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  خ�صه اي از آيين نامه آموزشي
  دكتراي عمومي داروسازي

 
  ثبت نام : فصل اول 

 
ك�ه دانش�گاه اع��م ميكن�د ب�راي ادام�ه  دانشجو موظ�ف اس�ت در ھ�ر نيمس�ال در زم�اني– 3ماده 

دون عدم مراجعه دانشجو براي ثبت ن�ام ب�. تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند
اط�ع و عذر موجه در يك نيمس�ال ب�ه منزل�ه انص�راف از تحص�يل اس�ت و در ص�ورت ت�أخير و 
داشتن عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد، ولي آن نيمس�ال ب�ا 

  .صدور حكم مرخصي تحصيلي جزو مدت مجاز تحصيل آنان محسوب ميگردد
ه خود را در خودداري از نام نويسي، با د2ي�ل مس�تند، دانشجو موظف است عذر موج: تبصره 

بطور مكتوب حداكثر تا يك ماه قبل از پايان ھمان نيمسال تحص�يلي ب�ه آم�وزش دانش�گاه اط��ع 
  .دھد

  نظام آموزشي: فصل دوم 
 

ھر سال تحصيلي مرك�ب از دو نيمس�ال و در ص�ورت ض�رورت و داش�تن امكان�ات ي�ك  – 8ماده 
  .دوره تابستاني است

ھفت�ه  6ھفته آموزشي و ھر دوره تابس�تاني براب�ر  17ھر نيمسال تحصيلي عبارت از  -9ماده 
  .آموزشي است

برنامه دوره دكتراي عمومي داروسازي شامل درسھاي عمومي و مراحل�ي ب�ه ش�رح  -11ماده 
 .زير است

  
 علوم پايه  –مرحله اول 

  
  ي و كارورزي و پايان نامهكار آموز –دروس عمومي و اختصاصي داروسازي  –مرحله دوم 

 
دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي موظفن�د پ�س از اتم�ام كلي�ه واح�دھا از :  1تبصره 

  .                                                                پايان نامه خود دفاع كنند
م�ي ش�ود و قب�ولي در امتح�ان در پايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار  – 12ماده 

  .جامع شرط ورود به دوره بعدي ميباشد
قب���ولي در كلي���ه درس���ھاي مرحل���ه اول  ش���رط ش���ركت در امتح���ان ج���امع عل���وم پاي���ه،: تبص���ره 

  .از اين مرحله است 12و كسب ميانگين كل ) درسھاي علوم پايه و كليه درسھاي عمومي (
دن در امتح�ان ج�امع عل�وم پاي�ه از ادام�ه دانشجويي كه به عل�ت م�ردود ش�:  12ماده  2تبصره 

تحص��يل در رش��ته داروس��ازي مح��روم ميش��ود در ص��ورتي ك��ه مي��انگين نم��رات درس��ھايي ك��ه 
باشد ميتواند برابر دستور العمل مربوط�ه ب�ه رش�ته ديگ�ري در مق�اطع  10گذرانده است حداقل 

  .ھدتغيير رشته د) باتوجه به ميانگين نمره دانشجو( كارشناسي يا كارداني 
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  واحدھاي درسي و طول مدت تحصيل: فصل سوم 

 
دانشجو در ھر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل آموزش دكتراي عمومي داروسازي  – 15ماده 

  .واحد درسي انتخاب نمايد 20تا  12مجاز است بين 
در آخ��رين نيمس��ال تحص��يلي ھ��ر ي��ك از مراح��ل آموزش��ي دانش��جو از رعاي��ت ش��رط : 1تبص��ره 
 .د معاف استواح 12حداقل 

  
  .واحد درسي نمي باشد 6در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب  بيش از :  4تبصره 
  .سال است 5/9حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي داروسازي  – 17ماده 

 
س�ال اول دوره آم�وزش داروس�ازي در امتح�ان ج�امع  4دانشجويي كه نتواند در م�دت : تبصره 

ه نم��ره قب��ولي كس�ب كن��د از ادام��ه تحص��يل در رش�ته داروس��ازي مح��روم ميش��ود و در عل�وم پاي��
باش��د ميتوان��د ب��ه رش��ته  10ص��ورتي ك��ه مي��انگين نم��رات درس��ھايي ك��ه گذارن��ده اس��ت ح��داقل 

  .ديگري در مقاطع كارشناسي يا كارداني تغيير رشته بدھد
 

  حضور و غياب: فصل چھارم 
 

س��ات مرب��وط ب��ه ھ��ر درس و واح��دھاي ك��ارآموزي و حض��ور دانش��جو درتم��امي جل – 18م��اده 
  .، غيبت محسوب ميشودم حضور دانشجو در ھر يك از جلساتكارورزي الزامي است و عد

                                                                                                                                     
 2ھف�دھم  عمل�ي و آزمايش�گاھي از 4ساعات غيبت دانش�جو در ھ�ر درس نظ�ري از – 19ماده 
ھفدھم

  
دھ�م   1مجموع ساعات آن درس و در دوره ھ�اي ك�ارآموزي و ك�ارورزي نباي�د       از 

ساعات آن واحد تجاوز كند در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس ص�فر منظ�ور خواھ�د 
  .ز موجه تشخيص داده شود آن درس حذف ميگرددشد چنانچه غيبت مازاد بر حد مجا

واح�د در ھ�ر نيمس�ال الزام�ي نيس�ت و در ع�ين ح�ال نيمس�ال  12و در اين ح�ال رعاي�ت ح�داقل  
  .مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود

درس و  غيب��ت غي��ر موج��ه در امتح��ان ھ��ر درس ب��ه منزل��ه گ��رفتن نم��ره ص��فر در آن -21م�اده 
  .غيبت موجه باعث حذف آن درس خواھد بود

 .تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو به عھده شوراي آموزشي دانشگاه است -23ماده 
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  حذف و اضافه: فصل پنجم 

 
دانش��جو ميتوان��د در ھ��ر نيمس��ال تحص��يلي از مراح��ل اول و دوم ت��ا دو ھفت��ه پ��س از  -24م��اده 

خ�ود را ح�ذف و ي�ا ) كارآموزي و ك�ارورزي  -عملي - نظري( شروع نيمسال حداكثر دو درس 
براي دو درس ديگ�ر ثب�ت ن�ام كن�د ي�ا دو درس انتخ�ابي خ�ود را ب�ا دو درس ديگ�ر جابج�ا نماي�د 

  .تجاوز نكند 15مشروط بر اينكه تعداد واحدھاي انتخابي وي از حدود مقرر در ماده 
ح�ذف و اض�افه ي�ا ب�ه ھ�ر دلي�ل  غيبت در جلسات در دو ھفته اول ھر درس به دلي�ل:  1تبصره 

دھم  غيبت مجاز دانشجو محس�وب  1ھفدھم و  4ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد جزو
  .ميشود
  .حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست: 2تبصره 

 
 

ھفت��ه ب��ه پاي��ان  5دانش��جو در مراح��ل اول و دوم آم��وزش داروس��ازي م��ي توان��د ت��ا :  2م��اده 
ي فق��ط يك��ي از دروس نظ��ري ي��ا ك��ارآموزي و ك��ارورزي خ��ود را ب��ا تأيي��د گ��روه نيمس�ال تحص��يل

غيب�ت دانش�جو در آن درس ب�يش از ح�د " آموزشي مربوطه حذف كن�د ، مش�روط ب�ر اينك�ه او2
  .       كمتر نشود 12تعداد واحدھاي باقيمانده وي از " مجاز نباشد و ثانيا

سال ، تنھا در صورتي مج�از اس�ت ك�ه بن�ا ب�ه حذف كليه درسھاي اخذ شده در يك نيم -26ماده 
تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد،                                                    

                                                                                                                         
دراين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب ميش�ود و محاس�به ي�ا ع�دم  

محاس�به اي��ن مرخص�ي در س��نوات مج�از تحص��يل دانش�جو ب��ه عھ�ده ش��وراي آموزش�ي دانش��گاه 
 .است

 
 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو: ششم فصل 

  
ارزيابي پيشرفت دانشجو در ھر درس ب�ر اس�اس مي�زان حض�ور و فعالي�ت در ك��س، -27ماده 

انجام فعاليتھاي آموزشي و نتايج امتحان�ات مي�ان نيمس�ال و پاي�ان نيمس�ال ص�ورت م�ي گي�رد و 
  .مدرس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

و حداقل ميانگين در ھ�ر نيمس�ال  10بولي در كليه درسھاي مرحله اول حداقل نمره ق -31ماده 
اختصاصي، ( حداقل نمره قبولي دركليه دروس مرحله دوم   . مي باشد 12و ميانگين كل دوره 

و حداقل ميانگين در ھر نيمسال در مرحله دوم و ميانگين  12) واحدھاي كارآموزي، كارورزي
ي كه در ھريك از درسھا حداقل نمره قب�ولي را كس�ب ننماي�د ميباشد دانشجوي 14كل اين مرحله 

ب��ا اي��ن ح��ال نم��رات كلي��ه . در اول�ين فرص��ت مع��ين موظ��ف ب��ه انتخ��اب مج��دد آن درس م�ي باش��د
دروس اع�م از قب�ولي و ي�ا م�ردودي در كارنام�ه دانش�جو ثب�ت و در محاس�به مي�انگين محس�وب 

 .ميشود
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  .دانشگاه غير قابل تغيير استنمره پس از اع�م به آموزش كل : تبصره 
 12 نباي�د ازو دوم ميانگين نمرات دانشجو در ھيچ نيمس�ال تحص�يلي در مرحل�ه اول  -32ماده 

كمت�ر باش�د، در غي�ر اي�ن ص�ورت ، ن�ام نويس��ي دانش�جو در نيمس�ال بع�دي ب�ه ص�ورت مش��روط 
  .خواھد بود
واح�د باش�د آن  12ت�ر از در مواردي كه تعداد واحدھاي ارائه ش�ده توس�ط دانش�گاه كم: تبصره 

نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نخواھد شد و ليكن در صورت كسر مي�انگين ب�ه 
در م��واردي ك��ه ب��ه عل��ت مش��ك�ت دانش��جو ي��ا .عن��وان نيمس��ال مش��روطي محاس��به خواھ��د ش��د

باش��د آن نيمس��ال ج��زو س��نوات  12نيمس��ال آخ��ر در ھ��ر ي��ك ار مراح��ل تع��داد واح��دھا كمت��ر از 
ي دانش�جو محس�وب و در ص�ورت كس�ر مي��انگين ب�ه عن�وان نيمس�ال مش�روطي محاس��به تحص�يل

 .           خواھد شد
                                                         

" دانشگاه موظف است ، موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را ھر بار كتب�ا:  2تبصره 
  . نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كندبه وي و اولياء او اط�ع دھد و يك 

، ھار بي اط�عي دانش�جو از اي�ن ام�ربا اين وصف عدم اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظ
 .                                                                      مانع از اجراي مقررات نخواھد بود

  
مشروط نام نويسي ميكند حتي در نيمس�ال آخ�ر ھ�ر ي�ك از  دانشجويي كه به صورت:  3تبصره 

  .واحد درسي را درآن نيمسال ندارد 14مراحل حق انتخاب بيش از 
نيمس�ال متن�اوب مش�روط ش�ود، از ادام�ه  4نيمسال مت�والي ي�ا  3دانشجويي كه براي  -34ماده 

ده اس�ت ح�داقل در اين ح�ال ، چنانچ�ه مي�انگين ك�ل واح�دھايي ك�ه گذران�. تحصيل محروم ميشود
  .ميتواند تغيير رشته دھد 12ماده  2باشد ، مطابق تبصره  10

دانشجويي كه در پايان ھر يك از مراح�ل داراي مي�انگين ك�ل كمت�ر از ح�د تعي�ين ش�ده  -35ماده 
باشد ، در صورتي كه مدت مجاز يه تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باش�د ، ميتوان�د 

حس��ب م��ورد نم��ره كمت��ر از ح��د نص��اب آورده اس��ت تك��را و در غي��ر  درس��ھايي را ك��ه در آنھ��ا
اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحص�يل را نخواھ�د داش�ت ب�ديھي اس�ت ك�ه 
نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل 

 .او محسوب خواھد شد
  
 

نتواند يا نخواھد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغ�م  دانشجويي كه: تبصره 
اس��تفاده از آن نتوان��د كمب��ود مي��انگين ك��ل خ��ود را جب��ران نماي��د چنانچ��ه ح��داقل مي��انگين ك��ل 

باشد مي تواند به رشته ديگري درمق�اطع ك�ارداني ي�ا كارشناس�ي تغيي�ر رش�ته  10واحدھاي او 
  .دھد

 
 
 
 
 



6 
  

 
 تحصيلي و انصراف از تحصيل مرخصي: فصل ھفتم 

  
دانش��جو پ��س از گذران��دن ي��ك نيمس��ال تحص��يلي م��ي توان��د در ط��ول مراح��ل آم��وزش  -38م��اده 

داروسازي حداكثر دو نيمس�ال تحص�يلي مت�والي ي�ا متن�اوب ب�ا احتس�اب در س�نوات از مرخص�ي 
  .تحصيلي استفاده نمايد

دو ھفت�ه قب�ل از ش�روع ن�ام  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ، ح�داقل -38ماده 
  . نويسي ھر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كس�ب نظ�ر از دانش�كده ذي�ربط قب�ل از اتم�ام :تبصره 
ب�ه وي اب��غ كن�د " مھلت نام نويس�ي ، موافق�ت ي�ا ع�دم موافق�ت ب�ا درخواس�ت دانش�جو را كتب�ا

  .ناشي از مرخصي تحصيلي بعھده دانشجو خواھد بودعواقب 
ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل انصراف ار تحصيل محس�وب  -40ماده 

  .ميشود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را ندارد
درموارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه ميداند بايد د2ي�ل آن�را ح�داقل : تبصره 

  .                                يك ماه قبل از پايان ھمان نيمسال به دانشگاه ارائه دھد
  

 
 

در صورت تأئيد موجه بودن ت�رك تحص�يل توس�ط دانش�گاه آن نيمس�ال ج�زو مرخص�ي تحص�يلي 
  .محسوب ميشود دانشجو
ب�ه آم�وزش دانش�گاه " دانش�جو باي�د درخواس�ت انص�راف از تحص�يل خ�ود را شخص�ا -41م�اده 

در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يكبار حداكثر تا يك م�اه قب�ل از پاي�ان . تسليم نمايد
ھمان نيمسال تقاضاي خود را پس بگيرد پس از انقض�اي اي�ن مھل�ت حك�م انص�راف از تحص�يل 

  .ادر خواھد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را نخواھد داشتوي ص
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است ب�ه كلي�ه تعھ�داتي ك�ه در دوران تحص�يل :  1تبصره 

  .سپرده است عمل نمايد
 انتقال و جابجايي: فصل ھشتم 

  
گاه ديگر در ھمان انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانش -42ماده 

  .رشته و ھمان مقطع تحصيلي است
انتقال دانشجو با توافق دانشگاھھاي مبدأ و مقصد منوط به داش�تن ھم�ه ش�رايط زي�ر  -43ماده 
  :است

ادامه تحصيل متقاض�ي در دانش�گاه مب�دأ از نظ�ر مق�ررات آموزش�ي و انض�باطي ب�م�انع -1-43
  .باشد

  .آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشدمتقاضي حداقل دو نيمسال از دوره  -2-43
باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد ) پايه ، اصلي و تخصصي(واحدھاي اختصاصي  -3-43

  .                                       حداقل نصف كل واحدھاي اختصاصي دوره باشد
  .اشدب 12ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل  -4-43
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نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده ھم�ان س�ال در رش�ته  -5-43
  .                                                    و سھميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

ده او در مواردي زير انتقال دانشجو ب�ه مح�ل ي�ا نزديكت�رين مح�ل س�كونت دائ�م خ�انوا -44ماده 
  :انجام ميشود)  1به استثناي شرط (  43خارج از شرايط مذكور در ماده 

ش�ھادت ، ف��وت ي��ا معل��ول ش��دن سرپرس�ت خ��انواده دانش��جو بطوريك��ه وي ب��ه تش��خيص  -1-44
 .                                                    مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود

  
مؤثر دانش�جو ب�ه نح�وي ك�ه ب�ه تش�خيص ش�وراي ع�الي پزش�كي بط�ور مس�تقل  معلوليت-2-44

  .قادر به ادامه زندگي نباشد
ازداوج رس��مي و دائم��ي دانش��جوي دخت��ر و ي��ا انتق��ال ش��وھر دانش��جو مش��روط ب��ر آنك��ه  -3-44

ش�وھر در اس�تخدام رس��مي دول�ت باش�د و جابج��ايي مح�ل زن�دگي وي ب��دون درخواس�ت او انج��ام 
  .شده باشد
ھر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بع�د از قب�ولي دانش�جو در دانش�گاه ص�ورت : 1 تبصره

  .گرفته باشد
انتقال دانش�جو ب�ه ھ�ر ي�ك از دانش�گاھھاي تھ�ران ممن�وع اس�ت ج�ز در م�وارد م�ذكور -45ماده 
  44ماده 
 6اقل و ح�د" دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد كتب�ا-49ماده 

  .ھفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند
 

و ب�ا2تر در دانش�گاه مب�دأ گذران�ده  12كليه واحدھايي كه دانشجوي انتقالي ب�ا نم�رات -51ماده 
  .بر عھده دانشگاه مقصد است 12و  10است پذيرفته ميشود و پذيرش واحدھاي با نمره بين 

  .ال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز استانتق -53ماده 
 

 »جابجايي « 
  

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاھھاي مبدأ و مقصد پس از گذراندن ح�داقل ي�ك  -54ماده 
                                                                           .                                  نيمسال  در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار ب�مانع است

ادام���ه تحص���يل ھ���ر دو دانش���جو در دانش���گاھھاي مب���دأ از نظ���ر مق���ررات آموزش���ي و  – 1-54
  .انضباطي ب�مانع باشد

س��ال ورود ب��ه تحص��يل ھ��ر دو دانش��جو باي��د يكس��ان باش��د و در ھ��ر ص��ورت ھ��ر  دو  -2-54
  .از واحدھاي دوره را گذرانده باشند% 50اضي جابجايي نبايد بيش از دانشجوي متق

نمره آزم�ون ورودي متقاض�يان در س�ال ورود ب�ه تحص�يل از نم�ره آزم�ون آخ�رين ف�رد  -3-54
  .  پذيرفته شده ھمان سال در رشته و سھميه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

ر فاص�له پ�انزدھم ال�ي پاي�ان تيرم�اه ھ�ر س�ال دانشجوي متقاضي جابجايي ميبايستي د -55ماده 
 .                                                                              جھت جابه جايي اقدام نمايد
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ميتوان��د ي��ك دس��تگاه را ب��ه عن��وان مقص��د " ي منحص��رادانش��جوي متقاض��ي جابج��اي:  1تبص��ره 
  .                                                                                                               انتخاب كند

يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواھد " تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قب�: 2تبصره 
  .شد

  دانشجوي ميھمان: فصل نھم 
در م��واردي ك��ه دانش��جو ، بط��ور موق��ت ، ن��اگزير ب��ه تغيي��ر مح��ل تحص��يل خ��ود باش��د -58م��اده 

ميتواند با توافق دانشگاھھاي مبدأ و مقصد به عنوان دانش�جو ميھم�ان ، مح�ل تحص�يل خ�ود را 
  .به طور موقت براي مدت معين تغيير دھد

زان���ه ب���ه ش���بانه ، ار دانش���گاھھاي حض���وري ب���ه غي���ر ميھم���اني از دوره ھ���اي رو: 1تبص���ره 
  .حضوري و از دانشگاھھاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است

ميھمان ش�دن دانش�جو در ي�ك دانش�گاه مش�روط ب�ر اي�ن اس�ت ك�ه دانش�جو ح�داقل دو : 2تبصره 
  .نيمسال خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

ھمان در دانش�گاه مقص�د بايس�تي ب�ااط�ع ام�ور آموزش�ي انتخاب واحد دانشجوي مي:  3تبصره 
  .در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

تعداد واحدھايي ك�ه دانش�جوي ميھم�ان در دانش�گاه ي�ا دانش�گاھھاي مقص�د ميگذران�د  -59ماده 
 حداقل نمره قبولي دانش�جوي.درصد كل واحدھاي دروه تجاوز كند 40در ھيچ صورتي نبايد از 

م��ي باش��د و واح��دھايي را ك��ه دانش��جو در دانش��گاه ، مقص��د ب��ا  12ميھم��ان در دانش��گاه مقص��د 
  .بگذراند " گذرانده است بايد مجددا 12نمره كمتر از 

 
 تغيير رشته: فصل دھم

 
دانشجويان دوره دكتراي داروسازي در طول دوران تحص�يل خ�ود در ص�ورت داش�تن  -63ماده 

دانش��گاه زي��ربط ميتوانن��د ب��ه رش��ته ديگ��ري در ھم��ان گ��روه ش��رايطي ب��ه ش��رح زي��ر و موافق��ت 
  .آزمايشي تغيير رشته دھند

  .ادامه تحصيل دانشجوي متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي ب�مانع باشد -1-63
  .سوم كل واحدھاي دوره را گذرانده باشد 1ششم و حداكثر  1حداقل -2-63
ره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سھميه و نمره آزمون ورودي متقاضي از نم -3-63

  .                                               رشته مورد تقاضا در ھمان سال كمتر نباشد
ھفته قب�ل  6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به ھمراه مدارك 2زم حداقل  -66ماده 

  .محل تحصيل خود تسليم نمايد از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه
تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بھداشت درم�ان ب�ه وزارت عل�وم و ب�ر عك�س در : تبصره 

  .صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال ب�مانع است
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  پايان نامه: فصل دوازدھم 

 
ن دانشجو مؤظف تھيه پايان نامه آخرين بخش دوره دكتري داروسازي است كه طي آ-70ماده 

اس�ت در ي�ك زمين��ه مرب�وط ب��ه رش�ته تحص��يلي خ�ود زي��ر نظ�ر اس��تاد راھنم�ا ب��ه تحقي�ق و تتب��ع 
  .بپردازد
موض��وع پاي��ان نام��ه و انتخ��اب اس��تاد راھنم��ا ب��ه پيش��نھاد دانش��جو ، موافق��ت اس��تاد : 1تبص��ره 

  .راھنما، تأييد گروه آموزشي و تصويب شوراي پژوھشي دانشكده مربوطه تعيين ميگردد
فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع از آن نبايستي كمتر از يك  -77تبصره ماده 

  .سال باشد
واح��د از  140دانش��جويان دوره دكت��راي داروس��ازي م��ي بايس��ت پ��س از گذران��دن  -71م��اده 

دروس عمومي و اختصاصي تا يكسال موضوع پايان نامه را با نظر استاد راھنم�ا انتخ�اب كنن�د 
  .به ثبت برسانندو 

دانشجوي كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثب�ت نرس�اند ت�ا زم�ان ثب�ت : تبصره 
  .                                         موضوع مجاز به اخذ واحد درسي جديد نخواھد بود

ا در ص��ورت ل��زوم ب��ه پيش��نھاد اس��تاد راھنم��ا ي��ك نف��ر از اعض��اء ھيئ��ت علم��ي ي��� -73م��اده 
متخصصان و محققان برجسته پس از تصويب شوراي پژوھشي دانشكده بعنوان اس�تاد مش�اور 

  .تعيين ميشود
  .موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد :75ماده 
استاد مشاور  -2استاد راھنما -1ارزشيابي پايان نامه توسط ھيئت داوران متشكل از : 80ماده 

نماين�ده ش�وراي پژوھش�ي  -4مرتبط ب�ا پاي�ان نام�ه  نماينده گروه آموزشي -3در صورت وجود 
يك عضو از اعضاي محت�رم ھيئ�ت علم�ي ي�ا محقق�ان ي�ا ص�احب نظ�ران ب�ه انتخ�اب  -5دانشكده 

  .گروه آموزشي مربوطه صورت مي گيرد
در صورتي كه پايان نامه از نظ�ر ھي�ات داوران ض�عيف تش�خيص داده ش�ود دانش�جو : 76ماده 

ني ك�ه ھي��ات داوران تعي�ين ميكن�د رس�اله خ�ود را كام�ل و از آن دف��اع ميتوان�د ب�ار ديگ�ر در زم�ا
 .                                                                                                       نمايد

  
ارزشيابي پايان نامه توسط ھي�ات داوران در مقي�اس نم�ره گ�ذاري از ص�ف ت�ا بيس�ت  -81ماده 

  .ميگيرد صورت
پاي��ان نام��ه ھ��اي دانش��جويان دوره دكت��راي عم��ومي داروس��ازي ب��ا توج��ه ب��ه نم��رات : 1تبص��ره 

  .مربوط در چھار درجه به شرح زير متمايز مي شود
  20تا  19عالي                          پايان نامه ھاي با نمره 
  99/18تا  17بسيار خوب               پايان نامه ھاي با نمره 

  99/16تا  14پايان نامه ھاي با نمره                        خوب
  14غير قابل قبول         پايان نامه ھاي با نمره كمتراز 
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كليه دانشجويان مؤظف به دفاع از پايان نامه خود در آخ�رين نيمس�ال تحص�يلي م�ي  – 82ماده 
ند از پاي�ان نام�ه خ�ود د ف�اع باشند و چنانچه دانشجو در چھار چوب سنوات مجاز تحصيلي نتوا

كند و نمره قبولي كسب نمايد عل�ي رغ�م گذران�دن كلي�ه واح�دھاي درس�ي دوره آموزش�ي اخ�راج 
 .خواھد شد

 
  :تبصره 

دبي��ر ش��ورای ع��الی برنام��ه ري��زی عل��وم  5/12/87م��ورخ  501246ب��ر اس��اس نام��ه ش��ماره 
رش��ته ھ��ای عل��وم پزش��کی، ممن��وع نم��ودن جابج��ايی دانش��جويان در تم��امی مق��اطع تحص��يلی 

 5/11/87پزشکی در سی و ھشتمين جلسه شورای عالی برنام�ه ري�زی عل�وم پزش�کی م�ورخ 
  .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                


