ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺎده (25ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸـﺠﻮ در ﻫـﺮ درس ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﯿـﺰان ﺣﻀـﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﮐـﻼس ،اﻧﺠـﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺳـﺘﺎدﯾﺎ اﺳـﺎﺗﯿﺪ
ﻫﺮدرس ﻣﺮﺟﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ درس ﻧﻈﺮي اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  (26ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﯾﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد:
-26-1رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ
-26-2ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺑﺨﺶ ،ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
-26-3دﻗﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺨﺶ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران
-26-4اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮ از دوره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
-26-5ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻻزم
ﻣﺎده (27ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 25و  26ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺼﻮرت ﻋﺪدي ﺑﯿﻦ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺑﯿﺴـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده (28ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در درﺳﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  10و در درﺳﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻣـﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ
 12ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از درﺳﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،در اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻌـﯿﻦ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آن درس اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿـﻪ دروس اﻋـﻢ از ﻗﺒـﻮﻟﯽ و ردي در ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻫﺮ ﯾﮏ از دروس ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺮه دروس ﻧﻈﺮي -ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ درس
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺪل دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫـﺮ ﮐـﺪام اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻌﺪل دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ  10ﻧﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮه ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از  8ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌـﺪل ﺑـﻪ 10
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﻣﺎده  (29اﺳﺘﺎد ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﺮ درس و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﺮه ﻧﻬـﺎﯾﯽ داﻧﺸـﺠﻮ در آن درس را
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف  10روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن آن درس از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻤﺮه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﻋﺘﺮاﺿـﺎت
ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺎده  (30اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮﮔـﺰاري
آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل دارد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻧﻤﺮه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  (31در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات او
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دوره دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ
ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وي ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه :1ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺮ درس ﯾﺎ ﺑﺨﺶ در ﻧﻤﺮه آن درس ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺿﺮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺮدودي
درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺮات درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دوره
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده  (32ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ درﻫﯿﭻ ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﻣـﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از  12و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از  14ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺮوط
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و اﺣﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ از  12واﺣـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،آن ﻧﯿﻤﺴـﺎل

ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟـﯿﮑﻦ در ﺻـﻮرت ﮐﺴـﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﯿﻤﺴـﺎل
ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل آﺧﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  12واﺣﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،آن ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺟـﺰو ﺳـﻨﻮات ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮ
ﻣﺤﺴﻮب و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ را ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ وي و اوﻟﯿﺎءاش ﮐﺘﺒـﺎً
اﻃﻼع دﻫﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻗﺼﻮر در ﻋﺪم اﺧﻄـﺎر ﺑـﻪ وي از
ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده  (33داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از  14واﺣﺪ درﺳﯽ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮارداﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ) ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺣـﻞ
آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ،اراﺋﻪ واﺣﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ
ﻣﻘﺮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  33ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑـﯿﺶ
از  20واﺣﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  (34داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳـﻪ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻧﯿﻤﺴـﺎل
ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  13ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺎده (35ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از  12و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم از  14ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ وي در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﻬﺎ ﯾﺎﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ
در آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  12ﯾﺎ  14آورده اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات دروس ﺗﮑﺮاري اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻠﯽ
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،ﺗﻌﺪادي از درﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ
از  12ﯾﺎ  14آورده ،ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دوره دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و
در درس ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮاري ﻣﺮدود ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ردي و ﺗﮑﺮاري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ او در آن درس ﯾـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻼك ﻋﻤـﻞ اﺳـﺖ و
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺒﻼً ﻧﻤـﺮه ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﮐﺴـﺐ ﻧﻤـﻮده ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﺠﺪداً آن درس ﯾﺎ ﺑﺨﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :2داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳـﺘﻔﺎده از
آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  13ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  :3ﺷﺮط اﺧﺬ واﺣﺪ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮي ﻋﻤﻠـﯽ ،رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿـﺎزي دروس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ) ﺑﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﻧﻤـﺮات درﺳـﻬﺎي
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول( ﺣﺪاﻗﻞ  14ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  (36داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،از ادﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻـﻮرت
اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز رﺷﺘﻪ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.

