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 انتخاب واحد و طول مدت تحصیل:
 ورر۱۲دوههردکتججمپرشکیججا رنیدجج رحجج ا  رردهرممح ججمرممجج میلرنججی ل  دانشجج دردهر ججمرنل تججیلر   ججل  ر

رواح ردهس ،رانتخیبرن ید .رر۲۰ح اکثمر یر

 واحجج رمفججی رر۱۲دانشجج دراررهییدججطریججملرحجج ا  رممح ججمرممجج میلرنججی ل  ردهرآخججمدنرنل تججیلر   ججل  ردهر

راسط.ر

 نییجج رمجج ر دانجج رنججیرن ججمرر۱۷دهرصججده  رکججمرملججین لنرکجج رن ججمالردانشجج دردهردججیرنل تججیلر   ججل  رحجج ا  ر

رواح ردهس رانتخیبرک  .رر۲۴استیدرها   یرورمدافمطردانشا ه،ردهرنل تیلرنف رح اکثمر یر

  هرنججماپرراهانجج  ر ججمردججیراررمماحجج راولروردو رهاردایججتمرواحجج رنی ل ینجج ر۲۴دهرمججداهدپرکججمردانشجج درحجج اکثمر

نیی ،ردهرصده  رکمردهرنل تجیلر لج رمشجمولرنشج هرنییج رنجیر ادلج ردانشجا هرمج ر دانج رک لجمرآ رواحج  یرهاردهر

رآ رنل تیلرن اهان .ر

 واح ردهس رن  رنیی .ر۶دهردوههر ینتتین ،ردانش درم یررنمرانتخیبرنلشرارر 

 سجیلراولرنجمر ج رمماحج رر۵سجیلراسجط،رکجمرر۱۰هردوههردکتجمپری جدم رشکیجا رح اکثمرم لرم یرر   جل رد

اخت ججی ررکججیهآمدرپرورکججیهوهرپسججیلرنی ل ینجج هرنججمر جج رر۵آمججدرپرشکیججا رورری ججد رشیدججمرورممجج میلرنججی ل  

 داهد.

 آمجدرپرشکیجا رهارنجمرشیدجی رری جد رشیدجمرورممج میلرنجی ل  سجیلراول،رمماحج رر۵دانش دد رکجمرنتدانج ردهرمج لر

نمسین ،رارراداممر   ل ردهرهیجتمرشکیجا رم جمو رمج ریجددروردهرصجده  رکجمرملجین لنرن جمالرده ر جید رکجمر

نییجج ،رمجج ر دانجج رنججمرهیججتمردد ججمپردهرممججی شرکججیهدان ،رکیهی یسجج رشلدسججتمرورنیشلدسججتمرر۱۰راهانجج هرحجج ا  ر

  غللمرهیتمرن   .

 حضور و غیاب:

 ججمرده رن ججمپرارررسججیییلربللججطردانشجج درده 
4
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ی  جج راررررور
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نلیدجج ر  ججیورررم  ججدسرسججیییلرآ رده ررر

رم تدبرم ریدد.رصفمهلرن مهردانش دردهرآ رده رک  ،ردهربلمرادنرصد

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 دهرصججده  رم ججیررخدا جج رنججددرکججمرنججیراهانججمرمجج اهارمتججت  رور شججخلشراسججتیدرمفرمشججخشریجج هربللججطر ججیرسجج

مدجمری یختمریدد.رن دهرنمخدهدرنیربللطردانشج درممدججمردجیربلجمرمدججمعرنجمریتج هراسجتیدرورنجیر ادلج ردانشجا هر

رخدا  رندد.ر

 رنییجج رو ج ربللججطراورنجیر شججخلشملجکا ر فلججلنریج هردهرنججلشرارررکججمربللجطردانشجج دردهر جمرده ردهرصجده  ر

یدهاپرآمدریج ردانشج یهرمدججمر شجخلشردادهریجدد،رآ رده رحجا رمج ررجمدد.ردهرادجنرحجیلرهییدجطرحج ا  ر

واحجج ردهر ججمرنل تججیلرا کامجج رنلتججط،رو جج رنل تججیلرمججاکدهرنججمری ججدا ردججیرنل تججیلرکیمجج رجججکورسجج دالرر۱۲

ر   ل  ردانش درم تدبرم ریدد.



 للججطرمدجججمردهرامت ججی روربررججمفتنرن ججمهرصججفمردهرآ رده رنججمرم ک ججمربلججمرمدجججمردهرامت ججی ر ججمرده ربللججطر

نییججحرحججا رآ رده ردججیرنخججشرمجج ررججمدد.ر شججخلشرمدجججمرنججدد ربللججطردهرج تججمرامت ججی رنججمریتجج هررده ر

ریدهاپرآمدری ردانش یهراسط.

ر:ودانشج یلیتحص شرفتیپ یابیارز
 ان ججی رففی لججطر ججیپرآمدریجج روراهردججین رشلشججمفطردانشجج دردهر ججمرده رنججمراسججی رملججکا رحرججدهرورففی لججطردهرکجج  ،ر

نتیدجرامت ینیلرنجلنرنل تجیلرورشیدجی رنل تجیلرصجدهلرمج ررلجمدروراسجتیدردجیراسجی ل ر جمرده رممججشراهردجین ردانشج در

 ده ر تت  .ردهرآ 

 ورحج ا  رن جمهر لجد  ردهر جمردجیرارردهسجتیپر خ  ج رآمجدرپرر۱۰ح ا  رن مهر لجد  ردهرده ر جیپرشیدجمروری جدم ر

حجج ا  رن ججمهر لججد  رهارکتجج،رن  یدجج ،ردهراو ججلنرفمصججطررکججمردهر ججمردججیراررده ر ججیررد دانشجج در.اسججطر۱۲شکیججا ر

اسججط.رنججیرادججنرحججیلرن ججمالرک لججمردهو رایججدرارر لججد  رورهدپردهرکیهنیمججمرردظججفرنججمرانتخججیبرم جج درآ رده رمفججلنرم

ردانش درثلطروردهرم یسلمرملین لنرم  دهرم ریدد.

 ر ،دججورنججیر مراخججارن یر۱۶فمصججط،ردهرآ رده رن ججمهررنلدهراو ججر،پمججمدودر ینچججمردانشجج درشججخرارراخججارم جج درده چ

کجج ردانشجج درم یسججلمرنخدا جج ریجج .ر فجج ادردففججیلرم ججیرررنلین لججورمر تججیللنرنلین لججاورحججا روردهرمرپن ججمهرمججمدود

فمصججط،ررنلدهراو ججرسججط.رچ ینچججمردانشجج درشججخرارراخججارده ار شکیججار ی ججدمرپنججیهردهرکجج ردوههردکتججمر۴اسججتفیدهر

 ل جمهررندج.رمشج دلرمفجیدرا دجورنجیر مرکتج،رن یر۱۶ن جمهررپنفج رپارراخجارم ج دردهرفمصجطر جیم  دارمجمدودرورشجخر

راورحا رنخدا  ری .رپاررن مالرممدودریدرچلنیی رور ر ن 

 مدظف ج ررجکاهپرن جمهرنتجید ردانشج دردهرآ رده ردجیرنخجشرهارحج اکثمرظجم ردهرهوررشجخرراستیدردجیراسجی ل ر جمرده ر

راررنمرکاهپرامت ی رآ رده ،رنمرآمدرپردانشا هر ت لدرن ید  .ر

 هوررشجخراررایج  رنتجیدجرایتما جیلرخجددرهارکتلجیرنجمرر۳شخراررای  رن مهر دسطرآمجدرپ،ردانشج درمج ر دانج رحج اکثمر جیر

  ر یرهسل ر ررر رصدهلرشادمد.آمدرپردانشا هرای  رک 

 اداههرآمججدرپردانشججا هردججیرواحجج ر دججمنطردهر ججمردانشجج یهرمدظججفراسججطرن ججمالرنتججید رهارحجج اکثمر ججیردور فتججمرشججخرارر

نمرججکاهپرآخججمدنرامت ججی ر ججمرنل تججیلرورنفجج راررهسججل ر رنججمرایتما ججیلردانشجج ددی رورهفججشرایججتلی یلراحت ججی  رنججمر

رآمدرپرک ردانش یهر ت لدرن ید .ر

 رشخراررای  رنمرآمدرپرک ردانش یهربلمر ین ر غللمراسط.ن مهر

 ملججین لنرن ججمالردانشجج دردهرآ رنل تججیلرورملججین لنرکجج رممح ججمرممجج میلرنججی ل  ردهرشیدججی ر ججمرنل تججیلر   ججل  رارر

ن مالراور یرشیدجی رآ رنل تجیلرم یسجلمروردهرشیدجی ر جمردجیراررمماحج ردوههردکتجمپری جدم رشکیجا رنلجک،رملجین لنرکج ر

رنش دردهرآ رممح مرم یسلمروردهرکیهنیممروپرثلطرم ریدد.رن مالردا

 ججمبرمجج ریججددرورم  ججدسرحیصجج رر رردهرن ججمهرآ رده رنججماپرم یسججلمرملججین لنرن ججمال،ر فجج ادرواحجج  یپر ججمرده 

مج رر مبر یرنمر فج ادرکج رواحج  ید رکجمردانشج درنجماپرآنتجیرن جمهر لجد  ردجیرمجمدودپردهدیفجطردایجتمراسجط،ر متجلد

ریدد.

  نجمری جدا رنل تجیلر   ججل  رم تجدبرن ج ریجدد،رن جمالردهسججتید رکجمردانشج دردهردوههر ینتجتین رمجج رردوههر ینتجتین

رراهان ر  تیردهرم یسلمرملین لنرک رممح مرممند مرم تدبرم ریدد.

 ک تججمرنییجج ،ردهرر۱۲آمججدرپرشکیججا رنلیدجج راررممح ججمرممجج میلرنججی ل  رملججین لنرن ججمالردانشجج دردهر ججلچرنل تججی  رارر

ربلمرادنرصدهل،رنی رنددت ردانش دردهرنل تیلرنف ،رنمرصدهلرمشمولرخدا  رندد.ر

 واحج رنییج رآ رنل تجیلرججکورسج دالر   جل  رر۱۲دهرمداهدپرکمر ف ادرواحج  یپراهانجمریج هر دسجطردانشج یهرک تجمرارر

نرنجمری جدا رنل تجیلرمشجمو  رم یسجلمرخدا ج ریج .ردهردانش درم تدبرنخدا  ریج رور جلانردهرصجدهلرکتجمرملجین ل

مداهدپرکمرنمری طرمشا لردانش دردجیرنل تجیلرآخجمردهر جمردجیراررمماحج رآمجدرپرشکیجا ،ر فج ادرواحج ر جیرک تجمرارر

واحجج رنییجج ،رآ رنل تججیلرجججکورسجج دالر   ججل  ردانشجج درم تججدبروردهرصججدهلرکتججمرملججین لنرنججمری ججدا رنل تججیلرر۱۲

ر  ری .رمشمو  رنلکرم یسلمرخدا



 دانش یهرمدظفراسجطرمد جدسرمشجمولرنجدد رنجی رنددتج ردانشج درهار جمرنجیهرکتلجیرنجمروپروراو لجیدراورا ج سرد ج روردجیر

نتخمراررآ رهاردهرشمونج هردانشج در جلطرک ج .رنجیرادجنروصجفر  جدهردهراخیجیهرنجمروپرارر جم ردانشج یهروردجیراظتجیهرنج ر

 دا  رندد.دانش دراررادنرامم،رمینشرارراجماپرمممهالرنخرا  ی 

 آمدرپرشکیا ،رحقرانتخیبرممح مرمم میلرنی ل  ردانش دد رکمرن دهلرمشمولرنی رنددت رم رک  رحت ردهرنل تیلرآخمردهر

رواح ردهس ردهرآ رنل تیلرهارن اهد.ر۱۴نلشرارر

 آمدرپرشکیا رنیر دجمرنمر ف ادرواح رنی  رمین هروررممح مرمم میلرنی ل  دهرمداهدراستث ید ،ردهرنل تیلرآخمر   ل  ردهر

واح ردهس رنمردانش دپرمشمولرنمریت هریدهاپرآمدری رر۱۴سدانقر   ل  ردانش د،ر   لدررلمپردهرخ د راهانمرنلشرارر

 واح رنلید رنیی .ر۲۰دانش یهراسط.ردهر مرصدهلرادنر ف ادرنلشرارر

 نل تیلرمت یوبرمشمولریدد،رارراداممرر۴نل تیلرمتدا  ردیرر۳یا رنماپرآمدرپرشکرممح مرمم میلرنی ل  دانش دد رکمردهر

نیی ،رم ر دان رنمانمردستدها ف  ررنمرر۱۰   ل رم مو رم ریددرورچ ینچمرملین لنرک رواح  ید رکمرراهان هراسطرح ا  ر

رهیتمردد مپردهرممی شرکیهدان ،رکیهی یس رشلدستمرورکیهی یس رنیشلدستمر غللمرهیتمرد  .

 ش دد رکمرملین لنرشیدی ر مردیراررمماح ردوههردکتمپری دم رشکیا رهارمیینقرمفیدر ل ری هردهرف  ردو رآدلنرنیممردان

آمدری رهارنتدان رکت،رن ید .ردهرصده  رکمرم لرم یرر   ل روپردهرآ رممح مرنمرشیدی رنمسل هرنیی ،رم ر دان رده ر یر

آوهدهراسط،رجتطرجلما رک لددرملین لنر اماهرک  .ردهربلمرادنرصدهلرر۱۴ردیر۱۲هارکمردهرآنتیرحت،رمدهدرن مهرک تمراررد ر

حقروهودرنمرممح مرنف پروردیرفمابطرارر   ل رهارنخدا  ردایط.رن دت راسطرکمرن مالردهو ر اماهپرا یفمرنمرن مالر ل  ر

ردهرکیهنیممردانش درثلطروردهرم یسلمرملین لنرک رم تدبرخدا  ری .

 آوهدهراسط،رجتطرجلما رک لددرملین لنر مردیرر۱۴دیرر۱۲هارکمردهرآنتیرحت،رمدهدرن مهرک تمرارررد چ ینچمردانش درده ر ی

مدهو ر خ   رورنخشر یعراخار۱۴مدهو رشیدمعرور۱۲اررمماح ردوههردکتمپری دم رشکیا ر اماهرن ید رورن مهرنیر مرارر

 لانردهرملین لنرک رم یسلمرخدا  ری .ررر رنمر کمرن ید .رن مهر ل  راوردهرملین لنرممح مرممند مرم یسلمرنخدا  ری ،ر

راسط،رادنرم دنمرییم رن مالرممدودپرن  رنیی .

 رکیهآمدرپرورکیهوهرپهارجتطرجلما رک لددرملین لنر مردیراررمماح رر۱۴نیرن مالرک تمرارررها ر یردهرصده  رکمردانش درده

هرور لانرک لددرملین لنرک رآ رممح مرجلما رنش هرنیی ،رکت،رکمدر۱۴دوههردکتمپری دم رشکیا ر اماهرن ددهرنیر مرارر

 اماهرن ید ر یرک لددرر۱۴هاری لمبدردایتنرن مهرنیر مرارررم ر دان رم  دأر  ی رده ر یر  نرهییدطرسیدمرمممهالرآمدری 

یممردانش درثلطرورملین لنرممح مرممند مرجلما ریدد.رن دت راسطرکمرن مالرده ر یپر اماهپرا یفمرنمرن مالر ل  ردهرکیهن

ردهرملین لنرک رممح مرممند مرم تدبرخدا  ری .

 آوهده،رجتطرجلما رملین لنرر۱۴دیرر۱۲هارکمردهرآ ر یرحت،رمدهدرن مهرک تمراررر ر یردهرصده  رکمردانش دد ،ر ف ادپراررده

احتتیبرک لمرن مالررممدودریدد،رچ ینچمرشخراراهرن ید روردهرده رک ر مردیراررمماح ردوههردکتمپری دم رشکیا ر ام

م اری  راسطرور لد  ر ل  راوردهرآ رده رر لد  ،رهدپرور اماهپرملین لنرک رممح مرممند مرنمرح رن یبرهسل هرنیی ،

ل هرنیی ردانش دردهرآ رملین لنرک رممح مرممند مرنمرح رن یبرنمس دانش درم ر دان رواهدرممح مرنف پریددروردهرصده  رکم

رهار اماهرن ید .رن ددهرنیدتت رم  دارآ رده ربدراد امر ل رن مهر لد  رکت،رممدودراسطروری لمرده ر

 دانشج دد رکجمرنتدانج ردججیرنخدا ج راررفمصجطرمجاکدهراسججتفیدهرک ج .ردجیری ج رهبججدراسجتفیدهراررآ رنتدانج رک لجددرملججین لنر

 دانجج رنمانججمررنییجج ،رمجج ر۱۰کجج رخججددرهارجلججما رن یدجج رچ ینچججمرملججین لنرکجج رواحجج  ید رکججمرراهانلجج هراسججطرحجج ا  ر

 دستدها ف  رنمرهیتمردد مپردهرممی شرکیهدان رورکیهی یس رشلدستمردیرنیشلدستمر غللمرهیتمرد  .

 دانشجج دد رکججمرنججمر  ججیشرمشججمولریجج  رنججلشراررحجج ،راررادامججمر   ججل رم ججمو رمجج ریججدد،ردهرصججدهلران ججی ردججیر غججدر

آرمججد رسماسججمپریججمکطرک جج روردهرر فتجج ا  رکججمردهردوها ر   ججل رسجج،مدهراسججط،رمجج ر دانجج رنججماپر   ججل رم جج درده

صججدهلر لججد  ردانشجج یهرشادمنجج هرمجج ر دانجج رواحجج  ید رهارکججمردانشجج دردهرهیججتمر ل جج رراهانجج هراسججط،رنججیرنمنیمججمرهیججتمر

رج د ر یللقردادهرورمیینقرمممهالرممند مرنفر ردیر  ی رآنتیرهارن،ادمد.
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