باشد

 .حداقل و حداكثر كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد

1

2

3



كارآموز            دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره 

.برسانندپايان نامه خود را انتخاب و به ثبت موضوع 

تا قبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي



بتثبهمقررمدتدرراخودنامةپايانموضوعچنانچهپزشكیعمومیدكتريدورةدانشجويان

.باشندنمیكارورزيپیشجامعامتحاندرشركتبهمجازنامهپايانموضوعثبتزمانتا.نرسانند


