
 "پزشکی عمومیاطالعیه شورای آموزشی گروه "

 

  مقدمات بالینیقوانین و مقررات مرتبط با انتقال دانشجویان از مقطع علوم پایه به مقطع  

 در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به مرحله بعدی می باشد.  (۲۱ماده 

های علوم پایه )شامل کلیه دروس علوم  واحد از درس 5/64 شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در حداقل :۲تبصره 

از  ۲۱واحد از درس های عمومی و کسب میانگین کل  ۸پایه به استثنای دروس شناور بین علوم پایه و مقدمات بالینی( و حداقل 

 واحد دروس عمومی( است. ۸ ایه +واحد علوم پ 5/64دروس فوق الذکر )

چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون  :۱تبصره 

ر د جامع علوم پایه اعالم نشده باشد؛ دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعالم نمره، دانشجو

نداشته باشد. نتیجه آزمون وی کان  ( را ۲آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، شرایط شرکت در آزمون )مطابق مفاد تبصره

لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی 

 الزم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.و همچنین کسب میانگین 

 

  به مقطع کارآموزی مقدمات بالینی قوانین و مقررات مرتبط با انتقال دانشجویان از مقطع 

علوم پایه  واحد از درسهای اختصاصی مرحله دوم و تمام دروس شناور بین ۱۲شرط ورود به مرحله سوم قبولی در حداقل  (۲۱ماده 

واحد از دروس پایه شناور(  ۲5 +واحد اختصاصی مرحله دوم  ۱۲از دروس فوق الذکر ) ۲۱و مقدمات بالینی و کسب میانگین کل 

  است.

 

 قوانین و مقررات مرتبط با انتقال دانشجویان از مقطع کارآموزی به مقطع کارورزی 

 در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره کارورزی است.  (۲۱ماده 

واحد( و قبولی در  ۱۲شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، قبولی در واحدهای نظری خاص مرحله کارآموزی ): ۲تبصره 

واحد  ۷ماه( و قبولی در واحدهای نظری شناور بین مقدمات بالینی و کار آموزی ) ۱۲واحد معادل  4۱واحدهای کار آموزی بالینی )

 از این دروس و گذراندن کلیه دروس عمومی و ثبت موضوع پایان نامه می باشد.  ۲6از دروس تخصصی و کسب میانگین کل 

انات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخش هایی که دانشجو گذرانده و در امتح: ۱تبصره 

به آزمون جامع پیش کارورزی اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعالم 

نداشته را ( ۲نمره، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علی رغم قبولی شرایط شرکت در آزمون مطابق مفاد تبصره 

باشد. نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب 



نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط 

 نخواهد داشت.

 

 فارغ التحصیلیرات مرتبط با انتقال دانشجویان از مقطع کارورزی به مقطع قوانین و مقر 

ماه کارورزی طبق برنامه مصوب برای کارورزان الزامی است. دانشجو  ۲۷ماه می باشد و گذراندن  ۲۸طول دوره کارورزی  (۲۱ماده 

در طول دوره کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید. قبولی در آزمون عملی صالحیت های بالینی جزو شرایط فراغت 

وات آموزشی باید در این آزمون شرکت از تحصیل می باشد. لذا دانشجویان در دوره کارورزی با پایان دوره کارورزی، در سقف سن

 نموده و نمره قبولی کسب نمایند.

 می باشد. ۲6حداقل میانگین کل مرحله کارورزی  تبصره:

 

 

 


