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شتی ردمانی.... گاه / دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا  رئیس محترم دانش
 

 باسالم و احترام
 وی از ماه پرفیض شعبان و تبریک فرارسیدنبرداری معنبا آرزوی فراهم آوردن فرصت حداکثر بهره

/د 126/500ماره نامه شبخشعزیز، پیرو  هایمند شدن از عنایات خاص الهی در ماهماه مبارک رمضان و امید بهره
مشروط به کنترل اپیدمی کرونا و را در خصوص فرایندهای آموزشی ترم جاری موارد ذیل  19/1/1399مورخ 

و با لحاظ نمودن  کرونابیماری مدیریت ملی ستاد مساعد بودن وضعیت سالمت در کشور و براساس مصوبات 
 ر می رسد:کلیه پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله گذاری الزم به استحضا

فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان تحصیالت  19/1/1399/د مورخ 126/500بخشنامه  1براساس بند  -1
( و دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد براساس Ph.Dتکمیلی با اولویت دانشجویان مقطع دکترای تخصصی )

 د.های آموزشی بدون وقفه صورت می پذیربرنامه ریزی های گروه
ر برنامه آموزش های الکترونیک برای کلیه رشته/مقاطع در اردیبهشت ماه ادامه داشته و الزم است حداکث -2

 آموزش های غیرحضوری بعمل آید. ریزی الزم جهت ارتقاء
در صورت تائید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه کالسهای حضوری برای دروس باقیمانده و یا  – 3

روسی که به صورت مجازی برگزار شده است پس از تعطیالت عید فطر خواهد بود و کالسهای رفع اشکال د
مرداد ماه خواهد بود.  15پایان ترم جاری آخر تیرماه و بازه زمانی برگزاری آزمونهای پایان ترم از اول لغایت 

الم شده می در موارد خاص و با تصویب شورای آموزش دانشگاه / دانشکده امکان تمدید محدود زمانهای اع
 باشد.

: در صورت تصویب زمان بازگشایی دانشگاهها توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمام برنامه تبصره
 زمانبندی پیشنهادی بر آن اساس اصالح خواهد شد.

، دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تاا باا اساتفاده در خصوص واحدهای کارآموزی - 4

ری از ظرفیت کلینیکهای ویژه در ساعات عصر و همچنین حضاور کاارآموزان در فیلادهای باالینی در قالاب حداکث

کشیکهای شبانه، بازه زمانی دوره های یک ماهه کارآموزی را  حداکثر تا بیسات روز کوتااه نمایناد. ارائاه دروس 

ت مناساب بارای حضاور نظری دوره کارآموزی باه صاورت مجاازی و در ماههاای اردیبهشات و خارداد، فرصا

کارآموزان در فیلدهای بالینی در تابستان را بیشتر فراهم خواهد کرد. الزم به ذکر است این الگو بارای دوره هاای 

 متناظر در سایر رشته های دارای دوره های کارآموزی نیز قابل تعمیم است.

در آزماون علاوم پایاه اسافندماه  و دندانپزشکی که واجد شرایط شرکتبرای آن دسته از دانشجویان پزشکی  -5

اساس سوابق تحصایلی باوده و گذرانادن آزماون بوده و در ترم جاری مشغول به تحصیل شده اند ادامه دوره بر

حد نصاا  الزم بارای اداماه دوره را نداشاته و یاا علوم پایه در این دوره ضروری نیست. ولیکن دانشجویانی که 

http://office.kums.ac.ir:7003,114502203631,PDF.TextOperations,114503602021

http://192.168.61.25:7001,222500625726,PDF.TextOperations,222500450868
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دارند، می توانند در دوره بعدی این آزمون شارکت را رتبه آزمون علوم پایه  تمایل به بهره مندی از مزایای نمره و

با انجام محاسابات آمااری الزم توساط کنند. نحوه ارزیابی و محاسبه حدنصا  قبولی بر اساس سوابق تحصیلی 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی و مدلسازی نمرات دانشجویان دوره های گذشته انجام خواهد شد.

رادی که حدنصا  الزم براساس سوابق تحصیلی را کسب ننمایند الزاماً باید در اولین آزماون علاوم بدیهی است اف

پایه شرکت و در صورت عدم کسب نمره قبولی، دروس گذرانده مورد قبول واقاع خواهاد شاد ولایکن تاا شارکت 

 مجدد آزمون و کسب نمره قبولی حق ادامه تحصیل را نخواهند داشت.

اسفند ماه باوده و دوره  واجد شرایط الزم برای شرکت در آزمون پیش کارورزیپزشکی که  برای دانشجویان -6

کاارورزی بار اسااس ساوابق شرکت در آزمون پیش کارورزی ضروری نیست و نماره پایش ند، ه اآغاز نمودرا 

یان آزماون لیکن دانشجویانی که مایل باه اساتفاده از مزایاای نماره و رتباه الحاظ می گردد. و  محاسبهتحصیلی 

هستند، می توانند در دوره آتی آزمون پیش کارورزی شرکت کنند. برای آن دسته از دانشاجویانی کاه بار اسااس 

سوابق تحصیلی وارد دوره کارورزی می شوند، گذراندن موفق آزمون صالحیت بالینی در پایاان دوره کاارورزی 

به شارکت در کارورزی را آغاز ننموده اند ملزم شرط فراغت از تحصیل خواهد بود. دانشجویانی که تاکنون دوره 

ند در صاورت ره کارورزی شومی باشند و چنانچه ایشان از این تاریخ به بعد وارد دو اولین آزمون پیش کاروزی

زمون مذکور را نداشته و لایکن مادت دوره نمره قبولی در آ عدم قبولی در اولین آزمون حق ادامه تحصیل تا کسب

 شده مورد قبول واقع خواهد شد.کارورزی گذرانده 

تمامی دانشجویانی که در این مدلسازی حدنصا  الزم را کسب ننموده اند و براساس بند فاو  بصاورت  تبصره:

مشروط وارد دوره کارورزی شده اند باید تعهد دهند که در صورت عدم قبولی در اولین آزماون پایش کاارورزی 

 ا زمان کسب نمره قبولی در آزمون را نداشته باشند.هیچگونه درخواستی مبنی بر ادامه دوره ت

، پیش ملزم به شرکت در آزمون های جامع علوم پایه( 1399در ترم جاری ) تا پایان شهریور دانشجویانی که   -7
تعداد دفعات مجاز شرکت در جزو واحدی( می باشند در صورت مردودی 180کارورزی و جامع داروسازی )

 .آزمون محسو  نمی گردد
آموزش دانشگاه بالمانع  برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی بصورت فشرده تر با تصویب شورای -8

 است.
ته قبل از شروع امتحانات پایان ترم یک هف امکان حذف درس و یا کل ترم با درخواست دانشجو تا حداکثر  -9

 محسو  نمی گردد.بالمانع بوده و در این صورت ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو 
در صورت درخواست دانشجو مبنی بر اعالم ناتمام حداکثر دو درس از واحدهای ترم جاری، مشروط به   -10

گذراندن دروس مذکور در اولین ترمی که این دروس ارائه می گردند و ارائه نمره قبولی جهت درج در کارنامه 
 و ملزم به اخذ مجدد این واحدها می باشد.بالمانع است. در غیر اینصورت درس مذکور حذف و دانشج
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آموزش  در صورت موافقت شورایبرای دانشجویان ترم آخر که در آستانه فراغت از تحصیل می باشند،   -11
بخشنامه مذکور  10و یا استفاده از بند  19/1/1399/د مورخ 126/500بخشنامه شماره  7براساس بند دانشگاه 

 اقدام گردد.
امکان فراغت از تحصیل فراهم نمی شود و  11ته از دانشجویانی سال آخر که براساس بند برای آن دس – 12

واحد ترم تابستانی با هماهنگی دانشگاه  6برای سایر مواردی که دانشگاه تشخیص می دهد می تواند تا سقف 
 علوم پزشکی مجازی ارائه گردد.

در آزماون ارتقاای ساالیانه باا رعایات ساایر  های تخصصی واجاد شارایط شارکتکلیه دستیاران رشته  - - 13

باشند باا ای(، مجاز میمقررات )در صورت کسب حد نصا  الزم در ارزیابی درون دانشگاهی و نمره اخال  حرفه

در نظر گرفتن سنوات آموزشی، بصورت مشروط به سال باالتر ارتقا پیدا نموده و از شرایط آموزشی سال باالتر 

های ارتقاا و گواهیناماه تخصصای بصاورت دو  گروه از دستیاران در چهلمین دوره آزمونبرخوردار گردند. این 

ارتقا همزمان در آزمون شرکت خواهند نمود. اقادامات آموزشای پاس از آن باا رعایات مقاررات صاورت خواهاد 

 پذیرفت. 

باوده اناد کساب  داوطلبینی که در آزمون سالجاری متقاضی دو ارتقاء همزمان پیش از سال ماقبال آخار تبصره:

معادل یک ارتقاء در نظر گرفته خواهد شد. اما معاونت آموزشی وزارت تا قبل از تاریخ  13حدنصا  منطبق بر بند 

ارتقاء سال بعد سازوکار متمرکزی پیش بینی خواهد نمود تا ایشان در یاک ارزیاابی دیگاری شارکت نماوده و در 

 ته شود.صورت قبولی معادل ارتقاء دوم ایشان در نظر گرف

دستیارانی که با رعایت مقررات، در سال جااری مشامول شارکت در دو ارتقاا همزماان ساال ماقبال آخار و  -14

اند نیز صرفا ملزم به شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری باوده و در صاورت کساب حدنصاا  گواهینامه بوده

گردناد. در صاورت عادم کساب قباولی در قبولی گواهینامه واجد شرایط قبولی سال ما قبل آخر نیاز شاناخته مای

رفتاار شاده و بصاورت مشاروط 13مشامول بناد به مانناد افاراد نیز با این گروه از دستیاران  آزمون گواهینامه،

 آموزش ایشان در سال باالتر ادامه خواهد یافت.

حاذف مای  98-99شرط ارائه پایان نامه قبل از معرفی به آزمون گواهینامه و دانشانامه در ساال تحصایلی   -15

مااه بعاد از فاارل التحصایلی الزامای خواهاد باود کاه سااز و کاار  6گردد. بدیهی است ارائه پایان نامه حداکثر تا 

 تضمینی آن توسط دانشگاهها تدوین می گردد.

از معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکده ها درخواست می گردد کلیه مصوبات شاورای آموزشای  – 16

کلی و یا موردی که در خصوص پروناده آموزشای دانشاجویان براسااس بخشانامه هاای ابالغای ایان و اقدامات 

معاونت با توجه به شرایط پیش آمده صورت می گیرد را عالوه بر اینکه در پرونده تحصیلی دانشجو منعکس مای 

 نت نیز منعکس نمایند.گردد، به جهت جلوگیری از هرگونه اختالل در روند فراغت از تحصیل دانشجو به این معاو
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انتظار دارد با توجه به کوتاه بودن زمان ارائه دروس به صورت حضوری، حداکثر استفاده از فرصات هاای  – 17

 بعدازظهر ارائه گردد. 8صبح الی  7موجود بعمل آمده و آموزش اعم از حضوری و مجازی از ساعت 

ی نیز جهات ارائاه آموزشاها اساتفاده و در صاورت در این راستا توصیه می گردد از تعطیالت رسمی و غیر رسم

امکان کالسها بصورت بر خط نیز برای آن دسته از دانشجویانی کاه امکاان حضاور در کالساها را ندارناد فاراهم 

 گردد.

در خصوص لحاظ نماودن امتیاازات ماورد نظار  25/12/1398مورخ  1770/100با توجه به بخشنامه شماره  – 18

ت علمی و دستیارانی که در زمان بحران بیماری کرونا با حضور در فیلدهای آموزشای / برای اعضای محترم هیأ

درمانی / تشخیصی همکاری الزم را بعمل آورده اند، گواهی ساعات حضور و همکاری ایشان با همکااری مادیران 

 را اعمال نمایند.محترم گروههای آموزشی از هم اکنون صادر و معاونین محترم آموزشی نظارت کافی بر این امر 

ضمناً الزم است براسااس بخشانامه فاو  الاذکر پیگیاری و اقادامات الزم از جاناب رتساای محتارم دانشاگاهها/ 

 دانشکده ها برای پرداختن حق و حقو  اعالم شده همکاران و دستیاران محترم بعمل آید.

ال قبال و فاروردین ساال جااری با توجه به ملغی شدن آزمونهای کشوری که در نظر بود در اسفند مااه سا –19

 بعمل آید، به پیوست جدول جدید زمانبندی آزمونهای ملی جهت استحضار و اقدام الزم ارسال می گردد.
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