
 

  
  دستور العمل آموزش از راه دور مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  رشته آموزش پزشكي
  

به منظور گسترش و توسعه دامنه فعاليت آموزش عالي و انعطاف پذيري در پاسخگويي به نيازهاي اجتمـاعي بـراي ورود   
و نيز پاسـخگويي بـه نيازهـاي مبـرم      به دانشگاه و به منظور بسط و اشاعه دانش متناسب با ذوق، سليقه و امكانات افراد

جامعه به منظور تأمين نيروي انساني متخصص، نظام آموزش از راه دور مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشـته آمـوزش   
  . پزشكي به موزات نظام آموزشي تمام وقت اين رشته برابر مقررات اين دستورالعمل به اجرا در مي آيد

  
   :فصل اول

  شرايط اخذ پذيرش
پذيرش در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي به صورت آمـوزش از راه دور مشـروط بـه    اخذ  :1اده م

  : شرايط ذيل است
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي  .1
دانشكده هاي علوم پزشـكي سراسـر كشـور، وزارت بهداشـت،     / اه اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني دانشگاه .2

 ش پزشكي و اعضاي هيأت علمي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي بدون هيچگونه شرط سنيدرمان و آموز

دانشـكده هـاي علـوم پزشـكي سراسـر كشـور و وزارت       / هـا  كاركنان رسمي، رسمي آزمايشي و پيماني دانشگاه .3
اي ، دكتـر )پزشكي، دندانپزشـكي، داروسـازي  (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي مدارك دكتراي عمومي 

ـ حرفه اي علوم آزمايشگاهي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و يا كارشناسي رشته هاي علوم پزشكي بدون هيچگو ه ن
 شرط سني 

 پرداخت هزينه هاي بررسي درخواست پذيرش مطابق با ضوابط مربوط .4

 )CV(ارسال كارنامه آموزشي پژوهشي  .5

 معافيت از نظام وظيفه يا گواهي پايان خدمت جهت متقاضيان مذكر .6

دانشكده ها و يا حسب مورد از سوي معاونت / ها از سوي دانشگاه 3و  2هاي مورد نياز جهت بندهاي  گواهي :1تبصره 

  . آموزشي وزارت متبوع صادر مي شود

در صورتيكه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيشتر از ظرفيت پذيرش باشد اولويت پذيرش با متقاضـيان واجـد   : 2تبصره 

  . مي باشد) 2بند (لمي شرايط عضو هيأت ع



 

عنوان، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام آموزش الكترونيكي، عيناً همان عنوان، محتوا و حجـم دروس   :3تبصره 

بنابراين از حيث برنامه درسي . در برنامه آموزش تمام وقت آن رشته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است
  . الكترونيكي و تمام وقت وجود ندارد هيچگونه اختالفي بين دو نظام

  
   :دومفصل 

  نام نويسي 
پس از اخذ پذيرش اوليه در زماني كه مركز اعالم مي كند براي شـروع بـه تحصـيل پـس از پرداخـت       داوطلبان :2ماده 

  . عدم نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد. نام نويسي مي نمايند، شهريه

             .براي نام نويسي بايد شهريه ثابت و متغير مطابق تعرفه مصوب دانشگاه پرداخت گردد :1تبصره 

  .ناميده مي شود» دانشپذير«داوطلب، پذيرفته شده در نيمسال اول  :2تبصره 

  . براي دانشپذير در دوره دانشپذيري كارت موقت صادر مي گردد :3تبصره 

و بـاالتر   14را بـا معـادل   ) نيمسـال اول (صورتي دانشجو تلقي مي گردد كـه دوره دانشـپذيري   دانشپذير در  :4تبصره 

  . نباشد 12بگذراند و نمره هيچيك از دروس او كمتر از 

بگيـرد بـه شـرطي كـه     ) 12كمتـر از  (در صورتي كه دانشپذير در يكي از دروس نيمسال اول نمره مردودي  :5تبصره 

  . صورت مشروط دانشجو تلقي مي گردد و در نيمسال دوم بايد درس مردودي را بگذراندباشد ب 14معدل كل او باالي 

   . دانشجوي مشروط در صورت مردودي مجدد در درس مردوي فوق الذكر از ادامه تحصيل محروم مي شود :6تبصره 
  . درس مجاز نمي باشددر دوره دانشپذيري حذف كليه درس هاي اخذ شده، مرخصي تحصيلي و يا حذف و اضافه  :7تبصره 

براي دانشپذيراني كه موفق به ورود به دوره دانشجويي نشوند، در دروسي كه موفق به گذراندن آن شده انـد   :8تبصره 

  .گواهي گذراندن دروس مربوطه صادر مي شود

و موظـف اسـت در    در صورتي كه دانشپذير، نيمسال دانشپذيري را با موفقيت به انجام برساند، دانشجو تلقي شده :3ماده 

عدم اقـدام دانشـجو بـراي نـام     . هر نيمسال و در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند، براي ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمايد
در صـورت داشـتن عـذر موجـه، حـق      . نويسي بدون اطالع و عذر موجه در يك نيمسال، به منزله انصراف از تحصيل اسـت 

  . تحصيل وي محسوب مي شود مجاز ولي آن نيمسال جزو مدت. ن نيمسال را نداردانتخاب واحد و ادامه تحصيل در آ

دانشجو موظف است عذر موجه خود را با داليل مسـتند و بطـور مكتـوب در اولـين مـاه بعـد از آغـاز نيمسـال          :تبصره

  . تحصيلي به مركز اطالع دهد



 

    :سومفصل 

  واحدهاي درسي 
  : اي گذراندن دوره تحصيل به شرح ذيل استتعداد واحدهاي درسي الزم بر :4ماده 

گذراندن كليه دروس دوره دانشپذيري و دانشجويي براساس برنامه آموزشي مصـوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي علـوم       
  .پزشكي اجباري است

واحد درسي مطابق برنامه مصوب شـوراي   12و حداكثر  6هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل  :5ماده 

  .عالي برنامه ريزي علوم پزشكي انتخاب نمايد

واحدهاي عملي طبق برنامه آموزشي مصوب به صورت حضوري يا در قالب پروژه يا تكاليف و وظـايف محولـه    :1تبصره 

  .يا فعاليت هاي كارگاهي برگزار مي شود

  . واحد درسي بالمانع است 6از  كمتردر آخرين نيمسال تحصيلي اخذ  :2تبصره 

ف است در يك زمينه مربـوط  ظتهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو مو :6ماده 

  . به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد
و برنامـه  جزئيات گذراندن پايان نامه و دستورالعمل هاي آن مطابق آئين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسـته  

  . آموزشي رشته مذكور مي باشد
  

  :چهارمفصل 

  طول مدت تحصيل
در صـورتيكه دانشـجو نتوانـد واحـدهاي دوره را در حـداكثر      . سال است 5حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره  :7ماده 

  . مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند، از ادامه تحصيل محروم مي شود
  

  :پنجمفصل 

  سيحضور در جلسات در
  . حضور دانشجو در جلسات كارگاهي و عملي تابع برنامه آموزشي مصوب دوره و به صورت اختياري مي باشد :8ماده 

  



 

  :ششمفصل 

  حذف و اضافه 
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصـيلي كـه    :9ماده 

حذف يا يك درس انتخابي خود را با ك درس ديگر انتخاب يا يك درس انتخابي خود را توسط آموزش اعالم مي گردد ي
  . واحد كمتر نشود 6واحد تجاوز نكند و از  12مشروط بر آنكه واحدهاي انتخابي وي از . يك درس ديگر جابجا نمايد

درس هاي نظري خود را بـا تأييـد   در موارد استثنايي دانشجو مي تواند پس از تأييد آموزش مركز فقط يكي از  :10ماده 
گروه آموزشي مربوطه حذف كند مشروط بر اينكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از حد مجاز نباشد و ثانيـاً تعـداد   

  . شهريه درس حذف شده به دانشجو مسترد نخواهد شد. واحد كمتر نشود 6واحدهاي باقيمانده از 
يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي  حذف كليه درس هاي اخذ شذه در :11ماده 

در ايـن صـورت نيمسـال    . مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد
  .خواهد شدمزبور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد و شهريه آن نيمسال مسترد ن

  

  :هفتمفصل 

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كالس مجازي انجام تكـاليف   :12ماده 

درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجـع ارزيـابي دانشـجو در آن    
  . درس است
برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است و امتحان آن به صورت حضوري در محلي كـه مركـز    :تبصره

  .تعيين مي نمايد انجام مي گردد
  .معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود :13ماده 
است دانشجويي كه در هر يك از دروس غيراختياري مردود شود در اولين  12حداقل نمره قبولي در هر درس  :14ماده 

با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبـت  . فرصت ممكن ملزم به تكرار آن درس است
  . و در محاسبه ميانگين منظور مي شود

ك درس اختياري مردود شد به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه اگر دانشجويي در ي :تبصره
با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامـه دانشـجو ثبـت و در    . مصوب درس ديگري را انتخاب كند

  . محاسبه ميانگين منظور مي شود
  



 

  :هشتمفصل 

  غيبت در امتحان
موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبـت موجـه در   غيبت غير  :15ماده 

  . امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد و شهريه آن درس مسترد نمي گردد

  . تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات امتحان بر عهده گروه آموزشي مربوطه است :تبصره

  
  

  :نهمفصل 

  اعالم نمرات
هفته پـس از برگـزاري امتحـان آن درس بـه اداره      3ف است نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف ظاستاد مو :16ه ماد

روز پس از اعالم نتايج اعتراضات خود را كتباً بـه   3دانشجويان مي توانند حداكثر تا . خدمات آموزشي مركز تسليم نمايد
  . اداره خدمات آموزشي مركز تسليم نمايد

است هاي تجديد نظر ظرف مدت حداكثر دو هفته پس از اعالم نمـرات رسـيدگي شـده و نمـرات نهـايي      درخو :تبصره

  .غيرقابل تغيير است
  
  

  :دهمفصل 

  نام نويسي مشروط
باشـد، در غيـر ايـن صـورت، نـام نويسـي       14ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتـر از   :17ماده 

  . ورت مشروط خواهد بودنيمسال بعد به صدانشجو در 

در پرونـده  را مركز موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را به وي كتبـاً اطـالع دهـد و يـك نسـخه از آن       :تبصره

  . با اين وصف اظهار بي اطالعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود. ضبط نمايددانشجو 

 8از م نويسي مي كند جز در آخرين نيمسال تحصيلي حـق انتخـاب بـيش    دانشجويي كه به صورت مشروط نا :18ماده 

  .درسي در آن نيمسال را نداردواحد 
  



 

  :يازدهمفصل 

  اخراج دانشجوي مشروط
ناپيوسـته اعـم از   ارشـد  ميانگين نمرات دانشـجو در دو نيمسـال تحصـيلي در دوره كارشناسـي     در صورتي كه  :19ماده 

  . در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود. اشدب 14متناوب كمتر از متوالي و 

محروم مـي شـود در صـورتي كـه      دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره :20ماده 

  . ت كنددروس را با موفقيت گذرانده باشد مي تواند با رعايت ساير ضوابط گواهي گذراندن آن دروس را درياف تعدادي از
  

  :دهمدوازفصل 

  ميانگين نمرات
در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسـال و ميـانگين كـل نمـرات او تـا پايـان آن        :21ماده 

  .نيمسال محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود

ي شـود و مجمـوع حاصـل    براي محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضـرب مـ   :تبصره

بـر تعـداد كـل واحـدهاي اخـذ شـده       ) اعم از ردي يا قبولي(ضربها تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است 
  . تقسيم مي شود

  
  :سيزدهمفصل 

  مرخصي تحصيلي
  . دانشجو مي تواند حداكثر از يك نيمسال مرخصي تحصيلي استفاده كند :22ماده 

  . لي جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي شودمدت مرخصي تحصي :تبصره

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسـال، توسـط    :23ماده 

  . دانشجو به اداره خدمات آموزشي مركز ارسال گردد

شي ذيربط و قبل از اتمـام مهلـت نـام نويسـي،     شوراي آموزشي دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از گروه آموز :تبصره

  . موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ نمايد
  



 

  :چهاردهمفصل 

  انصراف از تحصيل
عدم مراجعه دانشجو جهت ثبت نام در يك نيمسال تحصيلي بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصـيل   :24ماده 

  . اج خواهد شداست و دانشجو اخر

در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن در حـداقل يـك مـاه قبـل از      :تبصره

پايان همان نيمسال به مركز ارائه دهد در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط مركز آن نيمسال جزو مرخصـي  
  . تحصيل وي محاسبه خواهد شد تحصيلي دانشجو محسوب مي شود و در مدت مجاز

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را كتباً به اداره خـدمات آموزشـي    :25ماده 

اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبـل از پايـان همـان نيمسـال تقاضـاي      . مركز ارسال نمايد
پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شـود و دانشـجو پـس از آن     .انصراف خود را پس بگيرد

  . حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد

دانشجويي كه ترك تحصيل نموده يا منصرف از تحصيل گشـته اسـت در صـورتي كـه تعـدادي از دروس را بـا        :تبصره

  . ط گواهي گذراندن آن دروس را دريافت كندموفقيت گذرانده باشد، مي تواند با رعايت ساير ضواب
  

  :پانزدهمفصل 

  فراغت از تحصيل
دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي را طبق برنامه مصـوب و براسـاس مقـررات ايـن آيـين نامـه بـا موفقيـت          :26ماده 

  .دانش آموخته اين دوره شناخته مي شود. باشد اندهگذر

ه نمره پايان نامه دانشجو توسط استاد به اداره خـدمات آموزشـي تحويـل    تاريخ فراغت از تحصيل روزي است ك :تبصره

  . داده شود

باشد تا در رشـته تحصـيلي خـود مـدرك      14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل  :27ماده 

از نظـر طـول تحصـيل     كمتر باشـد چنانچـه   14در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از . كارشناسي ارشد دريافت كند
قبول شده است مجدداً  14مانعي نداشته باشد مي تواند در سقف سنوات تحصيلي مجاز، درسهايي را كه با نمره كمتر از 

در اين صورت نمرات دروس تكرار شده عـالوه بـر   . انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد
  .شجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شودنمرات قبلي، در كارنامه دان



 

دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يـا علـي رغـم اسـتفاده از آن نتوانـد       :تبصره

راندن دروس آن مي تواند گواهي مبني بر گذ 8و تبصره  2كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد براساس ماده 
  . دريافت نمايد

دوره آمـوزش  «مدرك فارغ التحصيلي دانشجويان اين دوره ها همانند دانشجويان دوره هاي حضوري با قيد  :28ماده 
  .صادر خواهد شد »از راه دور

  
  :انزدهمشفصل 

  ساير موارد
  . مي گيردبه دانشجويان دوره هاي آموزش از راه دور هيچگونه امكانات رفاهي تعلق ن :29ماده 

  .ميزان شهريه ثابت در طول دوران تحصيل دانشجو ثابت است :30ماده 

هزينه هاي تحصيلي دوره هاي آموزش از راه دور و موارد تخفيف در شهريه مطـابق بـا مصـوبات هيـأت امنـاء       :31ماده 

  . دانشگاه هر ساله اعالم مي گردد

ه مي باشد در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريـزي علـوم   تبصر 26ماده و  32اين دستورالعمل مشتمل بر  :32ماده 

وارد مراكـز   1386- 87به تصويب رسيد و براي كليه دانشـجوياني كـه از نيمسـال دوم سـال تحصـيلي       29/8/86پزشكي مورخ 
زم االجرا اسـت  آموزش از راه دور مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته آموزش پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي مي شوند ال

  . و از اين تاريخ كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين دستورالعمل لغو مي شوند
  
  


