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استان مازندران

معرفی استان مازندران
استان مازندران در شمال کشور جمهوری اسالمی ايران و با وسعتی معادل65732/4
کیلومتر مربع حدود  1/42درصد از مساحت کشور را در بر داشته و هجدهمین استان
از اين حیث در کشور محسوب می گردد  .دريای خزر درشمال  ،استانهای تهران و
سمنان در جنوب و استانهای گیالن و گلستان به ترتیب در غرب و شرق استان
قرار دارند.
مازندران بر اساس آخرين تقسیمات کشوری دارای 62شهرستان به نامهای آمل  ،بابل
 ،بابلسر  ،بهشهر  ،تنکابن  ،جويبار  ،چالوس  ،رامسر  ،ساری  ،سوادکوه  ،سیمرغ،
قائمشهر  ،گلوگاه  ،محمود آباد  ،نکا  ،نور  ،نوشهر ،فريدونکنار  ،عباس آباد و میاندرود ،
35شهر  33 ،بخش  161 ،دهستان و  5217آبادی می باشد .
آب و هوای مازندران  ،معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزری ) است  .امتداد
کوههای البرز در جنوب  ،نزديکی به دريا و پوشش گیاهی از داليل اصلی تعديل آب و
هوای اين منطقه است از لحاظ طبیعی مازندران به سه قسمت اصلی کوهستانی در
جنوب  ،میان بند در وسط و جلگه ای در شمال تقسیم می شود  .شیب ناهمواريهای
آن از غرب به شرق به موازات دريای خزر است  .رشته کوه البرز با رودهای کوچك و
بزرگی که درامتداد شمالی – جنوبی آن جريان دارند به سه منطقه غربی  ،مرکزی و
شرقی تقسیم شده است.
بر اساس سرشماری سال  ، 1512جمعیت استان مازندران بالغ بر 5275145نفر می

باشد که تقريبا 4/1درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد  .از اين تعداد
32/6درصد را مردان و 41/5درصد را آن را زنان تشکیل می دهند.
اهالی مازندران به زبانهای فارسی و گويش مازندرانی تکلم می کنند  .گويش مازندرانی
که بازمانده زبان ايرانیان قديم ( پارسی میانه ) است تقريبا در همه جای استان
متداول است .
در اين استان 11/7درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند .
بررسی وضعیت نیروی انسانی و اشتغال استان نشان می دهد از کل جمعیت استان
 1271425نفر ( معادل 42/21درصد ) از لحاظ اقتصادی فعال بوده و بطور تقريبی از
هر  6/57نفر جمعیت استان تنها يك نفر فعال و يا در جستجوی کار بوده است  .نرخ
12/6و نرخ اشتغال 51/5درصد بوده است.
بیکاری استان
در سال  1512جمعیت شش ساله و باالتر استان  6555252 ،نفر بوده که از اين
تعداد  6465556نفر باسواد ( معادل  53/7درصد ) و مابقی بی سواد بوده است  .نرخ
باسوادی در مناطق شهری و روستايی به ترتیب  12/1و 71/56درصد بوده است.
جغرافیای تاریخی استان
درباره تاريخ باستانی استان مازندران اطالع زيادی دردست نیست و اساسا وضع اقلیمی
آن

اجازه

نمیدهد

ابنیه

وآثار

معماری

پايدار

بمانند.

در جلگه های ساحلی مازندران آثار معتبری از ادوار قبل از اسالم به دست نیامده و
حتی از شهرهای معتبر صدر اسالم ( دوره پادشاهان طبرستان و ديلم ) هم به جز آمل
و ساری يادگاری بجانمانده است .بعداز غلبه آريايی های مهاجم ومهاجرت بومیان،
ساکنان جديد پس از مدتها ظاهرا زيرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند .در کتیبه
بیستون سرزمین مازندران به نام ’’پشتخوارگی‘‘ ودر اوستا ’’پزشخوارگر‘‘ آمده است و
به نظر میرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است .هم زمان بافتوحات

مسلمانان از سلسله های پادوسبانان ،آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در

’’رکن الدين کبودجامه ‘‘ و فرزندانش به دست سلطان محمد خوارزمشاه اسیر شدند.

طبرستان يا قسمتی از آن حکومت میکرده انـد و استقالل نسبی داشته اند .مورخان

زمانی که سلطان محمد خوارزمشاه از نبرد با سپاهیان مغول فــرار می کرد ،رکن

درباره اولین حمله مسلمین به طبرستان وحدت نظر ندارند .بنابه قول عده ای

الدين  ،مغوالن را به جايگاه سلطان محمد هدايت کرد و به اثر اين خوش خدمتی ،از

ازنويسندگـان در سال  52هجری قمری ـ زمان خالفت عثمان ـ اولین بار سعد بن

طرف مغوالن به حکومت کبود جامه رسید و سرانجام توسط تیموريان بساط حکمرانی

عاص حاکم کوفه در صدد فتح طبرستان برآمد و سرانجام سواحل طبرستان ،رويان و

آنها نیز برچیده شد .بعد از درگذشت امیرتیمور  ،ســــادات ـ مرعشی با کسب اجازه

دماوند رابه تصرف خود درآورد .درزمان مروان بن محمد(156ـ 162هـ .ق) آخرين

از شاهرخ میرزا ( 527 – 532هـ  .ق ) به مازندران برگشتند و به عنوان باج گزار اين

خلیفه بنـی امیه  ،اهالی طبرستان علیه حکام عرب سر به شورش برداشتند .دردوره

نواحی سلطنت کردند .سرانجام در زمان سلطنت شاه عباس اول به طور کلی قدرت

خالفت ابوالعباس سفاح ( 152ـ 156هـ .ق) ـ اولین خلیفه عباسی ـ يکی از عامالن

سادات مرعشی از بین رفت .پس ازبرچیده شدن بساط حکومت ملوک الطوايفی

وی رهسپار طبرستان شد و با اهالی آن منطفه از طريق صلح و مدارا کنارآمد ،لیکن

طبرستان که تا سال  1222هجری قمری ادامه داشت ،اين منطقه تحت نظارت شاه

دردوره ـ خالفت ابوجعفر منصور ( 152 – 135هـ  .ق) ـ دومین خلیفه عباسی مردم

عباس اول و سالطین بعدی سلسله صفوی تأمین قرار گرفت .شاهان صفوی درطول

طبرستان برای چندمین بار سر بـه شــــــورش برداشتند .سرانجام طبرستان کامالُ

هرسال به کرات به عنوان شکارويا پس ازاحـداث فرحآباد جهت استراحت به اين

تحت اطاعت اعراب درآمده ولی بعد ازآن نیز در سرزمین طبرستان مانند سابق،

منطقه سفرمی کردند .نارشاه افشار برای مقابله بادشمنان به ويژه دشمنان شمالی

مسکوکاتی باخط پهلوی ضرب شد .سرانجام درسال  127هجری قمری ’’ونداد هرمز

وروس هـا ،درمازندران يك کارخانه کشتی سازی دايرکرد و به رونق هرچه بیشتر

ال‘‘ سلسله مستقلی در طبرستان تأسیس کرد.

منطقه افزود .ازدوره فتحعلی شاه قاجار ،به منطقه سـرـ سبز و زيباو دل انگیزمازندران

درقرن چهارم و پنجم هجری ،طبرستان میدان کشمکش سلسله آل زيار و آل بويه از

 ،به عنوان يك منطقه استراحتی ـ تفريحی توجه گرديده و ناصرالدين شاه طی دوسفر

يك طرف و سامانیان و غزنويان ازطرف ديگر شده بود ،اغلب اوقات طبرستان تحت

دستور تعمیر راه ها و کاروان سراها را صادر کرد .دردوران ملطنت پهلوی منطقهْ

اداره آل زيار بود .درسال  462هجری قمری ،سلطان مسعــود غزنـــوی ازطريق

مازندران مانند سايرمناطق کشور از راههای ارتباطی برخوردار شد و به علت شرايط

گرگان وارد طبرستان شد و صدمات و خسارات جانی و مالی زيادی به اهالی آن سامان

محیطی و آب وهوای معتدل  ،چشم اندازهای زببا نزديکی اش به تهران  ،محل

وارد آورد .هنوز اين خرابه ـ ها ترمیم نشده بود که طغرل اول مؤسس سلسله سلجوقی

استراحت و تفريح قسمت اعظم مردم کشور شد.

به گرگان وطبرستان حمله ورشد ودرسال  222هجری قمــــری طبرستان ازجمله
’’کبود جامه ‘‘ به دست سلطان محمد خوارزمشاه افتاد و اسپهید کیودجامه به نام

بهشهر ( اشرف البالد (
موقعیت جغرافیایی :
شهرستان بهشهر از شمال به دريای خزر و خلیج گرگان  ،از غرب به شهرستان نکاء و
ساری  ،از جنوب به استان سمنان و از مشرق به استان گلستان محدود است  .اين
شهرستان از مرکز استان  43کیلومتر فاصله دارد .
نقشه جغرافیایی استان مازندران و موقعیت شهرستان بهشهر

می دهد که در اواسط قرن سوم هجری قمری دين اسالم در شکل علويان در اين
ناحیه نفوذ يافته است  .شهرستان بهشهر در ابتدا بعنوان يکی از روستاهای حائز
اهمیت با نامهای نامیه  ،کبود جامه  ،تمیشه  ،قره طغان  ،پنجهزاره – خرگوران و
اشرف معروف بوده است  .در دوره صفويان  ،شکوفائی و رونق اين ناحیه بیشتر گرديد .
عالقه شاهان صفوی به اين منطقه باعث شد اين شهر به عنوان پايتخت دوم صفويان
انتخاب گردد  .در زمان حکومت شاه عباس بناهای متعددی که اغلب از شکوه و زيبائی
خاصی بهره مند بودند در بهشهر ايجاد گرديد  .بناهائی نظیر چشمه عمارت  ،کاخ
صفی آباد  ،باغ و عمارت چهلستون ( پارک ملت فعلی ) استخر عباسآباد  ،کاخ و باغ
شاهی  ،کاخ صاحب الزمان و  ...در آن دوران بنا گرديدند که بعضی از آنها بکلی ويران
شده و اثری از آنها باقی نیست  .جاذبه های اين شهر در زمان های قديم باعث شده
بود  ،هیأت های خارجی که به ايران می آمدند عالوه بر اصفهان از بهشهر هم
ديدار نمايند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سابقه تاریخی :
بطور کلی ناحیه جنوبی دريای مازندران از گذشته بسیار دور از اهمیت سیاسی ،
تاريخی و نظامی فوق العاده ای برخوردار بوده است  .بررسی و کاوشهايی که در
سواحل دريای خزر در مکانهائی مانند غار هوتو و غار کمربند ( در نزديکی بهشهر )
انجام گرفته است قدمت اين ناحیه را به دوره غارنشینی بشر رسانده است .
تحقیقات ديگر مؤيد آنست که در ادوار باستانی اين منطقه يکی از حوزه های مهم
تمدن قبل و بعد از تاريخ ايران بوده است  .تحقیقات بعمل آمده از متون تاريخی نشان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران درسال  23با توسعه آموزشگاه عالی مامايی ساری که
در سال  1534به عنوان اولین مرکز آموزشی شروع به کار نموده بود بنیان نهاده شد
اين آموزشگاه درسال  1527به دانشکده پرستاری و مامايی نسیبه ساری ارتقاء يافت ،
در طی اين سالها دانشکده پزشکی بابل در سال  ، 24دانشکده پزشکی ساری در سال
 27و دانشکده پزشکی گرگان در سال  71تاسیس شد .با متنزع شدن استان گلستان
در سال  72و استقالل دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  ، 72دانشگاه علوم پزشکی
مازندران پايه گذاری شد .در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان يکی از
دانشگاههای تیپ يك با دارا بودن بیش از  3322نفر دانشجو دربیش از  52رشته در
دانشکده های پزشکی  ،داروسازی  ،دندانپزشکی  ،بهداشت  ،پیراپزشکی ساری ،
پرستاری مامايی ساری ،واحد بین الملل رامسر ،پرستاری آمل و پیراپزشکی آمل در

مقاطع تحصیلی متعدد با بهره مندی از  551عضو هیأت علمی رسالت آموزشی خويش
را بنحو مطلوبی دنبال نموده است .دانشگاه به جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر و قريب
 16میلیون نفر از مسافران در ايام تعطیل  ،خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد ،
اين دانشگاه دارای هفت معاونت شامل معاونتهای پژوهشی  ،درمان  ،آموزشی ،
پشتیبانی  ،دانشجويی فرهنگی  ،غذا و دارو و بهداشتی می باشد و در قالب 11
بیمارستان  13 ،شبکه بهداشتی درمانی  652 ،مرکز بهداشتی درمانی روستايی و
شهری فعال  53 ،پايگاه بهداشتی  1261 ،خانه بهداشت روستايی فعال و 61
مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی و تسهیالت زايمانی  ،خدمات الزم را به مردم ارائه
می دهد.
تحصیالت تکمیلی دایر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 14رشته دستیاری
 15رشته دکتری تخصصی
 15رشته کارشناسی ارشد
 16رشته کارشناسی پیوسته
 11رشته کارشناسی ناپیوسته
قطب علمی علوم پزشکی در شمال کشور
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه قطب علمی منطقه شمال کشور می باشد.

وضعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر
بخش بهداشت :
مرکز بهداشت شهرستان بهشهر در قالب  12مرکز بهداشتی درمانی (  5مرکز شهری
و  12مرکز روستائی )  6 ،پايگاه بهداشتی و  45خانه بهداشت بر اساس تشکیالت
مصوب در ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش خود در حال فعالیت است
تعداد  12مرکز روستايی و  6مرکز شهری زير  62222نفر آن مجری برنامه پزشك
خانواده میباشند و درحال حاضر نیز با آغاز طرح پزشك خانواده روستايی  4مرکز
شهری و  6پايگاه بهداشتی آن نیز به مراکز مجری طرح پزشك خانواده پیوسته
است .تعداد  15پزشك خانواده روستايی و  51پزشك خانواده شهری در حال ارائه
خدمت به مردم شهرستان میباشد.
بیمارستان امام خمینی (ره)
بار اصلی ارائه خدمات درمانی بر دوش يکی از قديمی ترين بیمارستان شهرستان
بیمارستان امام خمینی (ره) با قدمت حدود72سال می باشد که بعنوان پناهگاه و
ملجاء اصلی مردم عزيزشهرهای بهشهروحومه وشهرستان گلوگاه وتاحدودی
شهرستان نکاء می باشد که در طول سنوات گذشته با توجه به مشکالت فراوان
ازقبیل نیروی انسانی و اقتصادی و فضای فیزيکی وجود داشته ولی ارائه خدمات
اورژانس و ICUو CCUقابل توجه و تمجید می باشد وبقیه واحدهای ارائه خدمات
درمانی نیزدرحدمطلوب درحال فعالیت می باشند.
بیمارستان شهداء
بیمارستان شهداء بهشهر که يك بیمارستان تخصصی زنان وزايمان درشرق مازندران
میباشدوبیماران زيادی نیز ازساير شهرستان های استان وحتی ازاستان های
همجوارجهت دريافت خدمات درمانی به اين مرکز مراجعه می نمايند.نیز نقش مهمی

درارتقاء شاخص های سالمت بخصوص شاخص های مربوط به زنان باردار وکودکان
دارد.

شامل يك سالن اجتماعات  152نفره  ،قسمت اداری شامل حسابداری  ،کارگزينی ،
کارپردازی ،انبار  ،ماشین نويسی  ،دبیرخانه  ،بايگانی و واحد تکثیرات میباشد
ساختمان شماره دو  :اين ساختمان در سال  1515توسط خانواده خیر محترم

پروژه جایگزین بیمارستان حضرت امام(ره)

مرحوم شامانی به دانشکده اهداشده که پس از مرمت و بهسازی از بهمن ماه

انشاء اهلل تا پايان سال راه اندازی و به ارائه خدمات به مردم بهشهر و شهرهای تابعه
خواهد پرداخت.

مورد استفاده قرار گرفته است .
بخشهای پراتیك  ،موالژ ،اسکیل لب  ،سايت کامپیوتری  ،کالس آموزشی  ،آزمايشگاه

مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی

و اتاق اساتید مربوطه در اين ساختمان به مساحت حدود  322متر مربع که در

شامل مراکز رستمکال  ،زاغمرز و خلیل شهر که بصورت شبانه روزی مشغول فعالیت
می باشند.

بلوار شهید هاشمی نژاد و جنب چهارراه گرگان واقع گرديده  ،مجتمع میباشد.

معرفی مسئولین و واحدهای دانشکده :

معرفی دانشکده پرستاری بهشهر

رياست دانشکده

دکتر يداله جنتی

دانشکده پرستاری بهشهردرسال  1516با هدف ارتقاء علمی پژوهشی منطقه و از

معاون پشتیبانی دانشکده

دکتر محسن باقری

طريق تربیت نیروی انسانی  ،متعهد و ماهر و بر مبنای نیازهای جامعه ومنطقه شرق

امور عمومی و اداری

خانم مرضیه باقری

استان مازندران تاسیس گرديد.
در حال حاضرحدود  72دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری مشغول

اداره آموزش

به

خانم فاطمه طاهری -خانم روشن
قیاس-خانم زاهدی-خانم موسوی

هیات علمی

خانم میترا اياسی

تحصیل می باشند.

هیات علمی

خانم مريم بهبودی

دانشکده پرستاری بهشهردر حال حاضر در دو ساختمان شماره  1و  6واقع در

اداره دانشجويی

خانم مرضیه باقری

شهر بهشهر فعالیت مینمايد.

واحد کتابخانه

خانم حديثه مهدوی

ساختمان شماره يك  :اين ساختمان در بلوار شهید هاشمی نژاد بهشهر – کوچه

واحد آزمايشگاه

خانم فاطمه پهلوان

شهید سیدی در زمینی به مساحت تقريبی 122متر مربع و ساختمانی به مساحت

حسابداروکارپردازی

آقای محمد حسین گلبابايی

حسابداری

آقای دامغانیان

حراست

آقای موسوی

تقريبی  522متر مربع  ،واقع شده است  .ساختمان شماره  1دانشکده

-5استفاده از کمربندهای غیر متعارف و برهنه بودن يا برهنه شدن هر قسمتی از بدن
آیین نامه انضباطی دانشگاه

در زمان حرکت ممنوع است.

شورای انضباطی دانشگاه مسئول حفظ و حراست از حرمت و حقوق دانشجويان و ملزم

ب-لباس و پوشش خانم ها

به پیگیری بروز تخلفات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در ممانعت از بروز تخلفات

-1تمامی سر و موها بايد با مقنعه پوشیده شود بطوری که نواحی گردن و ناحیه

میباشد.

يقه لباس نیز کامال پوشیده گردد.

اين شورا به رياست معاونت دانشجويی فرهنگی دانشگاه و مرکب از نمايندگان

-6مانتو بايد بلند(در حد زانو)و گشاد و غیر چسبان باشد به طوری که لباس زير آن

دانشجويان،اعضای هیات علمی و کارشناسان حقوق و معارف اسالمی است و مسئولیت

قابل رويت نباشد.

رسیدگی گزارش های رسیده در خصوص انواع تخلف آموزشی،سیاسی،اخالقی و يا

-5تمامی دکمه های مانتو بايد بسته باشد و آستین مانتو بايد تا مچ دست هارا

جرايم عمومی دانشجويان،از سوی هر يك از اشخاص حقیقی يا حقوقی در داخل يا

بپوشاند.

خارج دانشگاه را دارا میباشد و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم

-4خارج ساختن و نمايان شدن موها از مقنعه به هر اندازه و شکلی ممنوع می باشد.

صادر مینمايد.

-3نمايان بودن هرگونه آرايش بصورت تاتو و يا استفاده از حلقه در بینی يا هر قسمت

صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجويان تنها از طريق شوراهای انضباطی صورت

از دست ها و صورت ممنوع است.

میگیرد و ساير نهادها يا مسئوالن دانشگاه ،جز در مقام اجرای احکام صادر شده از

-2آرايش ناخن ها يا الک و برچسب های ناخن در هر شکلی ممنوع است.

سوی شورای انضباطی،مجاز به صدور مفاد هیچ يك از تنبیهات انضباطی نمی باشد.

ج-موارد مشترک پوشش و بهداشت فردی آقايان و خانم ها

خالصه آيین نامه اجرايی پوشش و اخالق حرفه ای دانشجويان

-1هرگونه آرايش صورت که نشان از خودنمايی و جلب نظر ديگران باشد ممنوع است.

الف-لباس و پوشش آقايان

-6پوشیدن جوراب که تمامی پا و ساق پا را بپوشاند در محیط دانشگاهی ضروری

-1پیراهن بايد آستین دار ساده و متعارف و غیر چسبان باشد به طوری که لباس زير

است.

يا برجستگی های بدن از سطح آن قابل رويت نباشد.

-5ضمن رعايت بهداشت ،استفاده از هرگونه لوازم آرايش ،ادوکلن و عطرهای با بوی

-6پوشیدن سوئیت شرت ،بلوز های مارکدار ،باز بودن دکمه پیراهن ،استفاده از

تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.

تی شرت های حاوی تصاوير و يا کلمات نامناسب و ناهمخوان با عرف جامعه و لباس

-4استفاده از اقالم نامربوط و آويزان از لباس ،نظیر زنجیر و عالمت های گروه های

های ورزشی در محیط دانشگاهی ممنوع است.

افراطی و انحرافی ممنوع می باشد.

-3استفاده و در معرض ديد قرار دادن هرگونه زيورآالت نظیر دستبند ،گردن بند و ...

-عدم رعايت مقررات آموزشی ،مقررات اجرای پژوهش ،مقررات سکونت در خوابگاه و

(به جز حلقه ازدواج) در محیط دانشگاهی ممنوع است.

مقررات نحوه بهره مندی از تسهیالت دانشجويی-فرهنگی دانشگاه

-2به جهت بهداشتی ناخن ها بايد کوتاه و تنیز باشد.استفاده از ناخن های مصنوعی و

-ايراد خسارت به اموال عمومی يا خصوصی و يا خیانت در امانت

ناخن بلند به دلیل افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به ديگران و تجهیزات

تخلفات سیاسی

ممنوع می باشد.

-توهین به شعائر اسالمی يا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی

د-موازين رفتار دانشجويان در محیط آموزشی

(مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیك بطور شفاهی يا کتبی از طريق شعار نويسی؛

-1صحبت کردن در محیط های آموزشی بايد به آرامی و با ادب همراه باشد .و هرگونه

پفش اعالمیه و )...

ايجاد سر و صدای بلند و يا بر زبان راندن کلمات رکیك ممنوع است و پیگرد قانونی

-ايجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

دارد.

تخلفات اخالقی

-6استعمال سیگار و ساير دخانیات در تمامی اوقات حضور فرد در محیط های آموزشی

-استفاده از مشروبات الکلی ،مواد مخدر يا ساير داروهای روان گردان

ممنوع می باشد.

-اعتیاد ،نگهداری ،خريد و فروش يا توزيع موارد فوق

-5جويدن آدامس و نظاير آن در کالس درس ،آزمايشگاه های آموزشی و در حضور

-استفاده از نوارهای ويديويی يا صوتی يا لوحه های رايانه ای مستهجن يا مداخله در

اساتید و پرسنل ممنوع می باشد.

خريد و فروش يا تکثیر و توزيع آنها

-4در زمان حضور در کالس درس آموزشی تلفن همراه بايد خاموش يا بدون صدا باشد

-عدم رعايت موازين پوشش و رفتار حرفه ای در محیط های مرتبط با دانشگاه (کالس

و در ساير زمان ها ،استفاده از آن به حد ضرورت کاهش يابد.

درس ،فضای محیط آموزشی ،آزمايشگاهی-بالینی ،خوابگاه و اردوها)

-3پخش هرگونه موسیقی يا برنامه های چند رسانه ای با موبايل يا نظاير آن در محیط

-کلیه تخلفاتی که يك طرف آن دانشجو بوده و به جايگاه دانشجو خدشه وارد نمايد

های آموزشی ممنوع می باشد.

چه در داخل دانشگاه و يا خارج دانشگاه
جرائم عمومی دانشجويان

تخلفات آموزشی و اداری

-تهديد،تطمیع،توهین،فحاشی،هتاکی،افترا

-تقلب در امتحان ،فرستادن شخص ديگری بجای خود به امتحان يا شرکت بجای

-ضرب و جرح

ديگری در امتحان.

-جعل مدارک،جعل امضای اساتید يا مسئوالن دانشگاه ،جعل اسناد دولتی خارج از

 -منع موقت از تحصیل به مدت يك نیمسال ،با احتساب سنوات

دانشگاه

 -منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال ،بدون احتساب سنوات

-ارائه سند جعلی به دانشگاه

 -منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال ،با احتساب سنوات

-جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن(اعم از اسناد مکتوب يا نوم افزاری در زمینه های

دانشجوی گرامی

آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی)

از آنجا که ايجاد و حفظ جو صمیمیت ،تفاهم و اعتماد در خصوص حل و فصل مسائل

-سرقت ،خريد و فروش يا افشای سئواالت يا ورقه های امتحانی

دانشجويان و پاسخگويی به مشکالت و پرسش های آنان نیازمند سعه صدر و پذيرش

-سرقت اموال از تمامی مجموعه های تحت پوشش دانشگاه (محیط آموزشی،

فضای انتقاد و گفتگو است.اين شورا به منظور دستیابی به اهداف و بهبود مداوم اثر

آزمايشگاهی-بالینی ،خوابگاه و اردوها)

بخشی فعالیت ها و انجام بازنگری های الزم ،آماده پذيرش هر گونه پیشنهاد ،انتقاد و

تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه برای تخلفات احتمالی دانشجويان

همکاری از سوی شما قشر فهیم دانشگاهی می باشد.

اعمال می شود
احضار و اخطار شفاهیتذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجواخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجوتذکر کتبی و درج در پرونده دانشجوتوبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجودادن نمره  2/63در درس يا امتحان مربوطهمحرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه و يا ايجاد تغییر در آنها ،از قبیل وام ،خوابگاه وغیره ،از يك ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل
دريافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شدهباشد.
-منع موقت از تحصیل به مدت يك نیمسال ،بدون احتساب سنوات

آئین نامه کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

آيین نامه آموزشی دورههای کاردانی ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب
بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ 55/5/65

آيین نامه آموزشی دوره کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در 16
فصل  21 ،ماده
 51تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ
 55/5/65به تصويب رسید .
اين آيین نامه از ابتدای سال تحصیلی  1555-54برای آن دسته از دانشجويانی که از
اين تاريخ به بعد وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی می شوند  ،الزم االجراست و از اين تاريخ به بعد کلیه آيین
نامه ها و بخشنامه های مغاير با آن برای دانشجويان مشمول اين آيین نامه  ،لغو می
شود .

رأی صادره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ
 55/5/65در مورد آيین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
صحیح است  ،به واحدهای مجری ابالغ شود .
آيین نامه آموزشی مقاطع کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و
ششمین جلسه شورای عالی برنامهريزی علوم پزشکی ،در جلسات متعدد يکساله
کمیته تدوين و تفسیر آيین نامهها و مقررات آموزشی دبیرخانه شورای عالی

برنامهريزی علوم پزشکی مورد بازنگری و تجديد نظر قرار گرفت و در اين بازنگری
حداکثر تالش ممکن در جهت رفع ابهام از موادو تبصره های مختلف آن و همچنین
استفاده از تمامی نظرات سازنده و مثبت دانشگاهها صورت گرفته است  .با توجه به
حجم تغییرات توصیه میگردد کلیه مفاد اين آيین نامه مورد توجه و عنايت ويژه
کارشناسان و مسئولین محترم ادارات آموزش دانشگاهها و دانشکدهها قرار گیرد تا
ضمن اجرای دقیق مقررات از تضییع حقوق دانشجويان جلوگیری به عمل آيد  .الزم به
ذکر است مفاد ماده  12تا ضمن اجرای دقیق مقررات از تضییع حقوق دانشجويان
جلوگیری به عمل آيد  .الزم به ذکر است مفاد ماده  12آيین نامه مطابق مصوبه
جلسات دهم ،چهاردهم و هیجدهم شورای عالی برنامهريزی علوم پزشکی مورخ
 52/6/13 ، 71/7/52و  56/5/11در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای درسی در
مقاطع کاردانی ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته میباشد و جهت هر يك از
رشتهها در مقاطع مذکور پس از بازنگری برنامه آموزشی رشته مربوطه الزم االجراست
 .لذا تا زمانی که برنامه جديد بازنگری شده ابالغ نشده است برنامه قبلی و سقف
واحدهای قبلی به قوت خود باقی است  .در خاتمه الزم است از همکاری صمیمانه
مسوالن آموزشی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در ارسال نظرات مفید و
سازنده و نیز از اعضای کمیته تدوين و تفسیر آيین نامهها و مقررات آموزشی و
کارشناسان اين دبیرخانه که با شرکت در جلسات متعدد اين دبیرخانه آيین نامهها و
مقررات آموزشی و کارشناسان اين دبیرخانه که با شرکت در جلسات متعدد اين
دبیرخانه را در بازنگری آيین نامه ياری دادند تشکر و قدردانی نمايم .
دکتر محمدرضا صبری
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تعاریف
تعاريف زير در آيین نامههای کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت يکسان پذيرفته
شده و حسب مقطع مربوطه مورد استناد می باشد و جزء الينفك آيین نامه ها بوده و
هر نوع تغییر و تفسیر مغاير با آن مجاز نیست .
 دانشگاه علوم پزشکی
 موسسهای است آموزشی ،پژوهشی و خدماتی که عالوه بر وظیفه اصلی خود کهتربیت نیروی انسانی در ردههای مختلف گروه پزشکی است ،به انجام آموزش،
پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در اين امور به عنوان مرکز
نهايی ارجاع ،عمل می نمايد .
هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده ديگر تشکیل می
شود .
 دانشکده علوم پزشکی
 دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی  ،پژوهشی و خدماتی مستقلی استکه عالوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در ردههای مختلف
گروه پزشکی است  .به انجام آموزش ،پژوهش و ارائه خدات بهداشتی و
درمانی پرداخته و در اين امور به عنوان مرکز نهايی ارجاع عمل می نمايد .
 دانشکده
 دانشکده واحدی از يك دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیلمی شود  .مانند دانشکده پزشکی  ،دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.
 آموزشکده در گروه پزشکی
موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی
رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانات و تجهیزات الزم برای ارائه
آموزش رشته های تحصیل در آن داير است .
 موسسه

 موسسه در آموزش عالی يك مفهوم عام است که به هر يك از مراکز آموزشعالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناری يا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده باشد ،اطالق میگردد .
 گروه آموزشی
 عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با يك رشته ويا يك شاخه می باشد  .مثل گروه بهداشت  ،گروه فیزيولوژی و گروه جراحی

 گروه آزمایشی
 سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورودی به دانشگاهها ،داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کند
که هر يك از اين گروهها  ،گروه آزمايشی نامیده میشود دوره
 دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته دريك رشته که در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معین به دانشجو
ارائه میشود تا سرانجا به دريافت يکی از مدارک مرسوم دانشگاه منجر شود،
دورههای تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ايران در مقاطع
تحصیلی زير ارائه می شوند .
کاردانی ( فوق ديپلم )
کارشناسی ( لیسانس ) پیوسته و ناپیوسته
دکتری عمومی
دکتری تخصصی ( ) PHD
تخصصی بالینی ( دستیاری )
فوق تخصص

 اداره آموزش
 منظور از اداره آموزش يك واحد اداری در يك دانشکده يا دانشگاه است کههمه امور آموزشی مربوط به دانشجويان از قبیل نام نويسی  ،انتخاب واحد ،
انجام امتحانات  ،جمع آوری نمرات و اعالم نتايج را بر عهده دارد .
 استاد
هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدريس دروس نظری يا عملی را بر عهده دارد
استاد نامیده می شود .
 رشته
رشته يکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم پزشکی  ،علو م انسانی  ،علوم پايه ،
فنی مهندسی  ،کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از ديگر
موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك کارايی مشخص می انجامد  .در دو رشته
متمايز دروس مشترک نبايد از  52درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی
تجاوز کند .
 گرایش
هر يك از شعب يك رشته که ناظر بر يك تخصص باشد  ،گرايش نامیده می شود ،
اختالف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از  7درصد کل واحدها کمتر و از 52
درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی ) بیشتر باشد .
 دروس
دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی  ،به دروس عمومی و اختصاصی ( پايه و تخصصی
رشته ) و از نظر ارتباط با يکديگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه
لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و

تدريس  ،به دروس نظری ،عملی و نظری و عملی ،نظری – عملی ،کارآموزی ،
کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می شود .
تبصره :
دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از يکديگر تدريس
میشوند و هر يك کد جداگانه و نمره جداگانه دارند .
دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می شوند يك درس محسوب شده و کد
مشترک و نمره مشترک دارند .
 دروس اختصاصی
اين دروس به دو دسته  :دروس پايه و دروس تخصصی رشته به شرح زير تقسیم می
شود .
الف – دروس پايه ،دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو  ،توسعه اطالعات و
تقويت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود .
ب – دروس تخصصی رشته دروسی است که صرفاً به منظور ايجاد و افزايش کارآيی-
های علمی و عملی يك رشته تدريس می شود .
 دروس جبرانی
در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشدموظف است اضافه
بر واحدهای درسی مقرر  ،به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط
به آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند .
 دروس اجباری
دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با
دروس ديگر قابل تعويض نمی باشد .
 دروس اختیاری
دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی میتوان آنها را از میان
مجموعه ای از دروس انتخاب کرد .

 دروس پیوسته ( پیش نیاز )
دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن يك درس ديگر ضروری است .
دروس جبرانی يا اجباری می توانند پیش نیاز باشند  ،دروس اختیاری نمی توانند
پیش نیاز باشند .
 دروس مستقل
دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهای ديگری
نیست .
 دروس نظری
 دروسی است که در کالس درس ارائه می شود .
 دروس عملی
دروسی است که در کارگاه  ،آزمايشگاه و مرکز مهارتهای بالینی يا بخشهای مربوط
در دانشکده ارائه می شود .
 دروس کارآموزی
دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان  ،درمانگاه ،مراکز خدمات درمانی )
و يا در محیط شبیهسازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای
عملی ارائه می شود .
 دروس کارورزی
دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه
می شود .
 دروس کارآموزی در عرصه
دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی
درمانی ارائه می شود .

 فصل اول
 شرایط ورود و نام نویسی
ماده  ) 1شرايط ورود به دوره های کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته،
اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زير است :
 -1-1پذيرفته شدن در آزمون ورودی
 -1-6برخورداری از سالمت تن و روان براساس ضوابط شورای عالی برنامه ريزی علوم
پزشکی
 -1-5مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرايط
عمومی ورود به آموزش عالی  ،برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
 -1-4داشتن گواهینامه پايان دوره متوسطه ( نظام قديم ) و يا گواهینامه دوره پیش
دانشگاهی ( نظام جديد ) از داخل يا خارج از کشور ،مورد تأيید وزارت آموزش و
پرورش ( با عتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن برای آموزشهای
حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ) و يا داشتن گواهینامه دوره
کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأيید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .
 -1-3سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه
مطابق تعرفه و مقرراتی که از طريق مراجع ذيربط صادر میشود .
تبصره  : 1چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسری
سازمان سنجش آموزش کشور از سالمت جسمی و روانی الزم برای رشته پذيرفته شده
برخوردار نباشد  ،براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعالم
شده را ندارد .
تبصره  : 6ارائه تأيیديه تحصیلی دوره متوسطه نظام قديم يا پیش دانشگاهی نظام
جديد در زمان ثبت نام و حداکثر تا پايان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه

پايان دوره متوسطه يا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا يك سال بعد از
ثبت نام اولیه الزامی است .
تبصره  : 5پرداخت شهريه  ،دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانونی خاص
معاف نمی کند .
تبصره  : 4در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسی در هر نیمسال تحصیلی ،
پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغیر  ،برابر ضوابط مربوط  ،عالوه بر رعايت ساير
شرايط الزامی است .
تبصره  : 3چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکالت
دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هرگونه شهريه اعم از ثابت و متغیر
معاف خواهد بود .
 نام نویسی
ماده  ) 6پذيرفته شدگان آزمون ورودی  ،موظفند در مهلتهايی که توسط سازمان
سنجش آموزش کشور يا دانشگاه اعالم می شود برای نام نويسی و انتخاب واحد به
دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند  .عدم مراجعه برای نام نويسی و انتخاب واحد به
دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند  .عدم مراجعه برای نام نويسی در نخستین نیمسال
تحصیلی پس از اعالم نتايج آزمون  ،انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
ماده  ) 5دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم
میکند ،برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند  .عدم
مراجعه دانشجو برای نام نويسی در يك نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله
ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .
تبصره  : 1در موارد استثنايی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند بايد
داليل آن را حداکثر يك ماه قبل از پايان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره
آموزش ارائه دهد  ،در صورت تأيید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی

دانشگاه  ،آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای
آن نیمسال صادر می شود .
تبصره  : 6دانشجويی که ترک تحصیل نموده  ،چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود
را دريافت نمايد موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نمايد .
ماده  ) 4دانشجو در يك زمان حق نام نويسی و ادامه تحصیل در بیش از يك رشته و
در هر رشته بیش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتی يا غیردولتی ،
روزانه و شبانه را نخواهد داشت  .در صورت تخلف  ،به تشخیص کمیته نظارت بر
حسن اجرای مقررات آموزشی و وزارت متبوع از ادامه تحصیل در يکی از رشته های
انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعالم می شود و دانشجو در اين حال
موظف است کلیه هزينه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین
شده به دانشگاه ذيربط بپردازد .
تبصره  :دانشجويان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) از شمول اين ماده مستثنی و
تابع آيین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند .
فصل دوم  :نظام آموزشی
 واحد درسی
ماده  ) 3آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است .
در نظام واحدی  ،ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و
قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يك درس  ،به همان درس محدود است .
هر واحد درسی  ،مقدار يا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری
 17سرعت  ،عملی يا آزمايشگاهی  54ساعت  ،کارگاهی و کارآموزی يا عملیات
میدانی و کارآموزی در عرصه  31ساعت  ،در طول يك نیمسال تحصیلی يا دوره
تابستانی  ،طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ريزی تدريس می شود  .در مورد
رشته هايی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در يك نیمسال متناسب با
واحد آن  ،توسط استاد مربوط تعیین می شود .

 سال تحصیلی
ماده  ) 2هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و
داشتن شرايط و امکانات يك دوره تابستانی است  .مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی
شامل  17هفته و هر دوره تابستانی شامل  2هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 3
است.
تبصره  : 1طول مدت امتحانات پايان نیمسال يا پايان دوره تابستانی جزو مدت
آموزش محسوب نمی شود .
تبصره  : 6در مورد استثنايی و ضروری شامل وقوع باليای طبیعی  ،عدم امکان
حضور استاد مربوط در طول  17هفته  ،بیماری استاد و مواردی از اين قبیل  ،به
پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه  ،می توان درس يا
درسهايی را در مدتی کوتاه تر از  17هفته جهت کلیه دانشجويانی که آن درس يا
درسها را أخذ کرده اند تدريس نمود  ،مشروط بر اينکه مجموع ساعات هر واحد
درسی از میزان مقرر در ماده  3اين آيین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالسها
مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است .
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده  ) 7تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی
مصوب شورای عالی برنامه ريزی را اجرا نمايند .
تبصره  :ترتیب دروس با رعايت پیش نیازها  ،تنظیم برنامه تحصیلی دانشجويان در
طول دوره  ،روش تدريس  ،جابجا کردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس
و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است .
 دروس اختیاری
ماده  ) 5دانشگاههای دارای هیأت ممیزه می توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر
رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و

به عنوان دروس اختیاری به دانشجويان ارائه دهند  ،مشروط بر آنکه تعداد واحدها و
طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيین نامه تجاوز نکند .
 ساعت حل تمرین
ماده  ) 1دانشگاهها میتوانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تأيید
دانشکده و دانشگاه در هر رشته از دورههای کارشناسی تا  62سات و در دورههای
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا  12ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس
رشته ،در طول دوره بیفزايید  .اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس
نمیشود .

فصل سوم  :واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 تعداد واحدها
ماده  ) 12تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر يك از دوره های تحصیلی
گروه پزشکی  ،برابر سرفصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ريزی علوم
پزشکی به شرح زير است :
دوره کاردانی  24 :تا  25واحد
دوره های کارشناسی پیوسته  152 :واحد
دوره های کارشناسی ناپیوسته  23 :واحد
ماده  ) 11هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل  16و حداکثر تا
 62واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل  12و حداکثر  15واحد را بايد
انتخاب کند .
تبصره  : 1در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در يك نیمسال تحصیلی
حداقل  17باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده  ،در نیمسال بعد

حداکثر تا  64واحد درسی را انتخاب کند  .دانشجوی دوره شبانه که دارای اين
شرايط باشد می تواند حداکثر تا  62واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره  : 6در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب
حداقل  16واحد در دوره روزانه و  12واحد در دوره شبانه معاف است .
تبصره  : 5تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  2واحد درسی است .
ماده  ) 16أخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد .
تبصره  : 1در صورت ضرورت و به تأيید شورای آموزشی دانشگاه أخذ حداکثر يك
درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذير است  .همچنین در صورتی که
دانشجو تنها يك درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبالً آن درس را أخذ نموده و
در کالسهای مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و يا
نمره قبولی کسب نکرده باشد  ،با نظر دانشگاه و تأيید استاد مربوط می تواند آن
درس را همراه با کارآموزی در عرصه أخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق
معرفی به استاد بگذراند .
تبصره  : 6چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال
بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کالس مربوط و کسب نمره قبولی
است .
تبصره  : 5در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره
روزانه حداکثر  64واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر  62واحد درسی باقی
داشته باشد  ،در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده ی
تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب کند .
 دروس پیش نیاز دانشگاهی
ماده  ) 15آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها ،در دوره-
های کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که
نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ،در يك يا چند درس به تشخیص

شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده ،از حد نصاب معینی کمتر باشد ،موظفند حسب
نیاز رشته ،دروسی را که آن دانشگاه تعیین میکند بعنوان دروس پیش نیاز
دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب ،در اولین يا دومین نیمسال
تحصیلی بگذرانند .
تبصره  : 1تعیین نوع درس ،تعداد واحد  ،ريز مواد  ،نحوه ارائه و زمان تدريس دروس
پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده و براساس پیشنهاد
گروههای آموزشی است .
تبصره  : 6سازمان سنجش آموزش کشور  ،پس از اعالم نتايج آزمون ورودی  ،کارنامه
پذيرفته شدگان  ،مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحانی در اختیار
دانشگاههای ذيربط قرار می دهد .
تبصره  :5ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها  ،در دانشگاهها از
هر لحاظ از جله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو  ،احتساب در میانگین پايان نیمسال
و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو  ،مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات
آموزش عالی است .
تبصره  : 4به حداکثر طول دوره تحصیلی دانشجويانی که حداقل  5واحد از دروس
پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ،حداکثر يك نیمسال تحصیلی افزوده میشود .
 طول دوره
مده  ) 14حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
روزانه  5سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه  2سال و در دورههای شبانه به
ترتیب  5/3سال و  7سال است  .در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در
حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود .

فصل چهام  :حضور و غیاب
 حضور در جلسات درس
ماده  ) 13حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات
غیبت دانشجو در هر درس نظری از  ، 4/17عملی و آزمايشگاهی از  6/17و
کارآموزی و کارآموزی در عرصه از  1/12مجموعه ساعات آن درس نبايد تجاوز کند ،
در غیر اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
تبصره  : 1غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  ، 13در صورتی
مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته
شود  .نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه يا غیرموجه ) بر عهده استاد و با تأيید
دانشکده خواهد بود .
تبصره  : 6در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در
ماده  13باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده
شود  ،آن درس حذف می شود  .در اين حال رعايت حداقل  16واحد برای دوره
روزانه و  12واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست  .ولی نیمسال مذکور
به عنوان يك نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .
 غیبت در امتحان
ماده  ) 12غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان
آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس میگردد .
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
فصل پنجم  :حذف و اضافه
ماده  ) 17دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی  ،فقط در مهلتی کمتر از دو
هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس ديگر أخذ نمايد يا دو درس

أخذ شده خود را حذف يا دو درس أخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد،
مشروط بر آنکه تعداد واحدهای أخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .
تبصره  : 1غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و يا به
هردلیل ديگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد  ،جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو
(میزان تعیین شده در درمان  ) 13محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد .
تبصره  : 6حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذير نیست .
ماده  ) 15در صورت اضطرار  ،دانشجو می تواند تا  3هفته به پايان نیمسال تحصیلی
مانده  ،فقط يکی از درسهای نظری خود را با تأيید گروه آموزشی مربوط حذف کند ،
مشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از  4/17مجموع ساعات آن
درس نباشد و ثانیاً  ،تعداد واحدهای باقیمانده وی از  16واحد در دوره روزانه و 12
واحد در دوره شبانه کمتر نشود .
ماده  ) 12حذف کلیه درس های أخذ شده در يك نیمسال  ،حداکثر تا قبل از شروع
امتحانات پايان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای
آموزشی دانشگاه  ،دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد  .در اين
صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد  .محاسبه يا
عدم محاسبه اين مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی
دانشگاه است .
تبصره  :حذف کلیه درس های أخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع
امتحانات آن دوره با تأيید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذير است .

فصل ششم  :ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
معیارهای ارزیابی
ماده  ) 62ارزيابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در
کالس  ،انجام فعالیتهای آموزشی و نتايج امتحانات بین نیمسال و پايان نیمسال
صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزيابی دانشجو در آن درس است .
تبصره  :برگزاری امتحان کتبی پايان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است .
ماده  ) 61ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کارآموزی در
عرصه با توجه به موارد زير انجام می شود :
 – 61-1رعايت اخالق اسالمی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجوئی و حسن رابطه با
بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوطه
 – 61-6حضور مرتب و تمام وقت
 – 61-5دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوطه
 -61-4افزايش مهارت و بهرهگیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی در
عرصه
 -61-3شرکت در امتحانات پايانی واحدها و کسب نمره الزم
ماده  ) 66نتیجه ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانشجو  ،براساس مفاد مندرج درماده 62
و  61به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی
بین صفر تا بیست مشخص می گردد .
ماده  ) 65حداقل نمرده قبولی در هر درس نظری و آزمايشگاهی 12و کارآموزی در
عرص ه 16می باشد  .دانشجويی که در هر يك از دروس اجباری مردود شود  ،در
اولین فرصت  ،ملزم به تکرار آن است  .با اين حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و
ردی درکارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط به میانگین کل
منظور می شود .

تبصره  : 1اگر دانجويی در يك درس اختیاری مردود شود  ،به جای آن درس می تواند
ازجدول دروس اختیاری در برنامه مصوب  ،درس ديگری ارانتخاب کند  .با اين حال
نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنمه دانشجو ثتب و درمحاسبه میانگین
نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود .
تبصره  : 6هر يك از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند  ،اما نمره دروس نظری
– علمی که يك درس محسوب میشوند  ،معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به
ضرايب هر کدام است  .در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به  12نرسد و
يا يکی از آنها از  5کمتر باشد  ،هر چند معدل به  12رسیده باشد هر دو قسمت بايد
مجدداً تکرار شود .
ماده  ) 64در موارد استثنايی  ،نمره کار آموزی در عرصه و دروسی که در برنامه
آموزشی مصوب  ،توام با پروژه ارائه می شوند در صورتی که به تشخیص استاد و تأيید
گوروه آ»وزشی مربوط  ،تکمیل آنها در طول يك نیمسال تحصیلیب میسر نباشد ،
نامتمام تلقی می گردد  .نمره ناتمام بايد حداکثر تا پايان نیمسال بعد به نمره قطعی
تبديل گردد  .بديهی است ثبت نا تمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ
نموده است .
اعالم نمرات
ماده  ) 63استاد موظف است گزارش نمره نهايی هر درس را حداکثر ظرف  12روز
پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده يا واحد مربوط تسلیم نمايد.
تبصره  :پس از اعالم نمره توسط آموزش  ،دانشجو میتواند حداکثر تا  5روز پس از
اعالم نتايج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعالم کنتد تا رسیدگی الزم
صورت پذيرد .
ماده  ) 62اداره ا»وزش هر دانشکده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات
دانشجويان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرين امتحان هر نیمسال و بعد از

رسیدگی به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالی  ،به آموزش کل دانشگاه
تسلیم نمايد .
تبصره  :نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .
 میانگین نمرات
ماده  ) 67در پايان هر نیمسال تحصیلی  ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و
میانگین کل نمرات او تا پايان دوره تحصیلی نیز  ،میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه
و در کارنامه وی ثبت می شود .
تبصره  : 1برای محاسبه میانگین نمرات  ،تعداد واحدهای هر درس درنرمه آن در س
ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهايی که دتانشجو باری آنها
نمره قبولی يا مردودی دريافت داشته است تقسیم می شود .
تبصره  : 6دوره تابسانی  ،به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی وشد نمرات دروسی
که دانشجو در دوره تابسانی میگذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب
می شود .
 نام نویسی مشروط
ماده  ) 65میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نبايد کمتر از 16
باشد در غیر اينصورت  ،نام نويسی دانشجو در نیمسال بعد  ،به صورت مشروط
خواهد بود .
تبصره  :1در مواردی که تعداد واحد های ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره
روزانه کمتر از  16واحد باری دوره شابنه کمتراز  12واحد باشد  ،آن نیمسال جزو
سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به
عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد  .در مواردی که به علت مشکالت
دانشجو  ،در دوره روزانه تعداد واحد ها کمتر از  16واحد و در دوره شبانه کمتر از
 12واحد باشد  ،آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت
کسر میاننگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .

تبصره  : 6هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و
اولیاء او کتباً اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد  .با
اين وصف قصور در اخطار به وياز طرف دانشجو ضبط نمايد  .با اين وصف قصور در
اخطار به وی از طرف دانشگاه و يا اظهار بی اطالعی دانشجو از اين امر  ،مانعی
دراجرای مقررات نخواهد بود .
ماده  ) 61دانشجويی که به صورت مشروط نام نويسی می کندحتی درنیمسال
قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از  14واحد درسی در دوره روزانه و
بیش از  16واحد درسی در دوره شابنه را ندارد .
تبصره  :درموارد استثنائی  ،در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه با توجه به
تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو  ،ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به
دانشجوی مشمول ماده  61به عهده شواری آموزشی دانشگاه است  .در هر صورت
اين تعداد بیش از  62واحد درسی در دوره روزانه و  15واحد درسی در دوره شبانه
نبايد باشد .
 اخراج دانشجوی مشروط
ماده  ) 52در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی  ،اعم از متوالی يا متناوب و کارشناسی پیوسته در
سه نیمسال متوالی يا  4نیمسال متناوب  ،کمتر از  16باشد در هر مرحله ای از دوره
که باشد  ،از ادامه تحصیل محروم می شود .
ماده  ) 51دانشجويی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد  ،از ادامه تحصیل در دوره
کارشناسی پیوسته محروم می شود و يا دانشجوئی که تمايل به ادامه تحصیل در آن
مقطع را ندارد  ،می تواند پس از تطبیق واحدهنا مطابق قوانین و مقررات مربوط به
گذراندن واحدهای کمبود در مقطع پايین تر و با رعايت ساير ضوايط مربوط  ،در دوره
کاردانی رشته تحصیلی خود فارغ التحصیل شود .

تبصره  : 1در صورتی که مقطع پايین تر رشته دانشجو در آندانشگاه داير نباشد دانشجو
می تواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگری که مقطع کاردانی دشته مربوط در آن
داير است دامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود  .مدرک تحصیلی دانشجو توسط
دانشگاه مقصد صادر می شود .
تبصره  : 6در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پايین تر  ،برنامهمصوب و
داير نداشته باشد  ،دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط  ،به يکیاز رشته های
موجود نزديك به رشته تحصیلی خود  ،در مقطع پايین تر  ،در آن دانشگاه يا دانشگاه
ديگر  ،تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با برنامه رشته جديدد مطابق مقررات
مربوط و گذراندن واحد های کمبود  ،در مقطع کاردانی رشته جديد فارغ التحصیل
شود  ،بديهی است که تطبیق واحد ها و تعیین دروس کمبود  ،برعهده گروه آموزشی
دانشگاه پذيرنده است حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك
نیمسال می باشد .
ماده  ) 56دانشجويی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد  ،از ادامه تحصیل محروم
می شود در صورت انجام يا لغو تعهداتی کع در دوران تحصیل سپرده است  ،می تواند
برای تحصیل مجددد به غیر از رشته قبلی خود  ،در آزمون سراسری شکرت کند و
درصورتقبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد  .دانشگاه پذيرنده می تواند
 ،واحدهايی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است  ،با برنامه رشته جديد تطبیق
داده و طبق ضوابط اين آيینامه بعضی يا تمام آنها را بپذيرد .
فصل هفتم  :مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
 مرخصی تحصیلی
ماده  ) 55دانشجو می تواند پس از گذراندن يك نیمسال تحصیلی در هر يك از دوره
های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای  1نیمسال و در دوره کارشناسی
پیوسته برای  6نیمسال متوالی يا متوالی از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

دانشجويان دوره شبانه می توانند در هر يك از دوره های کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته حداکثر برای  6نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای 5
نیمسال متوای يا متناوب  ،از مرخصی تحصیلی استفاده کنند .
تبصره  : 1موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در امولین نیمسال تحصیلی  ،با شورای
آموزشی دانشگاه می باشد.
تبصره  : 6مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی  ،با شورای
آموزشی دانشگاه می باشد .
ماده  ) 54تقاضای مرخصی تحصیلی بايد به صورت کتبی  ،حداقل دو هفته قبل از
شروع نام نويسی هر نیمسال  ،توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .
تبصره  : 1چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود  ،تصمیم
گیری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است .
تبصره  : 6اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذيربط قبل
از اتمام مهلت نام نويسی موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی
ابالغ نمايد .
تبصره  : 5عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد .
ماده  ) 53دانشجويان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ،
می توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نیسمال مرخصی زايمان  ،بدون
احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمايند .
ماده  ) 52دانشجويانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تأئید شورای پزشکی و
شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر يك نیمسال مرخصی
تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند .
 مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
ماده  ) 57دانشجويی که به عنوان همسر يکی از کارکنان دولت يا همسر يکی
ازدانشجويان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواند با ارائه

حکم مأموريت همسر و به تشخیص و تأيید شواری آموزشی دانشگاه عالوه بر استفاده
از میزان مرخصی مجاز در طور دوره تحصیل تا  4سال ديگر نیز از مرخصی تحصیلی
بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد .
انصراف از تحصیل
ماده  ) 55دانشجويی که تمايل به انصراف از تحصیل داشته باشد بايد درخواست
انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشکده تسملی نمايد  .اين دانشجو
مجاز است فقط برای يك بار حداکثر تا يك ماه قبل از پايان همان نیمسال تقاضای
انصراف خود را پس بگیرد  .پس از مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و
پس از آن حق ادامهتحصیل در آن رشته را ندارد .
تبصره  :دانشجو منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دريافت
نمايد موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نمايد .
فصل هشتم  :انتقال و جابجایی
 انتقال
ماده  ) 51انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر
در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .
ماده  ) 42انتقال دانشجو با توافق دانشگههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه
شرايط زير است :
 -42-1ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی
بالمانع باشد .
 -42-6متقاضی حداقل يك نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده
باشد
 -42-5واحد های باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد  ،حداقل نصف کل واحدهای
دوره باشد .
 – 42-4میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی  ،حداقل  16باشد .

تبصره  :انتقال محل تحصیل دانشجويانی که به دستگاههای اجرايی خاص تعهد
سپردهاند با رعايت شرايط ماده  42و اعالم موافقت دستگاه اجرايی ذيربط  ،امکان پذير
است .
ماده  ) 41انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد
زير :
 – 41-1شهادت  ،فوت يا معلوم شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به
تشخیص مراجع قانونی  ،به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .
 – 41-6بیماری صعب العالج يا معلولیت موثر دانشجو  ،به نحوی که به تشخیص عالی
پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .
 -41-5ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل يا اشتغال شوهر در
تهران باشد به تأيید مراجع ذيربط .
تبصره  : 1هر يك از موارد مذکور در اين ماده بايد بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه
صورت گرفته باشد .
تبصره  : 6بريا کارمندان رسمی يا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری استو اگر
شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران بايد به تأيید مراجع قانونی
يا نیروی انتظامی رسیده باشد .
تبصره  : 5در موارد استثنايی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و
همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد  ،اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل
تحصیل همسر موجود نبادش  ،همسر او می تواند به تهران منتقل شود .
تبصره  : 4صحت هر يك از موارد مذکور بايد به تأيید دانشگاه مقصد نیز برسد .
ماده  ) 46انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری ( پیام نور)
به دانشگاهها حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیر دولتی به
دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد و
رعايت ضوابط مربوط  ،بالمانع است .

تبصره  : 1انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تابع ضوابط و آيین نامه مربوط به خود
می باشد .
تبصره  : 6انتقال دانشجويان ايرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آيین نامه مربوط به خود می باشد .
ماده  ) 45دانشجوی متقاضی انتقال خود را کتباً با ذکر مورد  ،حداقل  2هفته قبل از
شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نمايد .
ماده  ) 44دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واحد شرايط موظف است
حداکثر ظرف يك هفته  ،موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به
دانشکاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع
نام نويسی نظر خود را به دانشگاه مبدا قطع می شود .
ماده  ) 43درصورت انتقال  ،واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  16و يا
باالتر است پذيرفته می شود و پذيرفتن واحدهايی که نمره آنها کمتر از  16و بیشتر از
 12است بر عهده دانشگاه مقصد است  .در هر حال عدم پذيرش واحدهای درسی
دانشجويی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده
خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .
تبصره  :تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و يا ردی سوابق
آموزشی دانشجوی انتقال از لحاظ مشورطی ،عیناً در کارنمه دانشجو ثبت و در محاسبه
میانگین کل او محسوب می شود .
ماده  ) 42مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می
شود و در آن مدرک تعداد واحد های گذارنده شده دانشجوو مجموع واحد های اخذ
شده در دانشگاههای مبذا و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابقتحصیلی دانشجو
قید می شود .
ماده  ) 47انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل برای يك بار بالمانع است .
 جابجایی

ماده  ) 45جابجايی دو دانشجو با موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد  ،پس از گذراندن
حداقل يك نیمسال و در صورت احراز شرايط زير در طور مدت تحصیل برای يك بار
بالمانع است .
 ) 45-1ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبدادا از نظر مقررات آموزی و
انضباطی بالمانع باشد .
 ) 45-6سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو بايد يکسان باشد و در هر صورت هر دو
دانشجوی متقاضی جابجايی نبايد بیش از  % 32از واحند های دوره را گذرانده باشند
تبصره  : 1برای جابجايی دانشجويانی که به دستگاههای اجرايی خاص تعهد سپردهاند،
کسب موافقت دستگاه اجرای ذيربط عالوه بر شرايط مذکورالزامی است.
تبصره  ) 6جابجايی پذيرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه
درخواست  ،پس از گذراندن يك نیمسال تحصیلی در دانشاه مبدا با رعايت مفاد اين
فصل بالمانع است .
تبصره  : 5مدکر فراغت از تحصیل دانشجويانی که جابجا شده اند  ،توسط دانشگاه
مقصد صادر می شود .
ماده  ) 41دانشجوی متقاضی جابجايی بايستی دو نسخه فرم مربوط به جابجايی را از
دانشگاه محل تحصیل خود دريافت و تکمیل نموده و درفاصله پانزدهم الی پايان تیر
ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند .
تبصره  : 1دانشجوی متقاضی جابحايی منحصراً میتواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد
انتخاب کند .
تبصره  : 6تقاضای جابجايی دانشجويانی که قبالً يکبار منتقل يا جابجا شده اند
پذيرفته نخواهد بود .
ماده  ) 32دانشگاهها پس از انقاضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضیا رسیده
اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهای تأيید شده را به همراه شرح واحد هايی که
متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند .

تبصره  :جابجايی منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجايی
بايستی حداکثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .
ماده  ) 31از ابتدای شهريور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی
و يا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار میگیرد و نتايج
تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نويسی بر اساس تقويم دانشگاهی ،توسط معاون
آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعالم می
گردد .
تبصره  :جابجايی دانشجويان متقاضی پس از تصويب شورای آموزشی و يا کمیته
منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین الزم االجرا است .
فصل نهم  :دانشجوی میهمان
 دانشجوی میهمان
ماده  ) 36در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزير به تغییر محل تحصیل خود باشد
میتواند با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان  ،محل تحصیل
خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .
تبصره  :میهمانی از دورههای روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری
و از دانشگاههای حضوری و غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و
برعکس ممنوع است .
ماده  ) 35میهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است که دانشجو
حداقل يك نیمسال تحصیلی خود را در دانشاه مبداء گزرانده باشد .
ماده  ) 34میهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه برای گذراندن يك يا چند درس با
موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد  ،به شرط آنکه تعدد واحد های درسی مذکور
کمتر از  62واحد بیشتر نشود  ،بالمانع است .
ماده  ) 33هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر يك نیمسال در دوره کاردانی و يا
کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته  ،در يك دانشگاه به طور

تمام وقت ،به صورت میهمان تحصیل کند  .در هر حال واحدهايی که دانشجو به
صورت میهمان ،چه به صورت تمتام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند
دانشگاه گذرانده است  ،نبايد از  42درصد کل واحد های دوره تجاوز کند .
تبصره  :انتخاب واحد دانشجو  ،چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد
باطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
ماده  ) 32واحدهای که دانشحوی میهمان در يك يا چند دانشگاه می گذراند  ،عیناً در
کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت میشود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و
میانگین کل او منظورخواهد شد .
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد  16می باشد و واحدهايی را
که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از  16گذرانده است بايد مجدداً بگذراند
ماده  ) 37مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر
میشود .
فصل دهم  :تغییر رشته
 تغییر رشته
ماده  ) 35دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می
تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته ای به رشته ای ديگر تغییر
رشته دهد :
 -35-1ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد .
 -35-6حداقل يك ششم و حداکثر يك دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد .
 -35-5نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايینترين
فرد پذيرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر
نباشد .

 -35-4با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ،امکان گذراندن واحدهای درسی مورد
نیاز در رشته جديد را داشته باشد .
تبصره  : 1تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است .
تبصره  : 6تغییر رشته دانشجويانی که به دستگاههای اجرايی خاص تعهد دارند  ،با
رعايت کلیه شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايی ذيربط امکان پذير است .
تبصره  : 5تغییر رشته به رشته هايی که در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصی پیش
بینی شده است موکول به احراز شرايط مربوط است .
تبصره  : 4دانشجو در طول تحصیل خود تنها يك بار می تواند تغییر رشته دهد .
ماده  -31تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد  ،در غیر اينصورت فقط از
مقطع باالتر به مقطع پايین تر امکان پذير است .
ماده  ) 22در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته  ،دانشجو موظف است در اولین
فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد  .پس از ثبت نام  ،دانشجو اجازه
بازگشت به رشته قبلی را ندارد .
تبصره  : 1اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معین به منزله
انصراف از تغییر رشته تلقی میشود و حق تغییر رشته تا پايان دوره از وی سلب
میشود .
تبصره  : 6دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلی میباشد .
 تغییر رشه توام با انتقال
ماده  ) 21در صورتی که دانشجو همزمان دارای شرايط انتقال و همچنین شرايط تغییر
رشته باشد  ،تغییر رشته توام با انتقال بالمانع است .
تبصره  :تغییر رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی به
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرايط تغییر رشته و
انتقال  ،بالمانع است .

ماده  ) 26دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته
جديد بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذيرفته می شود که به
تشخیص گروه آموزشی  ،با دروس رشته جديد  ،حداقل  %52اشتراک محتوايی
داشته باشد و نمره هر يك از آن درس نیز از  16کمتر نباشد .
تبصره  : 1دروس پذيرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه
میانگین کل منظور می شود  ،ولی نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در
میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند  ،در اين صورت چنانچه میانگین کل
واحدهای پذيرفته نشده او کمتر از  16باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعاً
به عنوان يك نیمسال مشروطی  ،برای دانشجو در رشته جديد منظور می شود .
تبصره  : 6در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذيرفه نشده دانشجو  ،در حدی
باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جديد را در طول مدت مجاز
تحصیل از وی سلب کند  ،با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .
ماده  ) 25متقاضی تغییر رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارک الزم حداقل 2
هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود
تسلیم نمايد .
ماده  ) 24چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته
دهد  .حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 62
واحد پذيرفته شده از دانشجو حداکثر يك نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی
کاسته می شود .
 تغییر رشته اضطراری
ماده  ) 23چنانچه دانشجو در دوران تحصیل  ،دچار بیماری يا سانحه ای گردد که به
تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تأيید شورای آموزشی دانشگاه توانايی ادامه
تحصیل در آن رشته و يا امکان بهره گیری از کارآيی حاصل از آن را طبق جدول
نقص عضو از دست بدهد  ،اجازه ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد و می تواند با

رعايت ساير مقررات به رشته ديگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزديکترين نمره
را دارد تغییر رشته دهد  .در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 35
باستثنای بند  1معاف خواهد بود .
تبصره  :در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت روانی و رفتاری
يا بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحوی که توانايی ادامه تحصیل در هیچ
يك از رشته های گروه آزمايشی مربوط را نداشته باشد  ،می تواند با نظر شورای
پزشکی دانشگاه و تأيید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمايشی ديگر
که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزديکترين نمره را دارد  ،پس از کسب موافقت
دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد .

تبصره  : 1معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به
پايین تر امکان پذير است .
تبصره  : 6معادل سازی و پذيرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذيربط در
دانشگاه پذيرنده انجام می شود .
تبصره  : 5نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال
محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد
تبصره  : 4به ازاء هر  62واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو  ،يك نیمسال تحصیلی
از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

فصل یازدهم  :پذیرش واحدهای درسی

فصل دوازدهم  :فراغت از تحصیل

 پذیرش واحدهای درسی

 فراغت از تحصیل

ماده  ) 22معادل سازی و پذيرش دروسی که دانشجو قبالً در دانشگاهها يا ديگر
مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعايت شرايطی به شرح زير مجاز است :
 -22-1دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی
رشته جديد باشد .
 -22-6دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأيید وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی يا وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد .
 -22-5تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه
ريزی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و يا وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
باشد .
 -22-4محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به
تشخیص گروه آموزشی حداقل  %52اشتراک محتوايی داشته و نمره هر يك از
دروس از  16کمتر نباشد .

ماده  ) 27میانگین کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصیل بايد حداقل  16باشد تا
در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و يا
کارشناسی ناپیوسته دريافت کند در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 16
کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر
تا  62واحد درسی از درسهايی را که با نمره کمتر از  16قبول شده است در دوره
های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  ،در يك نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی
پیوسته  ،در  6نیمسال تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین
کل خود را جبران نمايد  .در اين صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات قبلی
در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .
تبصره  : 1در صورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده  27دروس تکراری را أخذ نمايد و
در امتحان آن دروس مردود شود  ،چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی  ،ردی
و تکراری میانگین کل وی به  16رسیده باشد  ،قبولی قبلی او در آن درس مالک
عمل است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود  .در صورتی که میانگین کل وی

به  16نرسیده باشد  ،چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد
از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجوی مقاطع کاردانی و
کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که
دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته باشد  ،دانشجو در آن درس مردود است و
علیرغم اين که قبالً در آن درس نمره قبولی کسب نموده بايستی مجدداً آن درس را
با رعايت مفاد ماده  27تکرار نمايد .
تبصره  : 6دانشجويی که نتواند يا نخواهد از مقررات مذکور در اين ماده استفاده کند
يا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبرن نمايد در
صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی يا کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم
و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد براساس ماده
 51و تبصره های آن اقدام می گردد .
ماده  : 25دانشجويی که کلیه واحدهای درسی يکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آئین نامه
باموفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .
تبصره  : 1تاريخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرين نمره درسی وی
توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحويل می شود .
تبصره  : 6با توجه به تبصره  1و رعايت دقیق مفاد ماده  63ضرورت دارد هر دانشگاه
در هر نیمسال  ،زمان خاصی را برای اعالم فراغت از تحصیل دانشجويان تعیین و
مقدمات آن را فراهم سازد .
تبصره  : 5قید کلیه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های
شبانه الزامی است .
ماده  ) 21اين آيین نامه در  16فصل و  21ماده و  51تبصره در بیست و ششمین
جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ  55/5/65مصوب گرديد و برای
آن دسته از دانشجويانی که از سال تحصیلی  55-54وارد دانشگاهها و موسسات

آموزش عالی میشوند الزماالجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيین نامهها،
بخشنامهها و دستورالعملهای مغاير با آن برای اين گروه از دانشجويان لغو میشود.

مشخصات دروس
دوره کارشناسی رشته پرستاری
 دروس پايه
 دروس اصلی
 دروس اختصاصی
 کارآموزی
 کارآموزی در عرصه

نام دوره  :کارشناسی پیوسته ( )BSCرشته پرستاری

 دروس عمومی

طول دوره و ساختارآن :

 دروس پايه

طول دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری مطابق آئین نامه های آموزشی مصوب

 کارآموزی

 دروس تخصصی

 66واحد
 13واحد
 34واحد
 15واحد

شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی می باشد و ساختار آن به گونهای است که

 کارآموزی در عرصه

 61واحد

دروس به صورت نظری – عملی ،نظری و عملی  ،کارآموزی در عرصه ارائه میشوند .

جمع کل

 310واحد

تعداد واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی الزم برای گذراندن دوره کارشناسی  152 ،واحد و براساس
سرفصل دروس به شرح زير است :

جداول دروس دوره کارشناسی پیوسته ( )BSCپرستاری
جدول شماره 3دروس عمومی

نام درس

ساعت دروس

تعداد واحد
نظری

عملی

پیش نیاز
جمع

1

دو درس از دروس مبانی نظری اسالم *

6

يك در س از دروس اخالق اسالمی *

5

يك درس از دروس انقالب اسالمی *

4

يك درس از دروس تاريخ و تمدن
اسالمی*

6

3

يك درس از دروس آشنايی با منابع
اسالمی*

6

54

2

ادبیات فارسی

5

31

-

7

زبان انگلیسی عمومی

5

31

-

31

5

تربیت بدنی 1

1

-

54

54

-

1

تربیت بدنی 6

1

-

54

54

تربیت بدنی 1

12

دانش خانواده و جمعیت

6

54

-

54

-

11

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران *

6

54

-

54

-

جمع

4

25

-

25

-

6

54

-

54

-

6

54

-

54

-

54

-

54

-

-

54

-

31

-

64

*تذکر :گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومی معارف اسالمی مصوب جلسه  346مورخ  55/4/65شورای عالی انقالب فرهنگی ( جدول زير) است .
گرایش

261
266
265
264

فلسفه اخالق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )
اخالق اسالمی ( مبانی و مفاهیم )
آيین زندگی ( اخالق کاربردی )
عرفان عملی اسالم

6
6
6
6

54
54
54
54

-

54
54
54
54

251
256
255

انقالب اسالمی ايران
آشنايی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
انديشه سیاسی امام خمینی(ره)

6
6
6

54
54
54

-

54
54
54

اسالمی

تمدن

 -4تاريخ و

241
246
245

تاريخ تحلیلی صدر اسالم
تاريخ امامت

6
6

54
54
54

-

54
54
54

اسالمی

با منابع

231
236

تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البالغه

54
54

-

54
54

اسالم

211
216
215
214

انديشه اسالمی ( 1مبدأ ومعاد )
انديشه اسالمی  ( 6نبوت و امامت
انسان در اسالم
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

6
6
6
6

54
54
54
54

-

54
54
54
54

 -1مبانی نظری

نظری

عملی

جمع

 -3آشنايی

درس

کد

عنوان درس

واحد

ساعت

پیش نیاز

اسالمی

دروس عمومی معارف اسالمی

اسالمی

 -6اخالق
 -5انقالب

جدول شماره  :2دروس پایه دروه کارشناسی پیوسته پرستاری

کد درس

واحد

عنوان درس

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

03

تشریح

3/5

0/ 5

22

31

31

02

فیزیولوژ ی

2/5

0/ 5

32

31

20

01

ایمونولوژی

3/5

0/ 5

22

31

31

03

بیوشیمی

3

0/ 5

31

31

13

05

میکروب شناسی

3

0/ 5

31

31

13

02

انگل شناسی

3

0/ 5

31

31

13

01

آمار حیاتی مقدماتی

0/ 5

0/ 5

9

31

23

00

روش تحقیق در پرستاری

3

0/ 5

31

31

13

09

فناوری اطالعات در پرستاری

0/ 5

0/ 5

9

31

22

جمع

35

02

جدول شماره  :1دروس تخصصی دروه کارشناسی پیوسته ( )BSCپرستاری
تعداد واحد
کد درس

تعداد ساعات

عنوان درس

پیش نیاز یا همزمان
نظری

جمع

عملی

نظری

30

تغذیه و تغذیه درمانی

33

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

3

32

روانشناسی فردی و اجتماعی

2

2

31

داروشناسی

2

2

-

2

2

-

13

3

./5

./5

9

33
35

زبان تخصصی
فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

عملی

جمع

3/5

3/5

-

22

-

22

3

-

31

-

31

-

13

-

13

13

-

13

-

13

31

22

.3

.2، .5، .3، .2،.3
زبان انگلیسی
عمومی

جدول شماره  :3دروس اختصاصی دروه کارشناسی پیوسته ( )BSCپرستاری
کد
درس

تعداد واحد

عنوان درس

جمع

پیش نیاز یا همزمان

تعداد ساعات

نظری

نظری

عملی

جمع

عملی

12

اصول و مهارت های پرستاری

4

6/3

1/3

45

31

14

17

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

1/3

1

./3

17

17

54

15

پرستاری سالمت فرد و خانواده

1/3

1/3

-

62

-

62

11

پرستاری سالمت جامعه

1/3

1/3

-

62

-

62

62

پرستاری و بهداشت محیط

1

1

-

17

-

17

61

بررسی وضعیت سالمت

1

2/3

2/3

1

17

62

26

66

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

6/3

6/3

-

45

-

45

15و13

65

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

6

6

-

54

-

54

66

64

مفاهیم پايه پرستاری

6

6

-

54

-

54

12

63

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()1

5

5

-

31

-

31

64،12،22،21،26،24،23

62

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()6

5

5

-

31

-

31

15و63

67

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()5

4

4

-

25

-

25

62

65

مراقبتهای پرستاری در منزل

6

1/3

2/3

62

17

45

67

61

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ويژه

5

5

-

31

-

31

63و62و67

52

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث
غیرمترقبه

1/3

1

2/3

17

17

54

11و65و63و62و67و56

51

پرستاری کودک سالم

6

1/3

2/3

62

17

45

66

56

پرستاری بیماريهای کودکان

5

5

-

31

-

31

51

55

پرستاری بهداشت روان

6

6

-

54

-

54

16

54

پرستاری بیماريهای روان

6

6

-

54

-

54

55

53

اصول مديريت خدمات پرستاری

6

6

-

54

-

54

جمع واحد

34

جدول شماره  :5کارآموزی دروه کارشناسی پیوسته ( )BSCپرستاری
عنوان درس

کد درس

واحد

ساعت

52

اصول و مهارت های پرستاری

1

31

57

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

6

126

55

پرستاری سالمت جامعه/فرد وخانواده /محیط

6

126

51

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()1

6

126

42

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()6

6

126

51

41

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()5

6

126

42

46

پرستاری در مشکالت شايع ايران

1

31

45

پرستاری کودک سالم و پرستاری بیمايهای کودکان

6

126

44

پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماريهای روان

6

126

43

پرستاری مراقبتهای ويژه

1

31

42

فارماکولوژی بالینی

1

31

جمع

تذکر:کلیه کارآموزی ها همزمان با دروس تخصصی مربوطه در همان نیمسال طبق برنامه تنظیم شده ارائه شوند.

15

پیش نیاز

جدول شماره  :2کارآموزی در عرصه دروه کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
کد

عنوان درس

واحد

ساعت

47

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

6

126

45

پرستاری سالمت جامعه/فرد وخانواده /محیط

6

126

41

پرستاری بزرگساالن  /سالمندان ()1-5و پرستاری مراقبت در منزل

5

425

32

پرستاری بیماريهای کودکان

6

126

31

پرستاری مراقبتهای ويژه

5

135

36

اصول مديريت خدمات پرستاری

6

126

35

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

6

126

درس

کارآموزی

جمع

پیش نیاز

61

تذکر :1به منظور حسن اجرای برنامه آموزش پرستاری مصوبه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی و نیل به اهداف پرستاری جامعه نگر ،در کلیه حیطه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه
توجه خاص به مددجو  ،خانواده و جامعه بوده  ،بررسی وضعیت سالمت مددجو در خانواده به هنگام پذيرش  ،پیگیری وضع مددجو و خانواده در طول دوران بستری و به هنگام ترخیص و پیگیری
وضع مددجو در خانواده به صورت بازديد منزل  ،بازديد از کارخانه  ،مدرسه و هر جامعه ديگری که مددجو به آن تعلق دارد  ،الزامی است .
تذکر :2کلیه دانشجويان موظف به تکمیل  LOG BOOKطی گذراندن کارآموزی و کارآموزی در عرصه می باشند .
تذکر  :1پس از اتمام کارآموزی در عرصه جهت جهت فراغت از تحصیل موفقیت در آزمون عملی نهايی ضروری میباشد .چنانچه دانشجويی در آزمون مردود شود طبق نظر مدير گروه مجددا به
میزان الزم کارآموزی درعرصه انجام داده و سپس در آزمون مجدد شرکت مینمايد.

نحوه ارائه واحدهای درسی مقطع کارشناسی پرستاری پیوسته دوره روزانه
نیمسال اول
نام درس

نیمسال دوم
نام درس

واحد

تشريح

6

انگل شناسی

فیزيولوژی

5

داروشناسی (فارماکولوژی)

بیوشیمی

1/3

نیمسال سوم
نام درس

واحد

نام درس

واحد

واحد

پرستاری بزرگساالن /سالمندان ()6

5

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
( 1/3واحد مادران 1 -واحد گروه اطفال)

6/3

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد(1واحدمادران-
1واحدنوزادان)

6

پرستاری سالمت فرد و خانواده

1/3

پرستاری و بهداشت محیط

1

روانشناسی فردی و اجتماعی

6

بررسی وضعیت سالمت

1

انديشه اسالمی ()6

6

پرستاری بهداشت روان

6

اصول و مهارتهای پرستاری

4

ژنتیك و ايمونولوژی

6

زبان انگلیسی عمومی

5

پرستاری کودک سالم

6

فناوری اطالعات در پرستاری

1

میکروب شناسی

1/3

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم وايران

6

زبان تخصصی

6

انديشه اسالمی ()1

6

تربیت بدنی ()6

1

تحقیق در پرستاری

1/3

انقالب اسالمی

6

تربیت بدنی ()1

1

فرآيند آموزش به بیمار

1

آمار حیاتی مقدماتی

1

کارآموزی پرستاری بزرگساالن -سالمندان ()1

6

ادبیات فارسی

1

تاريخ و تمدن اسالمی

6

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

1

کارآموزی پرستاری سالمت جامعه /فرد و خانواده  /محیط

6

دانش خانواده و جمعیت

6

پرستاری سالمت جامعه

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده

4ساعت

جمع واحد

91/5

تغذيه و تغذيه درمانی

1/3
6
1/3

مفاهیم پايه پرستاری

6

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

1

کارگاه کنترل عفونت دربیماران و
بیمارستان

5روزه

جمع واحد

91/5

پرستاری بزرگساالن/سالمندان()1

نیمسال چهارم

کارگاه ايمنی مددجو
جمع واحد

5

1/3
4ساعت
39

کارگاه مهارتهای زندگی))life Style
جمع واحد

 4ساعت
15

نیمسال پنجم
نام درس

نیمسال ششم
واحد

نام درس

پرستاری بزرگساالن /سالمندان ()5

4

مراقبت های پرستاری در منزل

6

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگساالن  /سالمندان
( )1-5وکارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در
منزل

1

پرستاری بیماريهای کودکان

5

مراقبت های جامع پرستاری در بخشهای
ويژه

5

کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ويژه

5

اصول مديريت خدمات پرستاری

6

کارگاه اعتباربخشی ( 5ساعت)

آشنايی با منابع اسالمی

6

کارگاه جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده(1
روزه)

پرستاری بیماريهای روان

واحد

نیمسال هفتم
واحد

6

6

اخالق اسالمی
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماريهای
شايع در ايران

1

نام درس

نیمسال هشتم

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث
غیر مترقبه

1/3

1/3

کارآموزی پرستاری بهداشت روان و
پرستاری بیماريهای روانی

6

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
(واحد مادران)

6

کارآموزی پرستاری کودک سالم و
پرستاری بیماريهای کودکان

6

کارآموزی پرستاری مشکالت شايع در
ايران

1

کارآموزی پرستاری بزرگساالن /

کارآموزی پرستاری بزرگساالن/
سالمندان ()6

6

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

کارگاه اخالق حرفه ای
جمع واحد

سالمندان ()5

 4ساعت
30/5

کارآموزی پرستاری مراقبت های ويژه
کارگاه آموزش به مددجو و خانواده
جمع واحد

6
1
4ساعت
17/3

کارآموزی در عرصه پرستاری سالمت
جامعه/فرد وخانواده /محیط

و نوزاد (1واحد مادران –  1واحد نوزادان)

کودکان
کارآموزی در عرصه اصول مديريت خدمات
پرستاری
کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در
بحران ها و حوادث غیر مترقبه
11

6

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت ،مادر

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماريهای

کارگاه آشنايی با مخاطرات شغلی(يك روزه)
جمع واحد

نام درس

واحد

6
6

6

6

کارگاه حاکمیت بالینی

5ساعت

کارگاه نقش پرستار در پدافندغیرعامل

1روزه

جمع واحد

30

 کارگاه های زیر توسط گروه آموزشی با همکاری متخصصین و گروههای آموزشی دیگر اجرا خواهند شد .شرکت در کارگاههای مربوطه برای دانشجویان الزامی میباشد.
 کارگاه ها باید انتخاب واحد شوند.

کارگاه های آموزشی
عنوان

ساعت

ترم تحصیلی

کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده

 4ساعت

نیم سال اول

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

5روزه

نیم سال دوم

کارگاه ايمنی مددجو

 4ساعت

نیم سال سوم

کارگاه مهارتهای زندگی ()life style

 4ساعت

نیم سال چهارم

کارگاه اخالق حرفه ای

 4ساعت

نیم سال پنجم

کارگاه آموزش به مدددجو و خانواده

 4ساعت

نیم سال ششم

کارگاه اعتباربخشی

5ساعت

نیم سال هفتم

آشنايی با مخاطرات شغلی

1روزه

نیم سال هفتم

جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده

 1روزه

نیم سال هفتم

نقش پرستار در پدافند غیرعامل

1روزه

نیم سال هشتم

کارگاه حاکمیت بالینی

 5ساعت

نیم سال هشتم

آدرس اماکن و ادارات بهشهر
بلوار شهید هاشمی نژاد – نبش خیابان قائم

هتل اشرف

54364177-54325127

ترمینال اتوبوس رانی
تعاونی 13

عسگری :بلوار شهید هاشمی نژاد بعد از چهار راه فرمانداری

54361555

تعاونی 6

آقای موسوی :بلوار شهید هاشمی نژاد روبروی جهاد کشاورزی

54363533

سواری

بلوار شهید هاشمی نژاد به سمت غرب  -ايستگاه ساری

54361225

سورای

بلوار شهید هاشمی نژاد –به سمت شرق-بعد از میدان قدس -ايستگاه گرگان

54322242

تاکسی تلفنی های نزدیک دانشکده
آژانس صدرا

بلوار شهید هاشمی نژاد  -گرائیل محله

54361515

آژانس گلستان

بلوار شهید هاشمی نژاد -جنب پمپ بنزين دولتی

54354415
54331717

تاکسی بی سیم
آدرس ادارات
ارشاد اسالمی

بلوار شهید هاشمی نژاد  -چهار راه فرمانداری – روبروی فرمانداری

543665477

شبکه بهداشت و درمان

بلوار شهید هاشمی نژاد

54363122

آموزش و پرورش

بلوار شهید هاشمی نژاد  -خیابان هفت تیر

54366344

فرمانداری

بلوار شهید هاشمی نژاد  -چهار راه فرمانداری

54361717

شهرداری

بلوار شهید هاشمی نژاد

54364641

