حضور و غیاب
ماده :10
2
4
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از  ،عملیی و ززماششیهاهی از
17
17
1
کارگاهی ،کارزموزی و کارورزی از مجموع ساعات زن درس نباشد تجاوز کند ،درغیر اشن صورت نمره دانشیجو در زن درس صی ر موسیوی میی
10
شود.

و

تبصره  :1غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  10در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه میدار مسیدند و ارائیه گیزارت اسیداد
مربوط با تاشید شورای توصیالت تکمیلی دانشکده موجه شناخده شود.
تبصره  :2در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس ،بیش از میزان تعیین شده در ماده  10باشد ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و تاشید شورای
توصیالت تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شود زن درس حذف می شود .دراشن صورت رعاشت حداقل  8واحد در هر نیمسال الزامیی نیسیت و
نیمسال مذکور بعنوان شک نیمسال کامل جزو سنوات توصیلی دانشجو موسوی می شود.
ماده :11
غیبت غیرموجه در امدوان هر درس موجب گرفدن نمره ص ر در امدوان زن درس است و غیبت موجه در امدوان هر درس موجیب حیذف زن درس
می شود .در اشن صورت رعاشت حداقل  8واحد در هر نیمسال الزامی نیست ،ولی نیمسال مذکور بعنوان شک نیمسیال کامیل جیزو سینوات توصییلی
دانشجو موسوی می شود.
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امدوان بر عهده شورای توصیالت تکمیلی دانشکده  /دانشهاه است.
ارزشیابی
ماده :12
حداقل نمره قبولی در هر درس اخدصاصی اجباری و اخدصاصی اخدیاری  14از  20و برای دروس کمبود شیا جبرانیی  12از  20اسیت .ننانهیه نمیره
دانشجو کمدر از اشن مقدار باشد باشد زن درس را تکرار نماشد.
تبصره  :1اگر دانشجوشی در شک درس اخدصاصی اخدیاری مردود شود ،در صورت تاشید گروه زموزشی می تواند از جدول دروس اخدصاصی اخدییاری
در برنامه زموزشی مصوی ش ورای عالی برنامه رشزی درس دشهری را اندخای کند .در اشن صورت نمیرات کلییه دروس اعیز از قبیولی و میردودی در
کارنامه دانشجو ثبت و در مواسبه میانهین نیمسال مربوط و میانهین کل منظور می شود.
تبصره  :2در مواردی که ارزشیابی دانشجو در شک درس موکول به فعالیت هاشی باشد که با تشخیص اسداد مربوط انجام زن در طول شک نیمسیال
توصیلی ممکن نباشد ،نمره دانشجو در زن درس ناتمام اعالم می شود .در اشن صورت باشد نمره دانشیجو در اشین درس ،حیداکتر تیا ناشیان نیمسیال
توصیلی بعد ،توسط اسداد مربوطه به نمره قطعی تبدشل و در کارنامه وی ثبت شود .در غیر اشن صورت با اعالم دانشکده درس توسط دانشهاه حذف
خواهد شد .بدشهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده :13
میانهین نمرات دروس دانشجو ،در هر نیمسال توصیلی ،نباشد از  14کمدر باشد .در غیر اشن صورت دانشهاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو
مودودشدی از لواظ اندخای واحد نداشده و در نیمسال بعدی ،در مودوده حد نصای واحدها می تواند اخذ واحد نماشد.
تبصره  :1اگر میانهین نمرات دانشجو در دو نیمسال توصیلی اعز از مدوالی شا مدنیاوی کمدیر از  14باشید ،زن دانشیجو از ادامیه توصییل در دوره
کارشناسی ارشد نانیوسده موروم می شود.
تبصره  :2نیمسال هاشی که تعداد واحدهای اخذ شده کمدر از حدنصای ( 8واحد) باشد در صورت کسب مییانهین کمدیر از  14جیزو نیمسیال هیای
مشمول اخطار مواسبه خواهد شد.
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تبصره  :3نمره دروس کمبود شا جبرانی در کارنامه دانشجو ،جداگانه ثبت می شود و در احدسای میانهین نمرات نیمسال توصیلی و مییانهین کیل
نمرات دانشجو منظور نمی شود.
طول دوره و مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
ماده :14
طول دوره مدتی است که دانشجو باشد دروس تعیین شده در دوره و همهنین ناشان نامه را براساس مقررات مربوط به اتمیام برسیاند .حیداکتر میدت
مجاز توصیل در دوره کارشناسی ارشد نانیوسده  3سال است .ننانهه دانشجو در اشن مدت ندواند دروس دوره را با موفقیت بهذراند و ناشان نامه خود
را تکمیل و از زن دفاع نماشد ،از ادامه توصیل موروم می شود.
ماده :15
دانشجو موظف است در هر نیمسال توصیلی در زمانی ک ه دانشهاه اعالم می کند برای ثبت نام و اندخای واحد به اداره زموزت مراجعه نماشید .عیدم
مراجعه دانشجو برای نام نوشسی برای شک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله تر توصیل است و دانشجو از ادامیه توصییل مویروم میی
گردد .در موارد اسدتناشی که دانشجو تر توصیل خود را موجه می داند ،باشد دالشل زن را حداکتر شک ماه قبل از ناشان همیان نیمسیال بیه صیورت
مکدوی به اداره زموزت ارائه دهد .در صورت تاشید موجه بودن تر توصیل توسط شورای توصیالت تکمیلی دانشهاه ،زن نیمسال جزو مدت مجیاز
توصیل وی موسوی و مرخصی توصیلی برای زن نیمسال صادر می شود.
ماده :16
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد نانیوسده می تواند حداکتر برای شک نیمسال توصیلی ،از مرخصی توصیلی اسد اده کند.
تبصره :1مدت مرخصی توصیلی جزو سنوات توصیلی دانشجو موسوی می شود.
تبصره :2تقاضای مرخصی باشد به صورت کدبی حداقل دو ه ده قبل از شروع نام نوشسی در هر نیمسال توصیلی توسط دانشیجو بیه اداره زمیوزت
دانشهاه تسلیز گردد واداره زموزت دانشهاه موظف است نس از کسب نظر از دانشکده ذشربط قبل از اتمام مهلت نام نوشسی موافقت شا عدم موافقیت
با درخواست دانشجو را کدباً به وی ابالغ نماشد .موافقت دانشهاه با مرخصی توصیلی دانشجو با توجه به وضیعیت توصییلی وی صیورت میی گییرد.
عواقب احدمالی ناشی از مرخصی توصیلی به عهده دانشجو است.
تبصره  :3حذف کلیه درس های اخذ شده در شک نیمسال حداکتر تا قبل از شروع امدوانات ناشان زن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا بیه
تشخیص شورای زموزشی دانشهاه دانشجو قادر به ادامه توصیل در زن نیمسال نباشد .در اشن صورت زن نیمسال برای دانشیجو مرخصیی موسیوی
خواهد شد .مواسبه شا عدم مواسبه اشن مرخصی در حداکتر سنوات مجاز توصیلی دانشجو به عهده شورای زموزشی دانشهاه است.
تبصره :4دانشجوشان خانز شاغل به توصیل در کلیه رشده های علوم نزشکی ،در صورت بارداری می توانند با رعاشت سیاشر ضیوابط و مقیررات از
شک نیمسال مرخصی توصیلی به دلیل زاشمان ،بدون احدسای در سنوات توصیلی اسد اده نماشند.
ماده :17
دانشجوشی که تماشل به انصراف از توصیل داشده باشد باشد درخواست انصراف خود را کدباً به اداره زموزت دانشهاه شا دانشیکده تسیلیز نماشید ،اشین
دانشجو مجاز است فقط برای شک نوبت حداکتر تا شک ماه قبل از ناشان همان نیمسال توصیلی تقاضای انصراف خود را نس بهیرد و زن نیمسال جز
مدت مجاز توصیل وی موسوی و مرخصی توصیلی برای زن نیمسال صادر می شود .نس از انقضای اشن مهلت حکز انصراف از توصیل وی صادر
می شود و نس از زن حق ادامه توصیل در زن رشده را ندارد.
تبصره :دانشجوی منصرف از توصیل ننانهه بخواهد سوابق توصیلی خود را درشافت نماشد ،موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران توصیل خود
عمل نماشد.
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ماده :18
دانشجوشان دوره کارشناسی ارشد که از توصیل موروم و شا از ادامه توصیل منصرف می شوند ،ننانهه با دانشهاه مول توصیل خود تسوشه حسای
کنند ،می توانند مجدداً در ززمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد نانیوسده شرکت نماشند (دانشجوی موروم از توصیل نمی تواند در ززمون ورودی
کارشناسی ارشد رشده قبلی خود شرکت نماشد) در صورت قبولی در ززمون ،واحدهای درسی قبلی زنها ،در مقطع کارشناسیی ارشید نانیوسیده نیس از
ارزشابی و تطبیق با برنامه مصوی نذشرفده می شود .ارزشابی دروس و تطبیق واحدها توسط گروه زموزشی مربوط در دانشهاه نذشرنده انجام می شیود و
به ازای هر  8-10واحد نذشرفده شده شک نیمسال از حداکتر مدت مجاز توصیل دانشجو کاسده می شود.
نذشرت واحدهای درسی قبلی اشن دانشجوشان منوط به احراز  4شرط زشر است:
 -1واحد زموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسدرت وزارت بهداشت ،درمان و زموزت نزشکی وشا وزارت علوم توقیقات و فناوری باشد.
 -2نذشرت دانشجو از طرشق ززمون کارشناسی ارشد نانیوسده باشد.
 -3برنامه های درسی اجرا شده ،مصوی شورای عالی برنامه رشزی شکی از دو وزارتخانه ذکر شده در بند  1باشد.
 -4مودوای دروس گذرانده شده با دروس رشده جدشد به تشخیص گروه زموزشی مربوط ،باشد حداقل  %80اشدرا مودواشی داشده و نمره هر شک از
زن درسها از  14کمدر نباشد.
پایان نامه
ماده :19
تهیه ناشان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی زن دانشجو موظف است ،در شک زمینه مربوط به رشده توصییلی خیود ،زشرنظیر اسیداد
راهنما ،به توقیق و تدبع بپردازد.
ماده :20
دانشجو موظف است نس از ناشان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم توصیلی موضوع ناشان نامه خود را با نظر اسداد راهنما مشخص نماشید و
به تصوشب شورای توصیالت تکمیلی دانشکده برساند.
ماده :21
اسداد راهنما با نیشنهاد دانشجو و موافقت اسداد و تاشید شورای توصیالت تکمیلی دانشهاه ،از اعضای هیات علمی دانشهاه با حداقل مرتبه اسدادشاری
تعیین می گردد.
تبصره  :1در رشده هاشی که اسدادشار وجود ندارد و شا تعداد اسدادشار در زن رشده کافی نیست می توان به صورت اسدتناء اسداد راهنما را با تاشید شورای
توصیالت تکمیلی دانشهاه از بین مربیان دانشهاه که دارای حداقل  10سال سابقه کار م ید زموزشی و نژوهشی باشند ،اندخای کرد.
ماده :23
به نیشنهاد اسداد راهنما و تاشید شورای توصیالت تکمیلی دانشکده شک شا دو ن ر از اعضای هیات علمی و شا از صاحب نظیران و موققیان برجسیده،
مرتبط با موضوع ناشان نامه می توانند بعنوان اسداد مشاور تعیین شوند.
ماده :24
ارزشیابی ناشان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ،مدشکل از اسداد راهنما ،اسداد شا اساتید مشاور شا شک ن ر نماشنده شورای توصیالت تکمیلی
دانشکده و دو ن ر از بین اعضای هیات علمی شا مدخصان و موققان داخل شا خارج از دانشهاه به عنوان ناظر با حیق رای بیه نیشینهاد گیروه وتاشیید
شورای توصیالت تکمیلی دانشکده صورت می گیرد.
تبصره :دانشجو هنهامی مجاز به دفاع از ناشان نامه است که کلیه واحدهای زموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بیودن ناشیان نامیه او
توسط اسداد راهنما به صورت کدبی به شورای توصیالت تکمیلی دانشکده اعالم شده باشد.

3

ماده :25
هیات داوران در ناشان جلسه دفاعیه نس از شور و بررسی درخصوص اصالت و صوت ناشان نامه ،نمره زنرا با تاکید بر درجه به شرح زشرسیط بنیدی
می نماشد.
نمره
درجه
18/5-20
عالی
17-18/49
بسیار خوی
15/5-16/99
خوی
14-15/49
قابل قبول
کمدر از 14
غیرقابل قبول
تبصره :1نمره ناشان نامه در میانهین کل نمرات دانشجو مواسبه می شود.
تبصره  :2کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو نوشسنده مقاله ای از موضوع ناشان نامه در مجالت معدبر علمی نژوهشیی خیارجی و شیا
گروه شک اشندکس شده داخلی براساس تقسیز بندی معاونت توقیقات و فناوری وزارت مدبوع باشد.
ماده :26
دانشجو نس از اندخای ناشان نامه ،تا زمانی که زنرا به ناشان نرسانده است موظف است براساس تقوشز دانشهاهی در نیمسال های بعید نییز بیرای زن
ثبت نام نماشد .در اشن حال نمره ناشان نامه در زخرشن نیمسال توصیلی ،وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانهین نیمسال و میانهین کل نمیرات او
منظور خواهد شد.
ماده :27
در صورتی که ناشان نامه ،از نظر هیات داوران ،غیرقابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در مدتی که از حداکتر میدت مجیاز توصییل وی
تجاوز نکند ،ناشان نامه خود را کامل و بار دشهر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از زن دفاع نماشد .دانشیجوشی کیه در حیداکتر میدت مجیاز
توصیل ندواند از ناشان نامه خود با موفقیت دفاع کند از توصیل موروم می شود و مدرکی درشافت نمی کند.
فراغت از تحصیل
ماده :21
میانهین کل نمرات دانشجو در ناشان دوره نباشد از  14کمدر باشد .درغیر اشن صورت از درشافت مدر کارشناسی ارشد موروم می شود.
تبصره :دانشجوشی که نس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره و قبولی ناشان نامه ،میانهین کیل نمیرات او از  14کمدیر باشید ،در صیورتی کیه
حداکتر مدت مجاز توصیل وی به ناشان نرسیده باشد ،می تواند تا  14واحد از دروس اخدصاصی اجباری را که در زنها نمره کمدر از  14گرفده است را
فقط در شک نیمسال توصیلی تکرار کنند و در صورت جبران کمبود میانهین کل فارغ الدوصیل شود .دانشجوشی که به هر دلیل ندواند از اشن فرصت
اسد اده کند شا علیرغز اسد اده از اشن فرصت میانهین کل خود را جبران ننماشد ،ازادامه توصیل موروم مانده و مدرکی درشافت نمی نماشد.
ماده :32
زشین نامه زموزشی دوره کارشناسی ارشد در  9فصل و  32ماده و  37تبصره در نهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه رشزی علوم نزشیکی میور
 89/5/18به تصوشب رسید .اشن زئین نامه ازابددای سال توصیلی  1389-90در همه دانشهاهها و دانشکده های علوم نزشکی و موسسات وابسده بیه
وزارت بهداشت ،درمان و زموزت نزشکی سراسر کشور الزم االجرا است واز تیارش ابیالغ زن ،زئیین نامیه قبلیی و تمیام مقیررات و بخشینامه هیا و
دسدورالعمل های مغاشر با زن برای دانشجوشان مشمول اشن زئین نامه لغو می گردد .شورای توصیالت تکمیلی دانشهاه می توانید وضیعیت توصییلی
دانشجوشان ورودی سال های قبل از سال توصیلی  1389-90را با زشین نامه جدشد تطبیق داده و براساس زن فارغ الدوصیل نماشد.
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