
 

  فصل اول
  شرایط ورود و نام نویسی

  :شرایط ورود به دوره دکتري عمومی دندانپزشکی به شرح زیر است )1ماده 
  .پذیرفته شدن در آزمون ورودي-1-1
  .ي از سالمت کامل تن و روان برابر ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکیربرخوردا-2-1
و مقررات جاري کشور و داشتن شـرایط عمـومی ورود بـه     مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین-3-1

  .آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی
) نظام جدید(دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه ) نظام قدیم( داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه  4-1

یـا  ) به نظام جدیدآموزش متوسـطه  با توجه( از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش 
  ).مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی( هاي حوزوي شبرابر آموز

و  ه سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان و یا پرداخت شـهریه مطـابق تعرفـ   -5-1
  .مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

به ضوابط اعالم شده دردفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش چنانچه دانشجو با توجه  :1تبصره 
کشور از سالمت جسمی و روانی الزم براي دوره دکتري عمومی دندانپزشکی برخوردار نباشد بر اساس نظر 

  .شوراي پزشکی دانشگاه، اجازه تحصیل دردوره دکتري عمومی دندانپزشکی را ندارد
ه متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و ارائه تاییدیه تحصیلی دور :2تبصره

حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصـل گواهینامـه دوره   
  .پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است

الن دوره دکتري عمومی دندانپزشکی را از انجـام دیگـر تعهـدات    پرداخت شهریه، فارغ التحصی :3تبصره 
  .قانوي خاص معاف نمی کند

پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سـازمان سـنجش یـا دانشـگاه      )2ماده 
نـام  عدم مراجعـه بـراي   . اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب و احد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند

  .نویسی درنخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد
دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کنـد، بـراي ادامـه     )3ماده 

ی در یک نیمسال عدم مراجعه دانشجو براي نام نویس. تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند
  .بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد

در موارد  استثنائی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آن را حـداکثر تـا   :1تبصره 
رت تاییدموجه بودن یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صو

ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی 
  .تحصیلی براي آن نیمسال صادر میشود



 

رك تحصـیلی خـود را دریافـت نمایـد     دادانشجویی که ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مـ  :2تبصره 
  .تحصیل خود عمل نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران

دانشجوي دوره دکتري عمومی دندانپزشکی در یک زمان حق نـام نویسـی و ادامـه تحصـیل در      )4ماده 
در صورت تخلف، به . بیش از یک رشته ، در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یاغیر دولتی را نخواهد داشت

  بـوع از ادامـه تحصـیل در یکـی از    تشخیص کمیته نظارت بـر حسـن اجـراي مقـررات آموزشـی وزارت مت     
رشته هاي انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم می شود و دانشـجو در ایـن حالـت  موظـف      

است  کلیه هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شـده بـه دانشـگاه ذیـربط     
  .بپردازد
از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین نامه و ضـوابط   )استعدادهاي درخشان( دانشجویان ممتاز  :تبصره

  .مربوط به خود می باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


