
 ششم فصل
 دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 

 انجام کالس، در فعالیت و حضور میزان اساس بر درس هر در دانشجو پیشرفت ارزیابی 25) ماده

 استادیا و گیرد می صورت نیمسال پایان و نیمسال بین در امتحانات نتایج و آموزشی هاي فعالیت

 .است درس آن در دانشجو ارزیابی مرجع هردرس اساتید

 .است الزامی و کارگاهی نظري درس هر براي نیمسال پایان کتبی امتحان برگزاري :تبصره

 مواردزیر به توجه با بالینی و بالینی پیش هاي دوره در دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی  26) ماده

 :شود می انجام

 کارکنان و اجعینمر بیماران، با رابطه حسن و دانشجویی شئون حفظ اسالمی، اخالق رعایت 26-1-

 بخش

 مربوطه کالسهاي بخش، در وقت تمام و مرتب حضور 26-2-

 پرونده تکمیل و تهیه و بخش ضوابط طبق محوله امور انجام در مسئولیت احساس و دقت 26-3-

 بیماران

 بالینی و بالینی پیش هاي دوره از دانشجو گیري بهره و مهارت افزایش 26-4-

 الزم نمره کسب و عملی ايواحده امتحان در شرکت 26-5-

 به 26 و 25 ماده در مندرج مفاد اساس بر دانشجو، تحصیلی پیشرفت ارزیابی نتیجه 27) ماده

 صفر بین عددي بصورت بخش هر یا و درس هر در دانشجو نمرات و شود می تعیین نمره صورت

 .شود می مشخص بیست تا

 آموزش دوم مرحله درسهاي در و 10 اول مرحله درسهاي در قبولی نمره حداقل( 28 ماده

 .باشد می 21 دندانپزشکی

 فرصت اولین در ننماید، کسب را قبولی نمره حداقل درسها از یک هر در که دانشجویی 1: تبصره

 در ردي و قبولی از اعم دروس کلیه نمرات حال این با است، درس آن مجدد انتخاب به موظف معین

 .شود می اسبهمح میانگین در و ثبت دانشجو کارنامه

 که عملی -نظري دروس نمره اما دارند، مستقل نمره عملی و نظري دروس از یک هر 2: تبصره

 در .است کدام هر ضرایب به توجه با و عملی و نظري قسمت دو معدل شوند، می محسوب درس یک

 هر د،باش کمتر 8 از آنها از یکی نمره یا و نرسد 10 به عملی و نظري قسمت دو معدل که صورتی

 .شود تکرار مجددا   باید قسمت دو هر باشد رسیده10 به معدل چند

 را درس آن در دانشجو نهایی نمره گزارش موظفند بخش هر یا و درس هر اساتید یا استاد  29) ماده

 تسلیم دانشکده آموزش به گروه، طریق از درس آن امتحان برگزاري از پس روز 10 ظرف حداکثر

 .نمایند

 نتایج، اعالم از پس روز 3 تا حداکثر تواند می دانشجو آموزش، توسط نمره اعالم زا پس :تبصره

 .پذیرد صورت الزم رسیدگی تا کند اعالم دانشکده آموزش به کتبا   را خود اعتراضات



 از پس هفته دو تا حداکثر را دانشجویان نمرات است موظف دانشکده آموزش اداره  30) ماده

 اشتباهات رفع و دانشجویان اعتراضات به رسیدگی از بعد و نیمسال ره امتحان آخرین برگزاري

 .دارد ارسال دانشگاه کل آموزش به احتمالی

 .است تغییر قابل غیر دانشگاه کل آموزش به اعالم از پس نمره :تبصره

 نمرات کل میانگین و نیمسال آن در دانشجو نمرات میانگین ، تحصیلی نیمسال هر پایان در  31) ماده

 دندانپزشکی، عمومی دکتري دوره مراحل از یک هر پایان در و محاسبه نیمسال آن پایان تا او

 .شود می ثبت وي کارنامه در و محاسبه مرحله آن در دانشجو نمرات کل میانگین

 بخش یا درس آن نمره در بخش یا درس هر واحدهاي تعداد نمرات، میانگین محاسبه براي 1: تبصره

 یا قبولی نمره آنها براي دانشجو که واحدهایی کل تعداد بر ضربها حاصل جموعم و شود می ضرب

 .شود می تقسیم است، داشته دریافت مردودي

 در دانشجو که درسهایی نمرات شود، نمی محسوب تحصیلی نیمسال بعنوان تابستانی دوره 2: تبصره

 دوره

 .شود می محسوب طهمربو مرحله کل میانگین محاسبه در تنها گذراند می تابستانی

 و 12 از نباید دندانپزشکی آموزش اول مرحله از نیمسال درهیچ دانشجو نمرات میانگین  32) ماده

 صورت به بعد نیمسال در دانشجو نویسی نام صورت این غیر در باشد، کمتر 14 از دوم مرحله در

 .بود خواهد مشروط

 نیمسال آن باشد، واحد 12 از کمتر دانشگاه سطتو شده ارائه احدهاي و تعداد که مواردي در 1: تبصره

 نیمسال عنوان به میانگین کسر صورت در ولیکن شد نخواهد محاسبه دانشجو تحصیلی سنوات جزو

 از یک هر در آخر نیمسال یا دانشجو مشکالت علت به که مواردي در .شد خواهد محاسبه مشروطی

 تحصیلی سنوات جزو نیمسال آن باشد، واحد 12 از کمتر واحدها تعداد دندانپزشکی آموزش مراحل

 .شد خواهد محاسبه نیز مشروطی نیمسال عنوان به میانگین کسر صورت در و محسوب دانشجو

 .شد خواهد محاسبه نیز مشروطی نیمسال عنوان به میانگین کسر صورت در

 اولیاء و يو به بار هر را دانشجو نویسی نام بودن مشروط موضوع است موظف دانشکده 2: تبصره

 عدم در قصور وصف این با .کند ضبط دانشجو پرونده در را آن از نسخه یک و دهد اطالع کتبا   او

 مقررات اجراي از مانع امر، این از دانشجو اطالعی بی اظهار یا و دانشگاه طرف از وي به اخطار

 .بود نخواهد

 از یک هر نیمسال آخرین رد حتی کند می نویسی نام مشروط صورت به که دانشجویی  33) ماده

 .ندارد را نیمسال آن در درسی واحد 14 از بیش انتخاب حق دندانپزشکی، آموزش مراحل

 از یک هر نیمسال آخرین در ،)تحصیلی سنوات سقف در محدودیت) موارداستثنائی در  :تبصره

 واحد ارائه جو،دانش تحصیلی سوابق و باقیمانده واحد تعداد به توجه با دندانپزشکی آموزش مراحل

 هر در .است دانشگاه آموزشی شوراي عهده به 33 ماده مشمول دانشجوي به مقرر حد از بیشتر

 .نبایدباشد واحد 20 از بیش تعداد این صورت

 نیمسال چهار یا متوالی نیمسال سه براي دندانپزشکی آموزش مراحل در که دانشجویی  34) ماده



 گذرانده که واحدهایی کل میانگین چنانچه و شود می محروم تحصیل ادامه از شود، مشروط متناوب

 مقاطع از یکی به 13 ماده 2 تبصره در مندرج دستورالعمل برابر تواند می باشد، 10 حداقل است

 .بدهد رشته تغییر کاردانی و ناپیوسته کارشناسی ، پیوسته کارشناسی

 پایان در و 12 از دندانپزشکی آموزش اول مرحله پایان در نباید دانشجو نمرات میانگین 35) ماده

 از یک هر در شده تعیین حد از کمتر میانگین داراي که دانشجویی .باشد کمتر 14 از دوم مرحله

 تواند می باشد، نرسیده پایان به مرحله آن در وي تحصیل مجاز مدت که صورتی در باشد، مراحل

 غیر در .کند تکرار است، آورده 14 یا 12 زا کمتر نمره مورد حسب آنها در که را یابخشهایی درسها

 که است بدیهی .داشت نخواهد را تحصیل از فراغت یا و بعدي مرحله به ورود حق صورت این

 مرحله میانگین محاسبه در و ثبت دانشجو کارنامه در قبلی نمرات بر اضافه تکراري دروس نمرات

 .شد خواهد محسوب مربوطه

 نمره مورد حسب ها آن در که را بخشهایی یا درسها از تعدادي ، ییدانشجو که صورتی در 1: تبصره

 پزشکی عمومی دکتري دوره مراحل از یک هر کل میانگین جبران جهت آورده، 14 یا 12 از کمتر

 قبولی، نمرات کلیه احتساب از پس چنانچه شود، مردود تکراري بخش یا درس در و نماید تکرار
 یا درس آن در او قبلی قبولی باشد، رسیده نصاب حد به مربوطه همرحل کل میانگین تکراري و ردي

 مرحله کل میانگین که صورتی در و شود بعدي مرحله وارد تواند می دانشجو و است عمل بخشمالك
 قبال   اینکه علیرغم و است مردود بخش یا درس آن در دانشجو باشد نرسیده نصاب حد به مربوطه

 .نماید تکرار را بخش یا درس آن مجددا   بایستی نموده کسب قبولی نمره

 استفاده علیرغم یا کند، استفاده ماده این در مذکور فرصت از نخواهد یا نتواند که دانشجویی 2: تبصره

 13 ماده 2 تبصره در مندرج دستورالعمل برابر نماید، جبران را خود کل میانگین کمبود نتواند آن از

 .دهد رشته تغییر ناپیوسته کارشناسی و پیوسته کارشناسی ی،کاردان مقاطع از یکی به تواند می

 نیازي پیش ضوابط رعایت عملی، نگري جامعه و جامع درمان هاي واحد اخذ شرط 3: تبصره

 نمرات احتساب بدون ) کل میانگین کسب همچنین و دندانپزشکی عمومی دکتري دوره برنامه دروس

 .باشد می 21 حداقل (اول مرحله درسهاي

 در شود، می محروم تحصیل ادمه از حد، از بیش شدن مشروط دلیل به که دانشجویی  36) هماد

 مجدد تحصیل ادامه اي بر تواند می است، سپرده تحصیل دوران در که تعهداتی لغو یا انجام صورت
 عالقه مورد رشته در قبولی صورت در و کند شرکت سراسري آزمون در خود، قبلی رشته غیراز به

 .دهد تحصیل امهاد خود

 جدید رشته برنامه با است، گذرانده قبلی رشته در دانشجو که را واحدهایی تواند، می پذیرنده دانشگاه

 .بپذیرد را آنها تمام یا بعضی نامه آیین این ضوابط طبق و داده تطبیق


