
 

  سوم فصل
  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

  
حداقل تعداد واحدهاي درسی الزم براي فراغت از تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپزشکی، )14ماده 

  .طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی است
ره دکتري عمومی دندانپزشکی باید دانشجو درهر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دو )15ماده 

  .واحد درسی، انتخاب نماید 20و حداکثر تا  12حداقل 
در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحـل آموزشـی، دانشـجو از رعایـت شـرط انتخـاب        )1تبصره

  .واحد معاف است 12ل قاحد
باشد می تواند با  17ل در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداق :2تبصره

  .واحددرسی را انتخاب کند 24دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا  نظر استاد راهنما و موافقت
قیمانده براي گذراندن هر یک از مراحـل آموزشـی را   واحد با 24در مواردي که دانشجو حداکثر  :3تبصره

یید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها داشته باشد، درصورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشدبا تا
  .را در آن نیمسال بگذراند

  .واحد درسی نمی باشد 6در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از  :4تبصره
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها  )16ماده 

ا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معینـی  در آزمون ورودي ، در یک ی
کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس پـیش نیـاز   

  .دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند
دانشگاهی بر  نیاز نوع درس، تعداد و احد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیشتعیین  :1تبصره

  .عهده شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهادگروههاي آموزشی است
شـدگان   آموزش کشور، پس از اعـالم نتـایج آزمـون ورودي، کارنامـه پذیرفتـه      سازمان سنجش :2تبصره 

  .در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههاي ذیربط قرار می دهدرا  آنها  مشتمل بر نمره خام
ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت  :3تبصره

شـجو،  احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمـرات دان  نمرات در کانامه دانشجو، 
  .مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است

واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را  8 به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل  :4تبصره 
  .گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود

سال اول  5/3سال است که  9زشکی حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی دندانپ)17ماده 
  .سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد 5/5طی مرحله اول  و  به



 

سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمـره قبـولی کسـب     5/3چنانچه دانشجویی نتواند در مدت  :1تبصره
ستورالعمل مندرج در تبصره کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر د

  .به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته بدهد 13ماده  2
سال از شروع مرحله دوم ، ایـن مرحلـه را بـه     5/5دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت  :2تبصره 

گر قابل تمدید است، مشروط بر آن کـه  یماه د 12پایان برساند با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر 
  .مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


