
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آئ�ن �� آ�وز�ی دوره د��رای ��و�ی داروسازی 



 فصل اول 

 شرايط ورود و نام نويسي 

 

 :شرايط ورود به دوره دآتراي عمومي داروسازي به شرح زير است -١ماده  

 پذيرفته شدن در آزمون ورودي  -١-١

تائيد از وزارت آموزش  داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج آشور مورد  -١-٢

مطابق  ،يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي) باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه (و پرورش 

 .مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

 مجاز بودن به ادامه تحصيل ازنظر قوانين و مقررات جاري آشور  -١-٣

شوراي عالي انقالب داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات  -١-٤

 فرهنگي 

برخورداري از سالمت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و تائيد  -١-٥

 آميسيون پزشكي دانشگاه 

و يا پرداخت شهريه )) آموزش رايگان (( سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون  -١-٦

 .صادر مي شودمطابق تعرفه و مقرراتي آه ازطريق مراجع ذيربط 

فارغ التحصيالن رشته داروسازي را از انجام ديگر تعهدات قانوني  ،پرداخت شهريه :تبصره

 .خاص معاف نمي آند

پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمهلت هايي آه توسط دانشگاه اعالم مي  -٢ماده 

عدم .عه آنندبراي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه يا دانشكده ذيربط مراج ،شود

 ،مراجعه بموقع پذيرفته شدگان آزمون سراسري براي ثبت نام درنخستين نيمسال تحصيلي

 .به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود

دانشجو موظف است درهر نيمسال در زمانيكه دانشگاه اعالم مي آند براي ادامه  -٣ماده 

راجعه دانشجو براي ثبت نام بدون عدم م .تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه آند

اطالع و عذرموجه دريك نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است ودرصورت تاخير و داشتن 

ولي آن نيمسال با صدور  ،عذرموجه حق انتخاب واحد وادامه تحصيل درآن نيمسال را ندارند

 .حكم مرخصي تحصيلي جزو مدت مجاز تحصيل آنان محسوب مي گردد

 ،انشجو موظف است عذرموجه خود را درخودداري از نام نويسي، با داليل مستندد :تبصره

بطور مكتوب درزماني آمتر ازيك ماه بعدازآغاز نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه اطالع 

 .دهد

 
 

 

 



دانشجويان دوره دآتراي عمومي داروسازي دريك زمان حق نام نويسي و ادامه  -٤ماده 

درصورت تخلف از ادامه  .ه و دريك يا چند دانشگاه را نخواهد داشتتحصيل دربيش از يك رشت

 ،تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص آميسيون بررسي موارد خاص وزارت

محروم وسوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي شود و دانشجو دراين حالت موظف است آليه 

هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه 

 .بپردازد

 از شمول اين ماده مستثني هستند  ،متاز آه در شرايط خاص قرار دارنددانشجويان م :تبصره

تعريف دانشجوي ممتاز و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي 

 .درخشان درآموزش عالي تعيين و ابالع مي شود
 

 

  فصل دوم

  وزشينظام آم

 

 .آموزش دوره دآتراي عمومي داروسازي مبتني بر نظام واحدي است -٥ماده  

درنظام واحدي ارزش هردرس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي  -٦ماده 

 .يا مردودي دانشجو دريك درس به همان درس محدود مي شود

ر درسي است آه مفاد آن به مقدا) يا آزمايشگاهي (هرواحد درس نظري و عملي  -٧ماده 

ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق  ٣٤ساعت و  ١٧ترتيب طي 

برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود و هرواحد آارآموزي و آارورزي به 

 .ساعت به اجرا گذاشته مي شود ٦٨ساعت و  ٥١ترتيب طي 

 .دو نيمسال و درصورت ضرورت يك دوره تابستاني است هرسال تحصيلي مرآب از -٨ماده 

هفته  ٦هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر  ١٧هر نيمسال تحصيلي عبارت از  -٩ماده 

 .آموزشي است

مدت زمان امتحانات پايان نيمسال يا دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب  :١تبصره 

 .نمي شود

ري به پيشنهاد دانشكده مربوطه و موافقت شوراي درموارد استثنايي و ضرو :٢تبصره 

هفته تدريس آرد،  ١٧آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را درمدتي آوتاهتر از 

اين آيين نامه آمتر  ٧مشروط براينكه مجموع ساعات هرواحد درسي از ميزان مقرر در ماده 

 .نشود
 

 

 



موظفند برنامه درسي و سرفصل  ،زشكيآليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پ -١٠ماده 

روش  ،ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند

تدريس و جابجا آردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده 

 .دانشگاهها است

سه دوره دآتراي عمومي آن دسته از دانشگاههاي علوم پزشكي آه حداقل  :١تبصره 

فارغ التحصيل داشته اند درصورت تائيد شوراي آموزش دانشكده و دانشگاه مي  ،داروسازي

توانند باتوجه به مقتضيات و امكانات حداآثر به ميزان ده درصد آل واحدهاي دوره به برنامه 

 .مصوب اضافه آنند

جه به مقررات اين آئين نامه و تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان درطول دوره باتو :٢تبصره 

 .رعايت پيش نيازهاي تعيين شده دربرنامه درسي برعهده دانشكده ذيربط است

برنامه دوره دآتراي عمومي داروسازي شامل درسهاي عمومي و مراحلي به شرح  -١١ماده 

 :زير است

 علوم پايه  -مرحله اول

پايان  ،و آارورزيآارآموزي  ،دروس عمومي و اختصاصي داروسازي -مرحله دوم

 نامه

دانشجويان دوره دآتراي عمومي داروسازي موظفند پس از اتمام آليه واحدها از  :١تبصره 

 .پايان نامه خود دفاع نمايند

درصورتيكه دانشجو درنيمسال ماقبل آخر مرحله علوم پايه مشروط نشده باشد  :٢تبصره 

 .مرحله اول را انتخاب نمايد واحد از درسهاي ٢٤مي تواند درنيمسال آخر اين مرحله 

امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان  ،در پايان مرحله اول -١٢ماده 

 .مي باشدهاي بعدي جامع شرط ورود به دوره 

قبولي درآليه درسهاي مرحله اول  ،شرط شرآت در امتحان جامع علوم پايه :تبصره

 ،با اين حال درشرايطي آه دانشجو .است) مومي درسهاي علوم پايه و آليه درسهاي ع(

مي تواند درامتحان جامع علوم پايه شرآت آند و  ،تنها يك درس عمومي باقي داشته باشد

 .درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند ،درصورت قبولي

شرآت درامتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است چنانچه دانشجو در  -١٣ماده 

ن مزبور نمره قبولي آسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دآتراي عمومي داروسازي امتحا

 .مي شود محروم
 

 

 

 

 



غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شرآت درامتحان  :١تبصره 

 .محسوب مي شود

تحصيل در  دانشجويي آه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه :٢تبصره 

رشته داروسازي محروم مي شود درصورتي آه ميانگين نمرات درسهايي آه گذرانده است 

مي تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته ديگري درمقاطع آارشناسي يا  ،باشد ١٠حداقل 

 .تغيير رشته دهد) باتوجه به ميانگين نمره دانشجو( آارداني 

مرآز  ،بخش اورژانس ،بيمارستان ،داروخانه ،داروسازيمحل آارآموزي و آارورزي  -١٤ماده 

 .بهداشتي درماني روستايي و شهري و صنايع داروسازي مي باشد
 

 

 فصل سوم 

  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

 

حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصيل در دوره دآتراي عمومي  -١٥ماده 

برنامه آموزشي مصوب آن دوره درشوراي عالي برنامه ريزي داروسازي برابر تعداد واحدهاي 

 .است

وسط گذراندن درسهاي پيش نياز دانشگاهي و ضوابط آن برطبق برنامه اي آه ت :تبصره

 .مي گردد انجام مي پذيردشوراي آموزشي دانشگاه تعيين 

زي دانشجو درهر نيمسال تحصيلي درآليه مراحل آموزش دآتراي عمومي داروسا -١٦ماده 

         .انتخاب نمايد ،واحد درسي ٢٠تا  ١٢مجاز است بين 

درآخرين نيمسال تحصيلي هريك از مراحل آموزشي دانشجو از رعايت شرط حداقل : ١تبصره 

 .واحد معاف است ١٢

داشته باشد درصورت امكان مي  ١٧حداقل ميانگين  ،دانشجويي آه در يك نيمسال :٢تبصره 

 .واحد درسي انتخاب آند ٢٤تواند در نيمسال بعد تا 

واحد باقيمانده براي گذراندن هريك از مراحل دوره  ٢٤در مواردي آه دانشجو حداآثر : ٣تبصره 

را داشته باشد، درصورتي آه درنيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده مي تواند 

 .تمامي واحدهاي باقيمانده را دريك نيمسال انتخاب آند

 .واحد درسي نمي باشد ٦دانشجو مجاز به انتخاب بيش از  ،دوره تابستاني در: ٤تبصره  

  
 

 

 

 



  .سال است ٩حداآثر مدت مجاز تحصيل در دوره دآتراي عمومي داروسازي  -١٧ماده 

سال اول دوره آموزش داروسازي درامتحان جامع  ٤دانشجوئي آه نتواند در مدت  :تبصره

محروم مي شود و با   دامه تحصيل در رشته داروسازيعلوم پايه نمره قبولي آسب آند از ا

 .اين آئين نامه رفتارخواهد شد ١٣ماده  ٢وي مطابق تبصره 
 

 

   فصل چهارم

 حضور و غياب

 
حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و واحدهاي آارآموزي و  -١٨ماده 

 .غيبت محسوب مي شود, آارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات 

نبايد از چهار ) آزمايشگاهي(ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري و عملي  -١٩ماده 

هفدهم مجموع ساعات آن درس و ساعات غيبت دانشجو در دوره هاي آارآموزي و آارورزي 

در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر , نبايد ازيك دهم ساعت آن واحد تجاوز آند 

 .نظور خواهد شدم

مازاد برچهار )آزمايشگاهي(در صورتي آه غيبت دانشجودر هر درس نظري و عملي  -٢٠ماده 

بوده و موجه تشخيص داده شود  هفدهم و در واحدهاي آارآموزي و آارورزي مازاد بر يك دهم 

واحد الزامي نيست در عين حال  ١٢آن درس حذف ميگردد در اينحال رعايت حداقل نصاب 

 .ال مذآور به عنوان يك نيمسال آامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گرددنيمس

غيبت غيرموجه درامتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس و غيبت  -٢١ماده 

 .موجه درامتحان هردرس باعث حذف آن درس خواهد بود

رموجه درهريك از درصورتيكه مجموع ساعات غيبت دانشجو اعم ازموجه يا غي -٢٢ماده 

واحدهاي آارآموزي و آارورزي ازيك دهم ساعات هريك از واحدها ويا چهارهفدهم ساعات 

دانشجو موظف به تكرار آامل  ،بيشتر باشد) آزمايشگاهي (هريك از درسهاي نظري وعملي 

 .آن واحد ويادرس مي باشد

رآموزي، آارورزي ساعات آا ،تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو درآالسهاي درس -٢٣ماده 

 .و جلسات امتحان به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است
 

 

 

 

 



   فصل پنجم

 حذف و اضافه

 

دانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي ازمراحل اول و دوم تا دو هفته پس از  -٢٤ماده 

خود را حذف و يا براي ) آارآموزي و آارورزي  ،عملي ،نظري( حداآثر دودرس  ،شروع نيمسال

مشروط . يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد. درس ديگر ثبت نام آنند دو

 .تجاوز نكنند ١٦براينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدود مقرر درماده 

غيبت در دوهفته اول هردرس بدليل حذف و اضافه ويا به هردليل ديگر مجاز نيست  :١تبصره 

 . مي شود    هفدهم و يك دهم غيبت مجاز دانشجو محسوب و درصورت پيشامد جزوچهار

 .حذف و اضافه درترم تابستان امكان پذير نيست :٢تبصره 

هفته به پايان نيمسال  ٥دانشجو درمراحل اول و دوم آموزش داروسازي مي تواند تا  -٢٥ماده 

ه آموزشي تحصيلي فقط يكي از دروس نظري يا آارآموزي و آارورزي خود را با تائيد گرو

غيبت دانشجو درآن درس بيش از حدود چهارهفدهم " مشروط براينكه اوال ،مربوطه حذف آند

واحد  ١٢تعداد واحدهاي باقيمانده وي از " يا يك دهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا

 .آمتر نشود

به  تنها درصورتي مجاز است آه بنا ،حذف آليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال -٢٦ماده 

دراين  .تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد

 . صورت نيمسال مزبور جزو حداآثر مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي گردد

 

 

 فصل ششم
 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو  

 
 ،ت درآالسارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعالي -٢٧ماده 

انجام امور آموزشي و نتايج امتحانات ميان نيمسالي و پايان نيمسال صورت مي گيرد و مدرس 

 .هردرس مرجع ارزشيابي دانشجو در آن درس است

باتوجه به  ،ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو درواحدهاي آارآموزي و آارورزي -٢٨ماده 

 :موارد ذيل انجام مي شود

 اسالمي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران وآارآنان بخش رعايت اخالق  -٢٨-١

 حضور مرتب و تمام وقت درواحدها و آالسهاي مربوطه  -٢٨-٢

 دقت واحساس مسئوليت درانجام امورمحوله طبق ضوابط واحد مربوطه   -٢٨-٣

 افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو ازواحدهاي آارآموزي و آارورزي  -٢٨-٤

 شرآت درامتحانات پايان واحدها و آسب نمره الزم  -٢٨-٥
 



برگزاري امتحان آتبي درپايان هر نيمسال تحصيلي دوره دآتراي عمومي داروسازي  -٢٩ماده 

 .الزامي است

 .امتحان واحدهاي آارآموزي و آارورزي درپايان هردرس انجام مي شود :تبصره

ه امتحاني است و نمره دانشجو در هر معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمر -٣٠ماده 

 .مشخص مي شود ٢٠درس بصورت عددي بين صفر تا 

آارآموزي  ،به غيراز واحد پايان نامه(حداقل نمره قبولي درآليه درسهاي داروسازي  -٣١ماده 

حداقل نمره  .مي باشد ١٢و حداقل ميانگين درهرنيمسال و ميانگين آل  ١٠) و آارورزي 

مي باشد  ١٤)  ٣و ٢و  ١پايان نامه (آارورزي و پايان نامه  ،آموزيقبولي واحدهاي آار

دانشجوئي آه درهر يك از درسها حداقل نمره قبولي را آسب ننمايد در اولين فرصت معين 

با اين حال نمرات آليه دروس اعم از قبولي و يا  .موظف به انتخاب مجدد آن درس مي باشد

 .اسبه ميانگين محسوب مي شودمردودي درآارنامه دانشجو ثبت و درمح

آه داراي دو آد هستند ) ناپيوسته (نمرات هرقسمت از درسهاي نظري و عملي  :تبصره

آه داراي يك آد هستند ) پيوسته ( عملي  –اما براي درسهاي نظري  ،مستقل مي باشند

 . يك نمره محاسبه مي گردد

ي دانشجو درآن درس را مدرس يا مدرسين هر درس موظفند گزارش نمره نهاي -٣٢ماده 

 . به آموزش دانشكده تسليم نمايد ،روز پس از برگزاري امتحان از طريق گروه ١٠حداآثر 

درصورت عدم تسليم نمرات به آموزش دانشكده مراتب درشوراي آموزش دانشگاه  :تبصره

 .مطرح و در مورد مدرس و دانشجويان تصميم گيري خواهد شد

است نمرات نهائي را حداآثر تا سه هفته پس از برگزاري  آموزش دانشكده موظف -٣٣ماده 

آخرين امتحان هرنيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات 

 .احتمالي به آموزش آل دانشگاه ارسال دارد

 .نمره پس از اعالم به آموزش آل دانشگاه غيرقابل تغييراست :تبصره

ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين آل  ،حصيليدرپايان هرنيمسال ت -٣٤ماده 

نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و درپايان دوره تحصيلي ميانگين آل نمرات دانشجو 

 .محاسبه مي گردد و درآارنامه وي ثبت مي گردد

و تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود  ،براي محاسبه ميانگين: ١تبصره 

مجموع حاصل ضربها برتعداد آل واحدهايي آه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي 

 دريافت داشته است تقسيم مي شود

 
 

 

 



نمرات درسهايي آه دانشجو دردوره تابستاني مي گذراند تنها درمحاسبه ميانگين آل  :٢تبصره 

 .منظور نمي گردد دانشجو محسوب مي شود و اين مدت جزو سنوات مجاز تحصيلي دانشجو

 ،آمترباشد ١٢ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد از  -٣٥ماده 

 .درغيراينصورت نام نويسي دانشجو درنيمسال بعدي بصورت مشروط خواهد بود

واحد باشد آن  ١٢درمواردي آه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه آمتراز  :١تبصره 

صيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد وليكن درصورت آسر ميانگين به نيمسال جزو سنوات تح

آه بعلت مشكالت دانشجو تعداد  درموردي  ٠عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد 

جزو سنوات تحصيلي دانشجو و درصورت آسر   واحد باشد آن نيمسال ١٢واحدها آمتراز 

 .ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد

به " موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هربار آتبا ،دانشكده موظف است :٢بصره ت

با اين وصف عدم  .وي و اولياءاش اطالع دهد و يك نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط آند

اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهاربي اطالعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات 

 .ودنخواهد ب

واحد  ١٤دانشجوئي آه به صورت مشروط نام نويسي مي آند حق انتخاب بيش از  :٣تبصره 

  .درسي را درآن نيمسال ندارد

دانشجوئي براي سه نيمسال متوالي يا چهارنيمسال متناوب مشروط شود، از  -٣٦ماده 

نده است چنانچه ميانگين آل واحدهايي آه گذرا ،دراين حال  .ادامه تحصيل محروم مي شود

 .مي تواند تغيير رشته بدهد ١٣ماده  ٢مطابق تبصره  ،باشد ١٠حداقل 

. آمترباشد ١٢ميانگين آل نمرات دانشجو در پايان هريك از مراحل نبايد از  -٣٧ماده 

دانشجويي آه درپايان هريك از مراحل داراي ميانگين آل آمترازحد تعيين شده باشد، 

مي تواند درسهايي را  ،آن مرحله به پايان نرسيده باشددرصورتيكه مدت مجاز تحصيلي وي در

تكرار ودرغيراينصورت حق ورود به  ،آه درآنها حسب مورد نمره آمتراز حدنصاب آورده است

 .مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت

بديهي است آه نمرات دروس تكراري اضافه برنمرات قبلي درآارنامه دانشجو ثبت و 

 .سبه ميانگين آل او محسوب خواهد شددرمحا

دانشجوئي آه نتواند يا نخواهد از فرصت مذآور دراين ماده استفاده آند يا عليرغم  :تبصره

درمرحله اول مطابق  ،استفاده از آن نتواند آمبود ميانگين آل خود را جبران نمايد مي تواند

گذرانده باشد به يكي از رشته هاي واحد  ١٦٠و درمرحله دوم چنانچه آمتراز  ١٣ماده  ٢تبصره 

گذرانده باشد به يكي از رشته هاي  واحد  ١٦٠ويا بيشتر از  ١٦٠مقطع آارشناسي و چنانچه 

 .مقطع آارشناسي و يا آارشناسي ارشد تغيير رشته دهد
 

 

 



 فصل هفتم

 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

 
ازي حداآثر دو نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند در طول مراحل آموزش داروس -٣٨ماده 

 .متوالي يا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد

حداقل دو هفته قبل از شروع نام , تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت آتبي -٣٩ماده 

 .توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد, نويسي هر نيمسال 

دانشگاه موظف است پس از آسب نظر از رئيس يا معاونت آموزشي  اداره آموزش :تبصره

موافقت يا عدم موافقت با درخواست , دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي 

 .به وي ابالغ آند" دانشجو را آتبا

ترك تحصيل بدون آسب اجازه از دانشكده محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب  -٤٠ماده 

 .جو منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نداردمي شود و دانش

بايد داليل آنرا , در موارد استثنائي آه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند  :تبصره

در صورت تائيد موجه بودن . حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد

 .حصيلي دانشجو محسوب مي شودآن نيمسال جزو مرخصي ت, ترك تحصيل توسط دانشگاه 

دانشجو بايد درخواست انصراف از تحصيل خود را شخصا به آموزش دانشكده  -٤١ماده 

تسليم نمايد در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ 

 درخواست، 

وي صادر خواهد تقاضاي خودرا پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل 

 .شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت

دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به آليه تعهداتي آه در دوران تحصيل  :١تبصره 

 .سپرده است عمل نمايد

تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موآول به شرآت و قبولي در آزمون  :٢تبصره 

 .مربوطه خواهد بود سراسري بر اساس ضوابط
 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتم

 انتقال و جابجائي

 
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در  -٤٢ماده 

 .همان رشته و همان مقطع تحصيلي است

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير  -٤٣ماده

 :است

ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع  -٤٣-١

 .باشد

 .متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد -٤٣-٢

باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد )اصلي و تخصصي , پايه (واحدهاي اختصاصي  -٤٣-٣

 .آل واحدهاي اختصاصي دوره باشدحداقل نصف 

 .ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل دوازده باشد -٤٣-٤

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده همان سال در رشته و  -٤٣-٥

 .سهميه مربوط در دانشگاه مقصد آمتر نباشد

 تگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، انتقال محل تحصيل دانشجويانيكه به دس :تبصره

 .و اعالم موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است ٤٣با رعايت شرايط ماده 

در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده او خارج  -٤٤ماده 

 :انجام مي شود) ١به استثناي شرط ( ٤٣از شرايط مذآور در ماده 

فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوريكه وي به تشخيص , شهادت  -٤٤-١

 .مراجع قانوني به عنوان آفيل خانواده شناخته شود

به نحوي آه به تشخيص شوراي عالي پزشكي بطور مستقل , معلوليت موثر دانشجو  -٤٤-٢

 .قادر به ادامه زندگي نباشد

و يا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنكه , ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر  -٤٤-٣

شوهر دانشجو در استخدام رسمي دولت باشد و جابجائي محل زندگي وي بدون درخواست 

 .او انجام شده باشد

 .تشخيص و تائيد صحت هريك از موارد مذآور بر عهده دانشگاه مقصد است :١تبصره 

ز موارد مذآور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجودردانشگاه صورت گرفته هر يك ا: ٢تبصره 

 .باشد
 

 

 

 



ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر , براي آارمندان رسمي يا پيماني دولت  :٣تبصره 

شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تائيد مراجع قانوني يا 

 .سيده باشدنيروي انتظامي ر

بر اساس تشخيص دانشگاه در صورتي آه محل تحصيل , در موارد استثنايي  :٤تبصره 

دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته 

موجود نباشد همسر او مي تواند به ) محل تحصيل همسر (تحصيلي دختر در شهرستان 

 .تهران منتقل شود

انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذآور در  -٤٥ماده 

 .٤٤ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از  -٤٦ماده 

شهرستانها به يكديگر در يك رشته و در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد 

 .بالمانع است

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي  -٤٧ماده 

 .دولتي ممنوع است ولي انتقال بالعكس آن با موافقت مبدا و مقصد بالمانع است

انتقال همسر و فرزندان اعضاء هيات علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابطي آه  -٤٨ماده 

, درمان و آموزش پزشكي تهيه , فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت توسط وزارتخانه هاي 

 .صورت مي گيرد, تدوين و ابالغ مي شود 

 انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از آشور به دانشگاهها و -٤٩ماده 

 .باشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي نامه آئين موسسات آموزش عالي داخل بر اساس

 ٦دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذآر مورد آتبا و حداقل  -٥٠ماده 

 .هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم آند

پذيرش درخواست انتقال پذيرفته شدگان آزمون سراسري خارج از ضوابط موضوع ماده  :تبصره

 .ام مهلت ثبت نام خواهد بوددر صورت تاخير قبل از اتم ٥٠

موظف است , دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط  -٥١ماده 

موافقت خود را به همراه تقاضانامه و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه , حداآثر ظرف يك هفته 

نويسي نظر  مقصد ارسال آند و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام

 .خود را به دانشگاه مبدا اعالم دارد

آليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد , در صورت موافقت با انتقال  :تبصره

 .ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع مي شود
 

 

 



مبدا گذرانده و باالتردر دانشگاه  ١٢آليه واحدهايي آه دانشجوي انتقالي با نمرات  -٥٢ماده 

بر عهده دانشگاه مقصد  ١٢و  ١٠است پذيرفته مي شود و پذيرش واحدهاي با نمره بين 

در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است  .است

 .آه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

اعم از قبولي و يا مردودي و  نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدا ء تمام  -١تبصره 

عينا در آارنامه دانشجو ثبت و در , سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي 

 .ميانگين آل نمرات دانشجو محاسبه مي گردد

به  مربوط به مرحله اي است آه دانشجو ١٢عدم پذيرش دروس با نمره آمتر از  -٢تبصره 

 .هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مراحل قبلي تسري ندارد

مي شود و   مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر -٥٣ماده 

در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبدا و 

 .رات و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شودمقصد با ذآر ميانگين نم

 .انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يكبار مجاز است -٥٤ماده 

جابجائي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد در صورت احراز شرايط  -٥٥ماده 

 :زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بالمانع است

جو در دانشگاههاي مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي ادامه تحصيل هر دو دانش -٥٥-١

 .بالمانع باشد

 .هر دو دانشجو در يك مرحله از آموزش به تحصيل اشتغال داشته باشند -٥٥-٢

, براي جابجايي دانشجوياني آه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند :١تبصره 

 .ط مذآور الزامي استآسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط عالوه بر شراي

درصد واحدهاي دوره را در دانشگاه مبدا گذرانده اند تا  ٥٠دانشجوياني آه بيش از  :٢تبصره 

در دانشگاه مقصد ادامه تحصيل خواهند داد و مدرك   پايان دوره به صورت دانشجوي ميهمان

 .فراغت از تحصيل آنها توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد

پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست جابجايي  :٣تبصره 

  .در طول سه هفته اول آغاز تحصيل با رعايت مفاد اين فصل بالمانع است

دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از  -٥٦ماده 

پانزدهم الي پايان تيرماه هر دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله 

 .سال به آموزش دانشگاه مبدا تسليم آند

دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرا ميتواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب  :١تبصره 

 .آند

تقاضاي جابجايي دانشجوياني آه قبال يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته  :٢تبصره 

 .نخواهد شد
 

 



نشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به دسته بندي تقاضاهاي دا -٥٧ماده 

رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تائيد شده را به همراه شرح واحدها يي 

 .آه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند

دانشگاه مقصد رسيده  تقاضاهاي جابجايي بايستي حداآثر تا پايان مردادماه به :تبصره

 .باشد

از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي يا  -٥٨ماده 

آميته منتخب آن مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به تعداد دانشجويان متقاضي نسبت 

ميمات متخذه را اقدام و نتايج تص ٥٩به قبول تقاضاها بر اساس باالترين امتيازات موضوع ماده 

توسط معاون آموزشي به , نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي وع قبل از شر

 .دانشگاههاي مبدا و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعالم مي نمايد

جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي يا آميته منتخب آن  :تبصره

 .جرا استامري است قطعي و براي طرفين الزم اال

اولويت در انتخاب دانشجويان متقاضي جابجايي به تهران و دانشگاههاي مادر  -٥٩ماده 

 :برحسب آسب بيشترين امتياز از مجموع امتيازات زير تعيين مي شود

 امتياز   ٨                                                   دانشجوي دختر مجرد -٥٩-١

 امتياز  ١٠                                                        دانشجوي متاهل -٥٩-٢

 امتياز  ١٢                                             دانشجوي متاهل با فرزند -٥٩-٣

 امتياز    ٥                                         ١٢ -٩٩/١٣  ميانگين آل بين -٥٩-٤

 امتياز  ١٥                                          ١٤ -٩٩/١٦ميانگين آل بين  -٥٩-٥

 امتياز   ٢٠                                              ١٧ -٢٠ميانگين آل بين  -٥٩-٦

 انتخاب دانشگاه مستقر در شهر محل اقامت والدين -٥٩-٧

 امتياز   ٥٠                                 يا يكي از شهرستانهاي مجاور آن         

 امتياز    ٢٠                                                         فرزندان شاهد -٥٩-٨

 امتياز    ٢٠                       جنگ تحميليجانبازان انقالب اسالمي و  -٥٩-٩

 امتياز   ٢٠                                                    دانشجوي معلول -٥٩-١٠

 امتياز    ٢٠                  ان درجه اولداشتن حكم سرپرستي بستگ -٥٩-١١

  

 

 

 

 

 

 



 فصل نهم

 دانشجوي ميهمان

  

مي , در مواردي آه دانشجو، بطور موقت به تغييرمحل تحصيل خود ناگزير باشد  -٦٠ماده 

محل تحصيل خود را به , همان تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي مي

 .طور موقت براي مدت معين تغيير دهد

مشروط به اين است آه دانشجو حداقل , ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه  :١تبصره 

 .دو نيمسال خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد

جموعه ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس از م :٢تبصره 

درسهاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني با نظر دانشگاه مبدا و 

 .موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد بايستي با اطالع امور آموزشي  :٣تبصره 

 .در دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

تعداد واحدهايي آه دانشجوي ميهمان در دانشگاه يا دانشگاههاي مقصد مي  -٦١ماده 

 .درصد آل واحدهاي دوره تجاوز آند ٢٥گذراند در هيچ صورتي نبايد از 

واحدهايي آه دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند، عينا در آارنامه او در  :تبصره

بات ميانگين نيمسال و ميانگين آل منظور دانشگاه مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاس

 .مي گردد

مدرك فراغت ازتحصيل دانشجوي ميهمان درهرصورت توسط دانشگاه مبداء صادر  -٦٢ماده 

 .خواهد شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دهم

 تغيير رشته

 
درصورت  ،دانشجويان دوره دآتراي داروسازي درطول دوران تحصيل خود -٦٣ماده 

مي توانند به رشته  ،و موافقت دانشگاه ذيربط  ،يرداشتن شرايطي به شرح ز

 :ديگري درهمان گروه آزمايشي تغيير رشته دهند

 .ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد -٦٣-١

 .حداقل يك ششم و حداآثريك سوم آل واحدهاي دوره را گذرانده باشد -٦٣-٢

رودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده درسهميه و نمره آزمون و -٦٣-٣

 .رشته مورد تقاضا درهمان سال آمترنباشد

امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در  ،باتوجه به حداآثر مدت مجاز تحصيل -٦٣-٤

 .رشته جديد را داشته باشد

در رشته داروسازي محروم مي شوند، تغيير رشته دانشجوياني آه از ادامه تحصيل  :١تبصره 

 .خارج از شرايط مذآور مطابق دستورالعمل مربوطه انجام مي شود

دانشجو تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج  :٢تبصره 

 .همين ماده ١در تبصره 

اص پيش بيني شده تغيير رشته به رشته هايي آه درضوابط گزينش آنها شرايط خ :٣تبصره 

 .است موآول به احراز شرايط مربوط است

تغيير رشته بايد درمقاطع هم سطح صورت گيرد درغيراينصورت ازمقطع باالتر به  -٦٤ماده 

 .امكان پذير است ٦٣پايين تردرصورت درخواست دانشجو با رعايت مقررات ماده 

ف است دراولين نيمسال دانشجو موظ ،درصورت موافقت باتقاضاي تغيير رشته -٦٥ماده 

حق بازگشت به  ،تحصيلي پس از موافقت دررشته جديد ثبت نامه آند و درصورت ثبت نام

 .رشته قبلي را ندارد

دانشجو تا قبل ازثبت نام دررشته جديد موظف است برطبق مقررات دررشته قبلي  :١تبصره 

 .ادامه تحصيل دهد

در وقت معين به منزله انصراف از تغيير  عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد :٢تبصره 

ديگرحق تغيير رشته نخواهد  ،رشته تلقي مي شود و دانشجو درطول دوران تحصيل خود

 .داشت
  



درگروه آموزشي رشته جديد  ،درسهايي آه دانشجو دررشته قبلي گذرانده است -٦٦ماده 

ه به تشخيص بررسي ومعادل سازي مي شود و فقط درسهايي ازوي پذيرفته مي شود آ

گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هريك از آن درسها 

 .آمتر نباشد ١٢نيز از 

درسهاي پذيرفته شده درآارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها درمحاسبه ميانگين، آل  :١تبصره 

يانگين درآارنامه منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب درم

باشد  ١٢دراين حال چنانچه ميانگين واحدهاي پذيرفته نشده آمتراز  .دانشجو باقي مي ماند

بعنوان يك نيمسال مشروطي درسابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد "جمعا

 .شد

درحدي باشد آه  ،درصورتي آه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو :٢تبصره 

از وي سلب آند با  ،مكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را درطول مدت مجاز تحصيلا

 .تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود

چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دردوران تحصيل دچار  -٦٧ماده 

ن بهره گيري ازآارآيي بيماري يا سانحه اي گردد آه توانايي ادامه تحصيل درآن رشته وياامكا

به  ،حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو ازدست بدهد مي تواند براساس مواد اين فصل

رشته ديگري متناسب با رشته خود درهمان گروه آزمايشي آه از لحاظ نمره آزمون ورودي 

ه ب( ٦٣دراين حال دانشجو ازرعايت مقررات ماده  .نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد

 . معاف خواهد بود ٦٥وماده  )استثناي بند يك 

هفته  ٦ متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك الزم حداقل -٦٨ماده 

 .پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم آند

ايي باشند عالوه بر تغيير رشته دانشجوياني آه متعهد به يكي از دستگاههاي اجر -٦٩ماده 

 .شرايط فوق نيازمند موافقت دستگاه ذيربط مي باشد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 فصل يازدهم

 پذيرش واحدهاي درسي پذيرفته شدگان آزمون سراسري

  

معادل سازي و پذيرش درسهاي گذرانده شده آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون  -٧٠ماده 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي درديگر سراسري آه پيش از اين واحدهايي را درساير 

 :مقاطع تحصيلي گذرانده اند يا موفق به اخذ مدرك تحصيلي شده اند باشرايط زير مجاز است

دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شرآت درآزمون ورودي رشته جديد  -٧٠-١

 .باشد

درمان و آموزش  ،وزارت بهداشتدانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تائيد  -٧٠-٢

 .پزشكي يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد

محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه  -٧٠-٣

 .آمتر نباشد ١٢اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از  ،آموزشي

مصوب شوراي عالي برنامه ريزي  تحصيل دانشجو دردانشگاه قبلي مطابق برنامه -٧٠-٤

 .باشد

معادل سازي و پذيرفتن درسها توسط گروههاي آموزشي ذيربط دردانشگاه پذيرنده  :تبصره

 .انجام مي شود

تعداد واحدهاي پذيرفته شده و تعداد واحدهايي آه دانشجو درموسسه آموزش  -٧١ماده 

بديهي است نمره واحدهاي . عالي جديد گذرانده است درآارنامه دانشجو ثبت خواهد شد

 .پذيرفته شده از رشته قبلي درميانگين آل محسوب خواهد شد

يك نيمسال تحصيلي از حداآثر  ،واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو ٢٠به ازاي هر  :تبصره

 .مدت مجاز وي آاسته مي شود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوازدهم

 پايان نامه

ه دآتراي داروسازي است آه طي آن دانشجو تهيه پايان نامه آخرين بخش دور -٧٢ماده 

موظف است دريك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظراستاد راهنما به تحقيق و تتبع 

 .بپردازد

موافقت استاد  ،موضوع پايان نامه وانتخاب استادراهنما به پيشنهاد دانشجو :١تبصره 

 .شكده مربوطه تعيين مي گرددتاييد گروه آموزشي و تصويب شوراي پژوهشي دان ،راهنما

فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع از آن نبايستي آمتر از يك سال  :٢تبصره 

 .باشد

واحد ازدروس  ١٤٠دانشجويان دوره دآتراي داروسازي پس از گذراندن حداقل  -٧٣ماده 

موضوع  .انتخاب آنند عمومي و اختصاصي مي توانند موضوع پايان نامه را بانظر استاد راهنما

 .پايان نامه پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشكده قطعيت مي يابد

به پيشنهاد استاد راهنما، حداآثردونفر از اعضاء هيات علمي يا متخصصان و  -٧٤ماده 

محققان برجسته پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشكده بعنوان استاد مشاور تعيين مي 

 .شوند

پايان نامه توسط هيات داوران متشكل از استاد راهنما و حداقل دوعضو از ارزشيابي  -٧٥ماده 

متخصصان و صاحبنظران به انتخاب گروه آموزشي مربوط وبا  ،اعضاي هيات علمي يا محققان

حضور معاون پژوهشي دانشكده ويايكي از اعضاي هيات علمي به عنوان نماينده وي صورت 

 .مي گيرد

 .راهنما و اعضاي هيات علمي حداقل بايد استاديار باشدمرتبه علمي استاد  :تبصره

 .متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك دآتراي تخصصي الزامي است ،درخصوص محققان

درصورتي آه پايان نامه ازنظر هيات داوران ضعيف تشخيص داده شود دانشجو مي  -٧٦ماده 

. ه خود را آامل و ازآن دفاع نمايدتواند بارديگر درزماني آه هيات داوران تعيين مي آند رسال

تعيين اين مدت نبايد به نحوي باشد آه ازحدنصاب حداآثرمدت مجاز تحصيل دانشجو بيشتر 

 .شود

ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران درمقياس نمره گذاري ازصفرتابيست صورت  -٧٧ماده 

 .مي گيرد
مومي داروسازي باتوجه به نمرات مربوط پايان نامه هاي دانشجويان دوره دآتراي ع :١تبصره 

 .به چهاردرجه به شرح زير متمايزمي شود

 

 

 

 



 ٢٠تا  ١٩پايان نامه هاي بانمره                          عالي

 ٩٩/١٨تا  ١٧پايان نامه هاي بانمره                  بسيارخوب

 ٩٩/١٦تا ١٤پايان نامه هاي بانمره                          خوب

 ١٤پايان نامه هاي بانمره آمتراز             بولغيرقابل ق

  

دانشجوياني حق دفاع از پايان نامه را دارند آه آليه واحدهاي برنامه آموزشي دوره  :٢تبصره 

 .داروسازي را گذرانده باشند

اخذ نموده است درصورتي آه درزمان دفاع مقاله  ١٩پايان نامه اي آه حداقل نمره  :٣تبصره 

يا پذيرش دريكي از مجالت علمي پژوهشي داشته باشد درجه ممتاز اخذ مي  اي از آن چاپ

 .نمايد

 :واحدهاي پايان نامه به شرح زير ارائه مي گردد -٧٨ماده 

پس از تصويب موضوع پيشنهادي توسط شوراي پژوهشي و گذراندن دوره  :)واحد ٢( -١

 .روش تحقيق ٤آموزشي 

و يك نيمسال تحصيلي  ١ازگذراندن واحد پايان نامه درنيمسالهاي تحصيلي بعد :)واحد ٢(  -٢

 به شرط موافقت و تاييد استاد راهنماي واحد پايان نامه  ٣آمتراز ثبت نام براي واحد پايان نامه 

 نيمسال آخر :)واحد ٤( -٣

درپايان نيمسالي آه واحد اخذ شده است از  ٢و ١بديهي است نمره پايان نامه  :تبصره

اين آئين نامه  ٧٧توسط هيئت داوران مطابق ماده  ٣و نمره پايان نامه سوي استاد راهنما 

 .تعيين و اعالم مي گردد
  

 

 فصل سيزدهم

 فراغت از تحصيل

دانشجويي آه آليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دآتراي عمومي  -٧٩ماده 

ه باموفقيت گذرانده داروسازي و پايان نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات اين آيين نام

 .باشد فارغ التحصيل دوره دآتراي عمومي داروسازي شناخته مي شود

 .تاريخ گذراندن پايان نامه تاريخ فراغت ازتحصيل دانشجو تلقي مي گردد -٨٠ماده 

 

 

 

 

 



هردليل  اعطاي مدرك معادل به دانشجويان دوره دآتراي عمومي داروسازي آه به -٨١ماده 

اين  .امكان ادامه تحصيل يا فراغت از تحصيل در دوره داروسازي را نداشته باشند مجاز نيست

قبيل دانشجويان درصورت ا حراز شرايط حسب مقررات مربوط مي توانند به رشته ديگري در 

 .آارشناسي يا آارشناسي ارشد تغيير رشته دهند ،يكي از مقاطع آارداني

تبصره درسومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي  ٧٠ماده و  ٨٢مه دراين آيين نا -٨٢ماده 

به تصويب رسيد براي آن دسته ازدانشجوياني آه از ابتداي  ٢٠/٩/٧٨علوم پزشكي مورخ 

به بعد وارد دانشگاه مي شوند الزم االجرا است و ازتاريخ اجرا آليه  ٧٩ -٨٠سال تحصيلي 

 .با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود آئين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير

درمواردي آه اين آئين نامه مسكوت مي باشد راي شوراي آموزش دانشگاه مالك عمل  :تذآر

 .خواهد بود

  

آيين نامه آموزشي دوره دآتري عمومي داروسازي مصوب  ٢٨اصالحيه ماده 

علوم پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي  ٧/٩/١٣٨٣جلسه بيست و هفتم مورخ 

 در خصوص نمره و معدل 

 ٢٠/١٢/١٣٨٤شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در بيست و نهمين جلسه مورخ 

آيين نامه آموزشي دوره دآتري عمومي داروسازي مصوب جلسه بيست و  ٢٨اصالحيه ماده 

 :نمودشوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي را به شرح ذيل تصويب  ٧/٩/١٣٨٣هفتم مورخ 

و  ١٠) به غير از پايان نامه و آارآموزي(حداقل نمره قبولي در آليه درسهاي داروسازي  -

 ١٢ن آل هر يك از مراحل حداقل ميانگين در هر نيمسال از مراحل اول و دوم و ميانگي

مي  ١٤) ٣و  ٢، ١پايان نامه (حداقل نمره قبولي واحدهاي آارآموزي و پايان نامه .باشد مي

ايد در اولين فرصت مآه در هر يك از درسها حداقل نمره قبولي را آسب ننشجويي دان. باشد

با اين حال نمرات آليه دروس اعم از قبولي . انتخاب مجدد آن درس مي باشدمعين موظف به 

 .و يا مردودي در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين محسوب مي شود

در  ٢٠/١٢/١٣٨٤برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  مصوبه بيست و نهمين جلسه شوراي عالي

آيين نامه آموزشي دوره دآتري عمومي داروسازي مصوب جلسه  ٢٨خصوص اصالحيه ماده 

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، از تاريخ تصويب الزم  ٧/٩/١٣٨٣بيست و هفتم مورخ 

 .االجرا مي باشد
 

 


