
 

  فصل دوم
  نظام آموزشی

  
  .آموزش دوره دکتري عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدي است )5ماده 
و قبولی یـا عـدم    در نظام واحدي، میزان هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود )6ماده 

  .درس محدود است قبولی دانشجو در یک درس به همان
سـاعت،   17هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفادآن به ترتیـب بـه صـورت نظـري    )7ماده 
ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی وطبـق برنامـه مصـوب     34) یا آزمایشگاهی( عملی 

  .علوم پزشکی تدریس می شود شوراي عالی برنامه ریزي
  :برنامه دوره دکتري عمومی دندانپزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است )8ماده 

  دروس عمومی و علوم پایه و تعدادي ازدروس اختصاصی: مرحله اول
  دروس اختصاصی دندانپزشکی: مرحله دوم 

اشتن شـرایط و امکانـات   هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و د )9ماده
هفتـه   6هفته آموزشی و دوره تابسـتانی برابـر    17هر نیمسال تحصیلی عبارت از . یک دوره تابستانی است

  .است 7آموزشی با رعایت مفاد ماده 
هفته آمـوزش   6هفته و  17طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت  :1تبصره

  .محسوب نمی شود
در موارداشتثنایی و ضروري، شامل وقوع بالیاي طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول  :2رهتبص
هفته، بیماري استاد و  مواردي از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربـوط و موافقـت شـوراي آموزشـی      17

ویانی که آن درس یا هفته جهت کلیه دانشج 17دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 
هر واحد  درسـی از میـزان مقـرر در     درسها را اخذ کرده اند تدریس کرد، مشروط بر اینکه مجموع ساعات

  .این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است 7ماده 
تعداد بخشهاي . ش آموزش بالینی استدر دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخ )10ماده 

دوره بالینی در طول هر نیمسال تحصیلی باتوجه به مدت زمان الزم براي آموزش هر بخش توسط شـوراي  
  .آموزشی دانشگاه  تعیین می شود

کلیه دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصـل مصـوب شـوراي    )11ماده 
  .لوم پزشکی را اجرا نمایندعالی برنامه ریزي ع

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالـب جدیـد    :1تبصره
بـدیهی اسـت منـابع    . در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی  است

  .دجهت امتحان علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می شو



 

آن دسته از دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشـکی کـه حـداقل سـه دوره دکتـري عمـومی         :2تبصره 
دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تایید شوراي آموزش دانشکده و دانشـگاه مـی تواننـد بـا     

  .ه مصوب اضافه کنندتوجه به مقتضایات و امکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهاي دوره به برنام
جامع علوم پایه برگزار می شود وقبولی در این امتحان شـرط ورود   در پایان مرحله اول، امتحان )12ماده

  .به دوره بعدي می باشد
  درسـهاي  (شرط شرکت در امتحـان جـامع علـوم پایـه ، قبـولی در کلیـه درسـهاي مرحلـه اول          :1تبصره

و ) ن و بافت شناسی دهـان و دنـدان و فـک وآنـاتومی دنـدان     علوم پایه، درسهاي عمومی و واحدهاي جنی
با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی . از این مرحله است 12کسب میانگین کل 

داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کنـد و در صـورت قبـولی، درس باقیمانـده را در     
  .یهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شدبد. بگذراند دوره بعدي 

چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده اسـت در   :2تبصره
  زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعالم نشده باشد، دانشـجو بـه صـورت مشـروط در آزمـون شـرکت       

که بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس مردود شـده باشـد یـا علـی رغـم قبـولی،       در صورتی .می نماید
نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمـون مـذکور    12میانگین کل مرحله اول وي به 

شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تـا کسـب نمـره قبـولی در درس مـردودي و      جزو تعداد دفعات 
  .کسب میانگین الزم، اجازه شرکت درآزمون جامع بعدي را حتی به صورت مشروط نخواهد داشتهمچنین 

چنانچـه دانشـجو در امتحـان مزبـور     . مجاز است شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت)13ماده 
  .نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی محروم می شود

غیب غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسـوب مـی    :1تبصره 
  .شود

دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحـان جـامع علـوم پایـه از ادامـه تحصـیل در رشـته         :2تبصره 
ري عمومی دندانپزشکی محروم می شود می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره هاي دکت

مـی شـوند، مصـوب     پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی محروم
، به رشته دیگري در مقـاطع  28/4/82بیست و دومین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  .کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد

  
  
  
  
  
  
  


