ثٌبم خذا
وكبتي اس آييه وبمٍ آمًسشي رشتٍ كبرشىبسي پزستبري

آييه وبمٍ كبرداوي يكبرشىبسي پيًستٍ گزيٌ پششكي (رشتٍ پزستبري ي مبمبيي ي تكىًلًصي اتبق عمل)
«رئَس آییي ًبهِ کبرداًی ٍکبرضٌبسی پیَستِ گزٍُ پشضکی (رضتِ پزستبری ٍ هبهبیی ٍ تکٌَلَصی اتبق عول)»
هبدُ ّ -11ز داًطجَی دٍرُ رٍساًِ در ّز ًیوسبل تحصیلی حداقل  ٍ 21حذاکثز تب  12ياحد درسی ٍاحذ را ثبیذ اًتخبة کٌذ.
تجصزُ  :1در صَرتی کِ هیبًگیي کل ًوزات داًطجَ در یک ًیوسبل تحصیلی حداقل ٍ 27احذ ثبضذ هی تَاًذ ثب ًظز استبد
راٌّوب ٍ هَافمت داًطکذُ در ًیوسبل ثعذ حداكثز تب ٍ 12احذ درسی را اًتخبة کٌذ.
تجصزُ  :2در ًیوسبل قبل اس كبرآمًسي در عزصٍ داًطجَ اس رعبیت ضزط اًتخبة حداقل 21ياحد در دٍرُ رٍساًِ هعبف
است.
تجصزُ  :3تعذاد ٍاحذّبی اًتخبثی در دٍرُ تبثستبى حذاکثز ٍ 6احذ درسی است.
هبدُ  -12اخذ ٍاحذ درسی ّوزاُ ثب کبرآهَسی در عزصِ هجبس ًوی ثبضذ.
تجصزُ  :1در صَرت ضزٍرت ٍ ثِ تبییذ کویسیَى هَاردخبظ آهَسضی استبى ،اخذ حداكثز  5ياحد درسي (عوَهی یب
اختصبصی  ،تئَری یب عولی) ّوزاُ ثب کبرآهَسی در عزصِ اهکبى پذیز استّ .وچٌیي در صَرتی کِ داًطجَ تىُب يک درس
تئًري يب عملي ثبلیوبًذُ داضتِ ثبضذ ٍ قبال آى درس را اخذ ًوَدُ ٍ در کالس ّبی هزثَط حضًر داضتِ ٍلیکي در اهتحبى
ایي درس ضزکت ًکزدُ ٍ یب ًوزُ لجَلی کست ًکزدُ ثبضذ ثب وظز داوشگبٌ ٍ تبییذ استبد مزبًطٍ هی تَاًذ آى درس را ّوزاُ
ثب کبرآهَسی در عزصِ اخذ ٍ اهتحبى آى را در طَل تزم اس طزيق معزفي بٍ استبد ثگذراًذ.
تجصزُ  :3در هَاردی کِ در ًیوسبل لجل اس کبرآهَسی در عزصِ ،داًطجَی دٍرُ رٍساًِ حذاکثز ٍ 24احذ درسی ثبلی داضتِ
ثبضذ ،در صَرتی کِ در ًیوسبل لجل هطزٍط ًطذُ ثبضذ ثب ًظز داًطگبُ هی تَاًذ کلیِ آى ٍاحذ را در آى ًیوسبل اًتخبة ًوبیذ.
تذکزهْن  :داًطجَیبى هجبسًذ حداكثز  2ياحد (1درس) اس درٍس عوَهی گزٍُ هعبرف اسالهی را ثب اجبسُ هذیزگزٍُ هعبرف در
ّزًیوسبل یب تبثستبى اخذ ًوبیذ( .درحبل حبضز بزاسبس دستًرالعمل كميسيًن مًاردخبص اخذ حداكثز  6ياحد
(3درس) اس گزيٌ عمًمي معبرف اسالمي فقط درشزايط تزم مبقبل كبرآمًسي در عزصٍ بب اجبسٌ كميسيًن استبن
قببل اوجبم خًاَد بًد )
هبدُ  -17داًطجَ هی تَاًذ در ّز ًیوسبل تحصیلی فمط در هْلتی کوتز اس دٍ ّفتِ پس اس ضزٍع ًیوسبل تحصیلی (سهبى
حذف ٍ اضبفِ) حذاکثز دٍ درس دیگز اخذ ًوبیذ ٍ یب دٍ درس اخذ ضذُ خَد را حذف ،یب دٍ درس اخذ ضذُ خَد را ثب دٍ درس
دیگز جبثِ جب ًوبیذ هطزٍط ثزآًکِ تعذاد ٍاحذّبی اخذ ضذُ ٍی اس حذ همزر تجبٍس ًکٌذ.

هبدُ  -18در صَرت اضطزار داًطجَ هی تَاًذ تب ّ 5فتِ ثِ پبیبى ًیوسبل تحصیلی هبًذُ  ،فمط یکی اس درس ّبی ًظزی خَد
را ثب تبییذ گزٍُ آهَسضی هزثَط حذف کٌذ هطزٍط ثز آًکِ اٍال غیجت داًطجَ در آى درس ثیص اس  3/16هجوَع سبعبت آى
درس ًجبضذ ٍ ثبًیب تعذاد ٍاحذّبی ثبلی هبًذُ ٍی اس ٍ 12احذ در دٍرُ رٍساًِ کوتز ًطَد.
هبدُ  -23حذالل ًوزُ لجَلی در ّز درس وظزي ي آسمبيشگبَي  ٍ 22كبرآمًسي ي كبرآمًسي در عزصٍ در عزصٍ  21هی
ثبضذ داًطجَیی کِ در ّز یک اس درٍس اججبری هزدٍد ضَد در اٍلیي فزصت هلشم ثِ تکزار آى است ٍ ثب ایي حبل ًوزات کلیِ
درٍس اعن اس لجَلی ٍ هزدٍدی در کبرًبهِ داًطجَ ثجت ٍ در هحبسجِ هیبًگیي ًیوسبل هزثَط ٍ هیبًگیي کل هٌظَر هی ضَد.
هبدُ  -29داًطجَیی کِ ثِ صَرت هطزٍط ًبم ًَیسی هی کٌذ حتی در ًیوسبل لجل اس کبرآهَسی در عزصِ ،حك اًتخبة ثیص
اس ٍ 14احذ درسی در دٍرُ رٍساًِ را ًذارد.
تجصزُ :در هَارد استثٌبیی  ،در ًیوسبل لجل اس کبرآهَسی در عزصِ ثب تَجِ ثِ تعذاد ٍاحذ ثبلیوبًذُ ٍ سَاثك تحصیلی داًطجَ ،
ارائِ ٍاحذ ثیص اس حذ همزر ثِ داًطجَی هطوَل هبدُ  29ثِ عْذُ ضَرای آهَسضی داًطگبُ است .در ّز صَرت ایي تعذاد ثیص
اس ٍ 20احذ درسی در دٍرُ رٍساًِ ًجبیذ ثبضذ.
هبدُ  -30در صَرتی کِ هیبًگیي ًوزات داًطجَ در دٍرُ ّبی کبرداًی ٍ کبرضٌبسی ًبپیَستِ در دٍ ًیوسبل تحصیلی اعن اس
هتَالی یب هتٌبٍة ٍ کبرضٌبسی پیَستِ در سِ ًیوسبل هتَالی یب ً 4یوسبل هتٌبٍة کوتز اس  12ثبضذ در ّز هزحلِ ای اس دٍرُ
کِ ثبضذ اس اداهِ تحصیل هحزٍم هی ضَد.
هبدُ  -33داًطجَی غیز هطوَل هی تَاًذ پس اس گذراًذى يک ويمسبل تحصيلي  ،در ّز یک اسدٍرُ ّبی کبرداًی ٍ
کبرضٌبسی ًبپیَستِ حذاکثز ثزای یک ًیوسبل ٍ در دٍرُ کبرضٌبسی پیَستِ ثزای دٍ ًیوسبل هتَالی یب هتٌبٍة اس هزخصی
تحصیلی استفبدُ کٌذ.
هبدُ  -45در صَرت اًتمبل ٍ ،احذّبی گذراًذُ ضذُ داًطجَ کِ ًوزات آًْب  ٍ 12یب ثبالتز است پذیزفتِ هی ضَد ٍ پذیزفتي
ٍاحذّبیی کِ ًوزُ آًْب کوتز اس  ٍ 12ثیطتز اس  10است ثز عْذُ داًطگبُ همصذ است در ّز حبل عذم پذیزش ٍاحذّبی درسی
داًطجَیبى اًتمبلی در حذٍدی هجبس است کِ ٍی اهکبى گذراًذى ٍاحذّبی ثبلیوبًذُ خَد را در طَل هذت هجبس تحصیل داضتِ
ثبضذ .
هبدُ ٍ -56احذّبیی کِ داًطجَی هیْوبى در یک یب چٌذ داًطگبُ هی گذراًذ عیٌب" در کبرًبهِ اٍ در ٍاحذ هجذا ثجت هی ضَد ٍ
ًوزات آًْب در هحبسجِ هیبًگیي ًیوسبل ٍ هیبًگیي کل اٍ هٌظَر خَاّذ ضذ .حذالل ًوزُ لجَلی داًطجَی ميُمبن در داًطگبُ
همصذ  21هی ثبضذ ٍ ٍاحذّبیی را کِ داًطجَ در داًطگبُ همصذ ثب ًوزُ کوتز اس  12گذراًذُ است ثبیذ مجددا" ثگذراًذ.

