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پیشگفتار

در ابتدای صحبت جای دارد که قبولی شما عزیزان را در این مقطع دانشگاهی تبریک 
عرض کنم. مطمئن هستم که با شور و شوق خاصی این دوره را شروع می کنید. حتمًا 
عالقمندید از این دوره که نقطه عطفی در زندگی شما محسوب  می شود، حداکثر بهره وری 
را داشته باشید. الزم است از هم اکنون برای زندگی شغلی، اجتماعی آینده خود برنامه ریزی 
نمایید. کما این که برای قبـولی در آزمون سـراسـری سال 94 از یک هفته یا یک ماه قبل 
برنامه ریزی نکرده بودید، بلکه  برنامه ریزی شما به ماه ها و سال ها قبل برمی گردد. اما این که 
چقدر دراین امتحان موفق بودید به عوامل زیادی برمی گردد که مهم ترین آن استراتژی ای 

است که برای دستیابی به این اهداف داشته اید.
بنابراین اگر بعد از این مقطع تحصیلی دانشگاهی، برنامه ای برای ورود به بازار کار یا 
قصد ادامه تحصیل دارید، بدون شک باید از همین امروز برنامه ریزی نمایید. منظور از این که 
می گویم باید از همین امروز برنامه ریزی نمود، این نیست که باید از همین امروز چندساعت 

اضافه تر درس بخوانید یا ... .
هدف از این نوشتار این است که باید در مرحله اول مشخص شود بعد از فارغ التحصیلی 
چه می خواهید انجام دهید؟ برای آنچه می خواهید چه نیازمندی هایی وجود دارد؟ یا به نوعی، 

چه زیرساخت هایی باید فراهم گردد؟ 
شاید بسیاری از شما عزیزان بگویید که واقعاً نمی دانم چه طرح هایی را بعد از اتمام این 
مقطع تحصیلی می خواهم انجام دهم یا می توانم انجام دهم. ممکن است این موضوع در 
ذهن شما کاماًل روشن نباشد، اما فکر می کنم که اهداف عمومی زیر برای همه شما به عنوان 

یک ایده آل می تواند مطرح باشد:
1. دوست دارم برای خودم یک جایگاه شغلی خوب در آینده مشخص کنم.

2. دوست دارم امنیت شغلی خود را تضمین کنم.
3. عالقه مندم در شغل آتی خود درطی خدمت، ارتقا پیدا کنم.

4. می خواهم در آینده از جایگاه اجتماعی قابل قبولی برخوردار باشم.



آنچه دانشجوی علوم پزشکی وارستگان باید بداند: علوم آزمایشگاهی6

5. امیدوارم به عنوان چهره ای تاثیرگذار در جامعه خود مطرح باشم. 
6. دوست دارم خانواده حال و آینده من، به وجودم افتخار کنند.

7. دوست دارم در دوران کاری، بتوانم به شیوه های جدید در درمان اختالالت دست یابم.
8. عالقه مندم در زمینه خاصی، به صورت تخصصی کار کنم.

اگر با اهداف عمومی فوق موافق هستید، از هم اکنون برای آن برنامه ریزی کنید. من 
فکر می کنم که الزاماً با خواندن دروس دانشگاهی و صرف وقت زیادی در این مورد شاید 

همه مولفه های موردنیاز برای دسترسی به اهداف فوق فراهم نشود. 
پس چه باید کرد؟

به نظر من دو مولفه ثابِت اهداف فوق، یکی جامعه ی آینده و دیگری خود شما هستید. 
بنابراین قبل از شروع کار باید سعی کنیم نیازهای جامعه ی آینده خود را شناسایی کنیم.

چند سال پیش تقریباً پدران شما همسن شما بوده اند؟ شاید حدود10 ±30 سال پیش. 
فکر کنید که زمان دوبرابرشدن دانش بشری، در زمان پدر و مادر شما چقدر بوده است؟ زمان 
دوبرابرشدن دانش برای پدران شما حدود 10سال، و درسال 1410 این زمان به دوماه کاهش 
می یابد. دقت کنید که چقدر زمان دوبرابرشدن دانش بشری در مقایسه با امروز کاهش یافته 
است! آیا من می توانم دقیقاً همان برنامه والدین خود را برای موفقیت و رسیدن به اهدافی که 

در باال گفته شد، اجرا کنم؟ شاید خیر.
بدیهی است که تجربه های آن ها برای موفقیت در زندگی می تواند یک دست مایه بسیار 
خوب برای شما باشد. اما حتماً باید سازوکاری جدید به آن اضافه شود. آیا می دانید کاهش 
زمان دوبرابرشدن دانش بشری چه تاثیری در زندگی ما دارد؟ به نظر من این کاهش در 
مرحله اول باعث می شود که طول عمر تکنولوژی ها کاهش یابد، یعنی در هر زمینه هرروز 

با دانش های جدیدی مواجه هستیم.
به تکنولوژی صوت و تصویر نگاه کنید تحوالت آن را در پنجاه سال گذشته با ده سال 

اخیر مقایسه کنید شتاب تغییرات را ببینید!
به تحوالت علوم زیستی در سال های اخیر دقت کنید! در همین چندسال اخیر با مطرح 
شدن سلول های بنیادی دیگر متخصصین جرات نمی کنند هیچ یک از بیماری ها را العالج 
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بنامند. 
اگر به سی سال پیش برگردید یک نفر فارغ التحصیل دانشگاهی با مدرک پزشکی، 
مهندسی یا کارشناسی خیلی دغدغه جایگاه و امنیت شغلی نداشت. آیا در زمان حاضر هم 

این موضوع حقیقت دارد؟ احتمااًل خیر.
عزیزان من، شما فرزندان هزاره سوم هستید. هزاره سوم ویژگی های خاص خود را دارد:

1. جامعه به شدت رقابتی خواهد بود.
2. حریم ها شکسته می شود.
3. مرزها کم رنگ می شود. 

4. انفجار اطالعات تمام فضای جامعه را در برمی گیرد.
5. شما می توانید رخدادهایی را که قباًل در چند نسل رخ می داد در یک نسل مشاهده کنید. 
بنابراین شما در جامعه ای کاماًل متفاوت نسبت به پدران خود زندگی خواهید کرد. به نظر 
من در آینده، بیشتر از اینکه کارها فیزیکی و دانشی باشند، فکری و مهارتی خواهند بود. افراد 
عالوه بر داشتن دانش، باید مهارت های اجرای دانش را نیز داشته باشند. به نظر می رسد که به 

کاربستن عوامل زیر می تواند تا حدودی در رسیدن به اهداف باال کمک کننده باشد: 
1. سعی کنید عالوه بر اینکه که موضوعات درسی خود را به صورت دانش فرا می گیرید 

مهارت به کاربستن آن ها را نیز فرا گیرید.
2. بزرگترین سرمایه شما عمر شماست با برنامه ریزی صحیح از این سرمایه به بهترین 

شکل ممکن استفاده کنید، زمانی را هم به تفریحات سالم اختصاص دهید.
3. شما در جامعه ای زندگی می کنید که هرروز نقش تکنولوژی دیجیتال بیشتر می شود، 
سعی کنید هم زمان از این تکنولوژی برای تقویت مهارت های خود برای  افزایش بهره وری 

استفاده کنید.
4. در گذشته برای دسترسی به اطالعات باید تالش زیادی می کردید، با انفجار اطالعات 
در قرن 21 برای دسترسی هدف مند به اطالعات موردنیاز باید توانایی پاالیش اطالعات 
و مهارت استفاده از آن را داشته باشید. بنابراین عالوه بر این مهارت ها احاطه به زبان 

انگلیسی برای استفاده از دانش بشری دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود. 
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5. پویایی و خالقیت را تمرین کنید.
6. اخالق مداری را در روابط خود در دوران دانشجویی تمرین کنید تا در آینده به عنوان 

صفات ملکه در ذهن و وجود شما نهادینه شود.
در زمینه افزایش مهارت ها، که معتقدم نیاز افراد در جامعه ی آینده می باشد، کالس های 
مهارتی متنوع در نظر گرفته ایم، امید است استفاده از آنان موجب افزایش مهارت های شما 

چه در بعد روانی- اجتماعی و چه دانش تخصصی باشد.
ابتدا در میهن  به امید اینکه در آینده نزدیک در زمره نخبگان و افراد تاثیرگذار، 

عزیزمان ایران و سپس در جامعه بشری باشید.

فکور و خالق باشید
دکترعبدالرضا وارسته

سرپرست مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
بهمن 1394
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فصل اولدرباره دانشکده

معرفی وارستگان
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1-1( پیام ریاست

به نام خداوند حکیم
دانشجویان ارجمند،

خوش آمدگویي و تبریک ما را به مناسبت موفقیت شما در ورود به مرکز آموزش عالی علوم 
پزشکی وارستگان پذیرا باشید.

باورمان بر این است که دانشگاه مبدأ تحول است و میزان تأثیرگذاری آن بر نسل هوشمند و 
جوان، انکارناپذیر می باشد. آنچه که در وارستگان مورد تأکید قرار دارد علم و تحقیق و روحیه 
اخالق مداری مبتنی بر ارزش های شایسته ی جامعه انسانی به عنوان دوعنصر به هم پیوسته 

که توأم و بدون تفکیک بایستی دنبال گردد.
عزیزان، برنامه ویژه ای در وارستگان به منظور رشد دانشجویان در سه بعد اخالق مداری، 
مهارت اندوزی و دانش پژوهی طراحی گردیده است تا شما امیدان این مرز و بوم از جمله 

سرآمدان دانشگاهی آینده باشید.
ما بر این باوریم که اگر بخواهیم در جامعه تأثیر گذار باشیم باید نیروهایی شاخص تحویل 

معرفی وارستگان
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جامعه پزشکی دهیم و برای نیل به این هدف زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسبی 
را فراهم کرده و برنامه های مفصلی را تدارک دیده ایم که به تدریج با ارائه آن ها فرآیند آموزش 
را هدفمندتر دنبال خواهیم کرد. تمام سعی ما بر این است که دانشجویان وارستگان افرادی 

شاخص باشند.
ضمن تشکر از اساتید و کارکنان مرکز که با انگیزه های مترقی و درایت و تدبیر، ما را در 
این مسیر همراهی می کنند برای همگان به ویژه دانشجویان، اعضای هیئت علمی، اساتید و 
همکاران وارستگان موفقیت و بهروزی را در سایه امام مهربانی، حضرت رضا )ع( از حضرت 

حق خواستاریم.                                      
با احترام

دکتر عبدالرضا وارسته
رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

2-1( معرفی وارستگان 

)History(  تاریخچه )1-2-1
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در بهمن ماه 1384 پس از تشکیل هسته 
فکری اولیه و استفاده از نظرات نخبگان عرصه تعلیم و تربیت به بررسی دقیق و کارشناسی 

وضعیت آموزش عالی در کشور به ویژه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پرداخت.
 وارستگان به جهت استفاده از ظرفیت های آموزش عالی اشباع نشده بخش دولتی و 
خصوصی و تسهیل دسترسی برابر فرصت های آموزشی در شهریور ماه 1385 با معرفی 
هیات موسس با اهداف و چشم انداز مبتنی بر تغییر و تحول که متعاقبا به آن اشاره خواهد شد، 

درخواست اولیه را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقدیم نمود.
 با پیگیری  ها و طی نمودن مراحل اداری و پروسه مربوطه با مساعدت معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آذر ماه 1387 موفق به دریافت موافقت اصولی 

اولیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان گردید.
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در خرداد ماه سال 1389، پس از ارزیابی بورد های تخصصی وزارت محترم بهداشت 
و ارسال تاییدیه مبنی بر امکان جذب دانشجو، به استناد دویست ونهمین جلسه ی شورای 
گسترش، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به عنوان اولین مرکز آموزش عالی 
غیرانتفاعی در حوزه ی علوم پزشکی از مهرماه سال 1390 در رشته های علوم آزمایشگاهی 
و تغذیه در مقطع کارشناسی و هم چنین در رشته ی گفتار درمانی در مقطع کارشناسی ارشد 

نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود.

 )Mission Statement( بیانیه چشم انداز )2-2-1
دانشکده علوم پزشکی وارستگان در افق چشم انداز 7 ساله )1393-1400(؛ با برخورداری 
از سازمان اثربخش، سرمایه های انسانی شایسته و فناوری پیشرفته در تربیت دانشجویان 
اخالق  محور، دانش مدار و با مهارت، در بین دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

ممتاز است. 

 )Goals( بیانیه ماموریت )3-2-1
در دانشکده علوم پزشکی وارستگان به آموزش با کیفیت به دانشجویان داخلی و خارجی 
در حوزه ی علوم پزشکی می پردازیم. در نوآوری، تفکر دانش بنیان و آینده نگری و بهره مندی 
از فناوری اطالعات و تکنولوژی های نوین آموزشی پیشگام هستیم. با ایجاد فضای علمی 
و فرهنگی با نشاط و باالبردن کیفیت زندگی دانشگاهی، دانشجویان را در جهت تعالی 
اخالقی، علمی، مهارتی، فردی و اجتماعی یاری می دهیم. در برنامه ها و فعالیت های خود، 
رعایت قوانین، اخالق حرفه ای و کسب مقبولیت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار می دهیم. 
با فراهم کردن محیط دانشی و نوآورانه در جذب و نگه داشت اساتید و کارکنان متخصص، 

متفکر، نوآور، مسئولیت پذیر و دارای انگیزه کافی می کوشیم.

4-2-1( اهداف کالن
1. پرورش دانشجویان اخالق محور

2. پرورش دانشجویان دانش مدار
3. پرورش دانشجویان با مهارت

4. برخورداری از سازمان اثربخش
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5. بهره مندی از سرمایه های انسانی شایسته
6. بهره گیری از فناوری پیشرفته

)Main Value( ارزش های بنیادین )5-2-1
1. نگرش توانمندساز، اخالق مدار و ثروت آفرین به علم و فناوري

2. کیفیت محوری در ارائه خدمات آموزشی
3. دانایی محوري، نوآوری و دانش بنیانی در برنامه ها و فعالیت ها 

4. رعایت قوانین، مقررات و استانداردها
5. رعایت ارزش ها، باورها و اعتقادات مذهبی جامعه

1. ایجاد فضا و محیط کاری رقابتی سالم
2. تامین رضایت منطقی دانشجویان و خانواده هاي آن ها

3-1( امکانات

1-3-1( ساختمان آموزشی با امکانات  ذیل:
- کالس های مجهز به برد هوشمند و ویدئو پروژکتور در 6 طبقه 

- آزمایشگاه های: شیمی و فیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، هماتولوژی و 
میکروبیولوژی، آسیب شناسی، بیوشیمی

- سالن اجتماع، تریا و سلف، نمازخانه، سالن فناوری اطالعات، سالن مطالعه، کتابخانه و 
اتاق اعضای هیات علمی و کارشناسان 

2-3-1( ساختمان اداری

3-3-1( ساختمان آموزشی- درمانی در حال تاسیس
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4-1( تجهیزات

1-4-1( تجهیزات آزمایشگاهی
 Laminar flow( المینار  هود   ،CO2 )ش Incubator(انکوباتور  ،PCR دستگاه های   
West�( وسترن بالت  تجهیزات   ،biorad  ،)Thermal cycler( سایکلر  ترمال   ،)hood

 ،)acrylamide Electrophoresis(آکریل آمید الکتروفوز   ،)ern blot equipments
به  متصل  میکروسکوپ  و  نوری  میکروسکوپ  اسیلوسکوپ،   ،gel-doc دستگاه های 
Mi�( سانتریفیوژ و میکروفیوژ ،)ELISA Reader( االیزا ریدر ،)autoclave تلویزیون، اتوکالو(

 ،)microhematocrit centrifuge( میکروهماتوکریت )Centrifuge(سانتریفوژ ،)crofuge
 pH(متر pH ،)flame photometer(فلیم فوتومتر ،)Spectrophotometer(فور، اسپکتروفوتومتر
 Gamma(گاما کانتر ،)heat block( هیت بالک ،)Laboratory Heater( هیتر ،)meter
Chemilumines�( دستگاه کمی لومنیانس ،)Sequencer(دستگاه سکوئنسر ،)Counter

cence(، میکرواسپین )microspin(، دستگاه شیکرانکوباتور)incubator shaker(، دستگاه 
-iroh( تجهیزات الکتروفوز افقی ،Water bath ،SDS-PAGE الکتروفورز افقی، دستگاه

 Cell( سل کانتر ،)Hematology mixer( شیکرهماتولوژي ،)siserohportcele latnoz
Counter(، دستگاه power supply، روتاتور )Rotator(، تجهیزات SDS-EGAP، کوره 

الکتریکی و سایر وسایل عمومی آزمایشگاه.

 IT 2-4-1( تجهیزات 
سرور میکروتیک، بردهای هوشمند، برق اضطراری اتاق سرور)UPS(، سرور ایمیل 
)Exchange(، سرور اشتراک فایل )FTP(، پرتال یکپارچه اطالعات مرکز )پیام(، سامانه 
آموزش مجازی )سام(، سرور سما، سایت کامپیوتر، سرور آنتی ویروس، مجهز بودن مرکز به 

.)Webinar( اینترنت بی سیم، تجهیزات به روز برگزاری کالس آنالین
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5-1( ساختار سازمانی و کارکنان

داخلیآدرس ایمیلرشته و مدرک تحصیلینام و نام خانوادگیسمتواحد

ت
ریاس

-varasteha@varastegan.ac.irفوق دکتری ایمونوبیوشیمیآقای دکتر وارستهریاست

دفتر ریاست و 
haghanish@varastegan.ac.ir 101کارشناسی مهندسی کامپیوترخانم مهندس حقانی قرائیروابط عمومی

ی
ت آموزش

معاون

abolhasania@varastegan.ac.ir103دکتری دندانپزشکیآقای دکتر ابوالحسنیمعاون  آموزشی

مدیر 
ش

آقای نعمتیآموز
کارشناسی ارشدعلوم تربیتی، 

nematish@varastegan.ac.ir200گرایش مدیریت آموزشی

س 
کارشنا

fakherm@varastegan.ac.ir203کارشناسی زیست شناسیخانم فاخرآموزشی 

گروه علوم آزمایشگاهی

hamidf@varastegan.ac.ir210کارشناسی ارشد بیوشیمیخانم حمید

parizadeha@varastegan.ac.ir207کارشناسی ارشد بیوشیمیآقای پری زاده

tolouea@varastegan.ac.ir209کارشناسی ارشدباکتری شناسیآقای طلوع

yaghoubiv@varastegan.ac.ir209کارشناسی ارشدایمنی شناسیآقای یعقوبی

کارشناسی ارشد بیوشیمی و خانم علیزاده
روانشناسی

alizadehf@varastegan.ac.ir208

karimil@varastegan.ac.ir212کارشناسی بیوشیمی مولکولیخانم کریمی

arazmjoos@varastegan.ac.ir211کارشناسی بیوشیمیخانم آرزمجو

گروه علوم تغذیه

pezeshkip@varastegan.ac.ir206دکتری میکروبیولوژی موادغذاییخانم دکتر پزشکی

karamatim@varastegan.ac.ir207کارشناسی ارشد علوم تغذیهآقای کرامتی

کارشناسی ارشد علوم خانم شریعتی
بهداشتی در تغذیه

shariatie@varastegan.ac.ir206

dolatiana@varastegan.ac.ir208 کارشناسی ارشد علوم تغذیهخانم دولتیان

گروه گفتار درمانی

lgtehrani@hotmail.com105دکتری گفتاردرمانیخانم دکتر تهرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی و آقای غفرانی
گفتاردرمانی

ghofrania@varastegan.ac.ir105

asleshirine@varastegan.ac.ir105کارشناسی ارشدگفتاردرمانیخانم اصل شیرین
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ش
ی و پژوه

ت فناور
مدیری

مدیر فناوری 
کارشناسی ارشدفناوری اطالعات آقای مهندس جهانگیرو پژوهش

و دانشجوی دکتری مدیریت
mjahangir@varastegan.ac.ir102

کارشناس 
فناوری 
اطالعات

.mohamadzadehn@varasteganکارشناسی مهندسی کامپیوترخانم مهندس محمدزاده
ac.ir220

کارشناس 
فناوری 
اطالعات

کارشناسی ارشد مدیریت خانم مهندس اسالمی
فناوری اطالعات

eslamis@varastegan.ac.ir301

کارشناس 
پژوهش و 
کارآفرینی

arazmjoos@varastegan.ac.ir211کارشناسی بیوشیمیخانم آرزمجو

کارشناس 
کتابخانه و 

انتشارات
khajenezamh@varastegan.ac.ir221کارشناسی دبیری علوم تجربیخانم خواجه نظام

ی
ی و فرهنگ

ت دانشجوی
مدیری

مدیر 
دانشجویی و 

فرهنگی
mjahangir@varastegan.ac.ir102دانشجوی دکتری مدیریتآقای مهندس جهانگیر

مدیرتربیت 
karamatim@varastegan.ac.ir207کارشناسی ارشد تغذیهآقای کرامتیبدنی

کارشناس 
دانشجویی و 

فرهنگی
rasoulif@varastegan.ac.ir302کارشناسی  مهندسی آبخانم مهندس رسولی

کارشناس 
مشاوره 
دانشجویی

کارشناسی ارشد بیوشیمی و خانم علیزاده
روانشناسی

alizadehf@varastegan.ac.ir208

ی
ت توسعه منابع و پشتیبان

مدیری

مدیر توسعه 
منابع و 
پشتیبانی

komsarim@varastegan.ac.ir104کارشناسی حسابداریآقای کمساری

حسابدار و 
mohamadis@varastegan.ac.ir104کارشناسی حسابداری خانم محمدیامور مالی

خدمات و 
boshgazim@varastegan.ac.ir300دیپلم آقای بشگزیکارپردازی

choupania@varastegan.ac.ir303سیکلآقای چوپانیخدمات
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6-1( قبولی 25 درصدی اولین فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد 

نتیجه قبولی کارشناسی ارشدنام و نام خانوادگیگروه

علوم تغذیه

علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهدخانم  زهرا خراسانچی

علوم تغذیه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهدخانم مینا صفری

علوم بهداشتی در  تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایرانخانم لیال سادات بهرامی

ی
علوم آزمایشگاه

قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهدخانم کیانا کتابی

بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهآقای آرمین مختاریه

میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزدآقای امید پوراسماعیل

میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستانآقای سجاد ناصری

سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تبریزخانم آیلین ابراهیم زاده

ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی آزاد  تهرانخانم اعظم رستگار مقدم

* شایان ذکر است که بیش از 25 درصد فارغ التحصیالن در مراکز دولتی و خصوصی 
مشغول به کار شده اند.
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جشن روز غذا

مسابقه عکاسی

جشن اعیاد شعبانیه
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فصل دوم

معرفی رشته
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1-2( معرفی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
ایدز چیست؟ سرطان یعنی چه؟ این دوبیماری چه مشکالتی را ایجاد می کنند؟ آیا می توان 
بیماری فنیل کتونوری را قبل از اینکه باعث عقب ماندگی شود تشخیص داد؟ چرا برای پیوند 
کلیه، اعضای خانواده بیمار را آزمایش می کنند؟ ماالریا چه ربطی به کم خونی داسی شکل 

دارد؟ پزشکان چه طور متوجه می شوند که کدام آنتی بیوتیک را باید تجویز کنند؟   
جواب همه سواالت باال در رشته علوم آزمایشگاهی یافت می شود. در این رشته ی 
پرتنوع، شما پس از گذراندن شیمی و فیزیک عمومی و زیست شناسی سلولی و ملکولی، با 
انواع میکروب ها، انواع سلول های بدن، مولکول های اصلی موجود در بدن و بیماری های مربوطه 
آشنا می شوید. هم چنین خواهیم دید که سلول ها و مولکول های بدن درحالت سالمت و در 
حالت بیماری های مختلف چه تفاوت هایی خواهند داشت. مثاًل تفاوت مولکول های بدن فرد 
در بیماری های دیابت، عفونت ها، هپاتیت و غیره با مولکول های بدن یک فرد سالم بررسی 

می شوند. 
بنابراین اگر متوجه این تغییرات مولکول ها شویم، میتوانیم بیماری مربوطه را نیز تشخیص 

معرفی رشتهمعرفی رشته
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دهیم. در نهایت، راه های تشخیص همین تغییرات را فرا خواهید گرفت. اینکه چه طور کم یا 
زیادشدن یک پروتئین خاص را تشخیص دهیم؟ چه روش هایی را می توان به کار گرفت تا 
این مولکول های بی رنگ، بی بو و بی مزه را در مقادیر بسـیار بسـیار کم تشـخیص داد یا اندازه 
گیری کرد؟ شما فرا خواهیدگرفت که برای هرکدام از این آزمایش ها چه نوع نمونه ای نیاز است 
و این نمونه باید با چه شرایطی از بیمار گرفته شوند. و خواهید دید که برای هر آزمایش چه 
روش و ظروف، وسایل و تجهیزاتی الزم است. مثاًل مولکول هورمون تیروئیدی و اسیدآمینه 
تیروزین شباهت بسیار زیادی به هم دارند، ولی روش هایی که برای آزمایش هرکدام به کار 
می رود کاماًل متفاوتند و درنتیجه تجهیزات متفاوتی نیز نیاز خواهد بود. دانشجو، طی دوترم 

کارآموزی، تمام دانش خود در این رشته را به صورت عملی به کار می گیرد.
کارشناس علوم آزمایشگاهی قادر است آزمایش هایی برای تشخیص بیماری، بررسی 
سیر بیماری )این که درحال بهبود است یا رو به وخامت(، انتخاب درمان مناسب و میزان 
اثرگذاری درمان را انجام دهد. وی هم چنین می تواند با انجام یک سری فرایندهایی ثابت کند 

که جواب آزمایش های ارایه شده صحیح و فاقد خطا می باشند.

2-2( آینده شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی
یک کارشناس علوم آزمایشگاهی توانایی اشتغال در حیطه های کاری متفاوتی را دارد 

که در زیر آمده اند:
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی در بیمارستان ها و آزمایشگاه های سطح شهر، . 1

شامل انجام آزمایش های تشخیص طبی
کارشناس آزمایشگاه ژنتیک، شامل انجام آزمایش های ژنتیکی و تشخیص بیماری های . 2

ارثی و موتاسیون ها
کارشناس آزمایشگاه در مراکز بهداشت، شامل انجام آزمایش های تشخیص طبی. 3
مالکیت شرکت خدمات پزشکی، شامل پیمانکاری و مالکیت یک آزمایشگاه، خرید و . 4

فروش تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی، مالکیت کلینیک خدمات درمانی
کارشـناس آزمایشـگاه رفرانس، شـامل انجام آزمایش هایی برای بررسی صحت کار . 5

آزمایشگاه های تشخیص طبی سطح استان
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کارشناس آزمایشگاه آموزشی، شامل راهنمایی دانشجویان در انجام آزمایش های مربوط . 6
به درس عملی

کارشناس کنترل کیفیت کارخانه ها، شامل انجام آزمایش هایی جهت بررسی کیفیت . 7
محصوالت آزمایشگاهی یا غذایی

کارشناس آزمایشگاه پژوهشی، شامل انجام آزمایش هایی در پژوهش های علمی جهت . 8
کشف حقایق علمی

کارشناس پژوهش و طراحی در کارخانه های ساخت محصوالت آزمایشگاهی، شامل . 9
طراحی آزمایش های جدید و مواد مورد نیاز برای انجام آن آزمایش ها

3-2( ادامه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی
همان طور که درس های طول دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی متنوع هستند، رشته های 
تخصصی آن نیز تنوع زیادی دارند. یک کارشناس علوم آزمایشگاهی می تواند در رشته های 
زیر در مقاطع کارشناسی ارشد و سپس دکتری تخصصی ادامه تحصیل دهد. این رشته ها به 

سه گروه تقسیم شده اند که آزمون های رشته های هر گروه تقریباً مشابه اند.

1-3-2( گروه 1 شامل: رشته های بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، زیست 

فناوری
بیوشیمی بالینی: در این رشته با واکنش ها و مولکول های موجود در بدن، در وضعیت   o 
سالمت و  بیماری های مختلف آشنا می شویم. همین طور آزمایش های شیمیایی که 
برای بررسی سالمت یا بیماری هرعضو به کار می روند را شناسایی می کنیم. متخصصین 
این رشته حق مسئولیت فنی بخش بیوشیمی آزمایشگاه، یا به همراه دیگر تخصص های 

آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک آزمایشگاه کامل را خواهند داشت.
o ژنتیک انسانی: در این رشته، بیماری های مهم ارثی و ژنتیکی و وراثت آن ها شناسایی 
می شوند و آزمایش های تشخیصی روی ملکول های DNA و RNA برای هرکدام 
از این بیماری ها انجام و تفسیر می شوند. مثاًل تعیین موتاسیون بیماریزا در مبتالیان 
به تاالسمی، تشخیص برخی بیماری های ارثی در جنین، انجام کاریوتایپ که شامل 
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بررسی شکل و تعداد کروموزوم ها است. متخصصان این رشته می توانند مسئولیت فنی 
یک آزمایشگاه ژنتیک را داشته باشند.

o زیست فناوری: متخصصان این رشته می توانند مولکول های نوترکیب برای اهداف 
مختلف بسازند و موجودات نوترکیب نیز طراحی کنند. مثاًل موش نوترکیبی که یک 
پروتئین خاص را نداشته باشد، یا خرگوشی که خاصیت فلوئورسانس داشته باشد، همین 
طور انسولین نوترکیب برای درمان دیابت یا یک مولکول گیرنده نوترکیب برای ساخت 

یک دستگاه. 

2-3-2( گروه 2 شامل: ایمنی شناسی و خون شناسی
o  ایمنی شناسی: مطالعه مکانیسم های دفاعی بدن درمقابل عوامل بیگانه، مانند: میکروب ها 
و عضو پیوندشده، به عالوه بیماری های ناشی از اختالل در کارکرد این مکانیسم های 
دفاعی، مطالبی هستند که در ایمنی شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند. انواع آنتی بادی ها، انواع 
سلول هایی که عوامل بیگانه را شناسایی می کنند و این که اصاًل چگونه می توانند عوامل 
بیگانه را شناسایی کنند همه بخشی از علم ایمنی شناسی هستند. متخصصان این رشته، 
هم چنین می توانند آزمایش هایی که برای شناسایی مشکالت سیستم دفاعی بدن به 

کار می روند را انجام دهند.
انواع سلول های خونی، منشا  این علم شامل ویژگی ها و عملکرد  خون شناسی:   o
این سلول ها در مغز استخوان، مولکول ها و سلول های دخیل دربندآمدن خون ریزی 
است. بخش دیگر خون شناسی تشخیص بیماری هایی است که ناشی از اختالل در 
عملکرد هرکدام از سلول ها و مولکول ها می باشند مانند سرطان های خون، بیماری 
هموفیلی، انواع کم خونی ها. متخصصین این رشته حق مسئولیت فنی بخش خون 
شناسی آزمایشگاه، یا به همراه دیگر تخصص های آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک 

آزمایشگاه کامل را خواهند داشت.

و  میکروب شناسی  قارچ شناسی،  انگل شناسی،  گروه 3 شامل:   )2-3-3
ویروس شناسی

o انگل شناسی: موضوع مورد مطالعه این رشته انواع کرم ها، موجودات تک سلولی و 
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حشراتی است که باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند و همین طور بیماری مربوطه 
آن ها. مثال این بیماری ها ماالریا، بیماری خواب و کیست هیداتیک است. متخصص 
این رشته می تواند انواع آزمایش های تشخیصی مرتبط با این بیماری ها را انجام دهد. 
متخصصین این رشته حق مسئولیت فنی بخش انگل شناسی آزمایشگاه، یا به همراه 
دیگر تخصص های آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک آزمایشگاه کامل را خواهند 

داشت.
o قارچ شناسی: شامل مطالعه قارچ های مختلفی است که برای انسان بیماری زا هستند و 
همین طور بیماری هایی که هرکدام از این قارچ ها ایجاد می کنند، مانند انواع کچلی های 
قارچی و عفونت چشم در اثر لنزهای تماسی. عالوه بر این راه های تشخیص این بیماری ها نیز 
مطالعه می شود. متخصصین این رشته حق مسئولیت فنی بخش قارچ شناسی آزمایشگاه، 
یا به همراه دیگر تخصص های آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک آزمایشگاه کامل را 

خواهند داشت.
o میکروب شناسی: یک میکروب شناس با انواع باکتری های بیماری زا و ویژگی های آن ها،       
همین طور بیماری های مربوطه آشنایی دارد و می تواند آزمایش های تشخیصی آن ها را 
انجام دهد و درمان مناسب را انتخاب کند. علم میکروب شناسی مثاًل در تشخیص تب 
مالت، سل و وبا و همین طور پیش گیری از این بیماری ها کمک کننده است. متخصصین 
این رشته حق مسئولیت فنی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه، یا به همراه دیگرتخصص 

های آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک آزمایشگاه کامل را خواهند داشت.
o ویروس شناسی: ویروس ها، ویژگی های آن ها، بیماری هایی را که در انسان ایجاد می کنند 
و راه های تشخیص این بیماری ها در حیطه کاری یک ویروس شناس هستند. از این 
تخصص در تشخیص هپاتیت، ایدز، آنفلوانزای مرغی، تبخال، آبله و ... بهره می بریم. 
متخصصین این رشته حق مسئولیت فنی بخش ویروس شناسی آزمایشگاه، یا به همراه 
دیگر تخصص های آزمایشگاه، حق مسئولیت فنی یک آزمایشگاه کامل را خواهند داشت.
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4-2( لیست دروس کارشناسی علوم آزمایشگاهی

1-4-2( نام درس و تعداد واحدهای درسی
 دروس عمومی: 22 واحد

 دروس پایه: 31 واحد
 دروس تخصصی: 61 واحد

 کارآموزی در عرصه: 16واحد
 دروس تکمیلی: 3 

 جمع واحد: 133 واحد



آنچه دانشجوی علوم پزشکی وارستگان باید بداند: علوم آزمایشگاهی28

الف( جدول دروس تکمیلی

عملینظرینوع درس عنوان درسترم

-1تکمیلیروش های مطالعه و یادگیری2

-1تکمیلیکارآفرینی و مهارت های شغلی 4

-1تکمیلیمدیریت توسعه فردی6

3جمع

ب( جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

نام درسردیف
تعداد 
واحد

ساعت دروس
پیش نیاز

جمععملینظری

-68-468دو درس از دروس مبانی نظری اسالم*1

-34-234یک درس از دروس اخالق اسالمی*2

-34-234یک درس از دروس انقالب اسالمی*3

-34-234یک درس از دروس تاریخ تمدن اسالمی*4

-34-234یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی*5

-51-351ادبیات فارسی6

-51-351زبان انگلیسی عمومی7

3434-1تربیت بدنی )1(8

34348-1تربیت بدنی )2(9

-34-234دانش خانواده و جمعیت10

22جمع

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسالمی مصوب جلسه 
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542 مورخ 83/4/23 شورای عالی انقالب فرهنگی )جدول زیر( است.
ی

ف اسالم
ی معار

س عموم
درو

ش
گرای

س
واحدعنوان درسکد در
ساعت

جمععملینظری

ی 
1- مبانی نظر

اسالم

011
012
013
014

اندیشه اسالمی 1 )مبدا و معاد(
اندیشه اسالمی 1 )نبوت و امامت(

انسان در اسالم
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2
2
2
2

34
34
34
34

-
-
-
-

34
34
34
34

2- اخالق 
اسالمی

021
022
023
024

فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(
اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

آیین زندگی )اخالق کاربردی(
عرفان عملی اسالم

2
2
2
2

34
34
34
34

-
-
-
-

34
34
34
34

ب 
3- انقال

اسالمی

031
032
033

انقالب اسالمی ایران
آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران
اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

2
2
2
2

34
34
34
34

-
-
-
-

34
34
34
34

4- تاریخ و 
تمدن اسالمی

041
042
043

تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی
تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تاریخ امامت

2
2
2

34
34
34

-
-
-

34
34
34

5- آشنایی با 
منابع اسالمی

051
052

تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البالغه

2
2

34
34

-
-

34
34

12جمع

ج( جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

س
نام درسکد در

تعداد 
واحد

ساعت دروس
پیش نیاز

جمععملینظری

-34-234فیزیک عمومی01

همزمان با 343401-1آزمایشگاه فیزیک عمومی02

-34-234شیمی عمومی03

همزمان با 343403-1آزمایشگاه شیمی عمومی04

5303-353بیوشیمی عمومی05

همزمان با 343405-1آزمایشگاه بیوشیمی عمومی06

-3343468زیست شناسی سلولی و مولکولی07



آنچه دانشجوی علوم پزشکی وارستگان باید بداند: علوم آزمایشگاهی30

-34-234آناتومی نظری08

همزمان با 343408-1آناتومی عملی09

3407-234فیزیولوژی نظری10

همزمان با 343410-1آزمایشگاه فیزیولوژی11

3401-234فیزیک حیاتی12

1708-117بافت شناسی نظری13

همزمان با 13-34-1آزمایشگاه بافت شناسی14

-34-234بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی15

-34-234روانشناسی عمومی16

-34-234کامپیوتر17

-34-234آمار حیاتی18

31جمع

د( جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

س
نام درسکد در

تعداد 
واحد

ساعت دروس
پیش نیاز

جمععملینظری

5105-351بیوشیمی پزشکی 191

همزمان با 343419-1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 201

3407-234میکروب شناسی عمومی21

همزمان با 343421-1آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی22

3407-234انگل شناسی 1 )کرم ها(23

همزمان با 343423-1آزمایشگاه انگل شناسی 241

-58-358ایمنی شناسی پزشکی25

همزمان با 686825-2آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی26

3421-234ویروس شناسی پزشکی27

همزمان با 343427-1آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی28

3423-234انگل شناسی 2 )تک یاخته و حشره(29

همزمان با 343429-1آزمایشگاه انگل شناسی 302
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3413-234آسیب شناسی عمومی31

همزمان با 343431-1آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی32

3419-234بیوشیمی پزشکی 331

همزمان با 343433-1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 341

3419،10-234فارماکولوژی35

1735-117سم شناسی36

همزمان با 343436-1آزمایشگاه سم شناسی37

-34-234متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی38

1725،27-117اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه39

5110-351خون شناسی 401

همزمان با 646840-2آزمایشگاه خون شناسی 411

اصول فنی و نگه داری تجهیزات 42
1733،12-117آزمایشگاهی

3425-234ایمونوهماتولوژی43

همزمان با 343443-1آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی44

1733-117هورمون شناسی45

همزمان با 343445-1آزمایشگاه هورمون شناسی46

3421-234قارچ شناسی پزشکی47

همزمان با 343447-1آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی48

3440-234خون شناسی 492

همزمان با 343449-1آزمایشگاه خون شناسی 502

1739-117اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه51

1733،49-117روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی52

5121-351باکتری شناسی پزشکی53

همزمان با 343453-1آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی54

3419،49-234آشنایی با بیماری های داخلی55

1707-117ژنتیک پزشکی56

1733،49-117سمینار57

61جمع
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ه( جدول کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

س
ساعت دروستعداد واحدنام درسکد در

16816کارآموزی در عرصه58

16جمع

5-2( چیدمان ترمی رشته علوم آزمایشگاهی 

1-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 1 

واحد تئوری دستهنام درس
واحد 
عملی 

پیش نیاز

--2عمومی اندیشه اسالمی 1

--2پایه فیزیک عمومی 

-1-پایهآز فیزیک عمومی

--2پایهشیمی عمومی 

-1-پایهآز شیمی عمومی 

--2پایهکامپیوتر 

--2پایهآناتومی

-1-پایهآز آناتومی

--2عمومیزبان انگلیسی )زبان پیش(

--3عمومیزبان عمومی

-21پایهزیست سلولی و ملکولی

--1تکمیلیمقدمات آزمایشگاهی

تربیت بدنی 1              
)برای دانشجویانی که زبان 

پیش دارند.(
-1-عمومی

4 16جمع:  واحد 20
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2-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 2 

پیش نیازواحد عملیواحد تئوریدستهنام درس

شیمی عمومی-3پایهبیوشیمی عمومی

شیمی عمومی1-پایهآز بیوشیمی عمومی

زیست سلولی و -2پایهفیزیولوژی
ملکولی

زیست سلولی و 1-پایهآز فیزیولوژی
ملکولی

فیزیک عمومی-2پایهفیزیک حیاتی

آناتومی-1پایهبافت شناسی

آناتومی1-پایهآز بافت شناسی

تربیت بدنی 11-عمومیتربیت بدنی 2

میکروب شناسی 
زیست سلولی و -2اختصاصیعمومی

ملکولی

آز میکروب شناسی 
زیست سلولی و 1-اختصاصیعمومی

ملکولی

ادبیات فارسی           
)آن ها که زبان 

عمومی گذرانده اند(
--3عمومی

زبان عمومی )آن ها 
که زبان عمومی 

نگذرانده اند(
--3عمومی

روش های مطالعه و 
--1تکمیلییادگیری

5 واحد14 واحدجمع: 19 واحد  
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3-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 3 

پیش نیازواحد عملیواحد تئوریدستهنام درس

--2عمومی دانش خانواده و جمعیت

--1تکمیلی کارآفرینی و مهارت های شغلی

فیزیولوژی-3تخصصیایمنی شناسی

فیزیولوژی2-تخصصیآز ایمنی شناسی

--2پایهآمار حیاتی 

-2اختصاصیویروس شناسی
میکروب 

شناسی عمومی

1-اختصاصیآز ویروس شناسی
میکروب 

شناسی عمومی

-2اختصاصیانگل شناسی 1)کرم ها(
زیست سلولی و 

ملکولی

1-اختصاصیآز انگل شناسی 1
زیست سلولی و 

ملکولی

-3اختصاصیبیوشیمی پزشکی 1
بیوشیمی 
عمومی 

1-اختصاصیآز بیوشیمی پزشکی 1
بیوشیمی 
عمومی 

155جمع:20 واحد
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4-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 4 

پیش نیازواحد عملیواحد تئوریدستهنام درس

--2عمومیاندیشه اسالمی 2

میکروب شناسی -3اختصاصیباکتری شناسی
عمومی

میکروب شناسی 1-اختصاصیآز باکتری شناسی
عمومی

بیوشیمی پزشکی 1-2پایهبیوشیمی پزشکی 2

بیوشیمی پزشکی 11-اختصاصیآز بیوشیمی پزشکی 2

فیزیولوژی -3اختصاصیخون شناسی 1

فیزیولوژی2-اختصاصیآز خون شناسی 1

اختصاصیفارماکولوژی
فیزیولوژی-بیوشیمی -2

پزشکی 1

اختصاصیایمونوهماتولوژی
2-

ایمونولوژی

اختصاصیآز ایمونوهماتولوژی
-1

ایمونولوژی

مدیریت توسعه فردی و 
--1تکمیلیاجتماعی

155جمع: 20 واحد

5-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 5

عملیتئوریدستهنام درس

کارآموزی در عرصه
8 واحد
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6-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 6 

پیش نیازواحد عملیواحد تئوریدستهنام درس

--2عمومیتفسیر موضوعی قرآن

ایمنی شناسی ،  ویروس شناسی -1اختصاصیاصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

فارماکولوژی-1اختصاصیسم شناسی

فارماکولوژی1-اختصاصیآز سم شناسی

خون شناسی 1-2اختصاصیخون شناسی 2

خون شناسی 11-اختصاصیآز خون شناسی 2

بیوشیمی پزشکی 2-1اختصاصیهورمون شناسی

بیوشیمی پزشکی 12-اختصاصیآز هورمون شناسی

اصول فنی و نگه داری تجهیزات 
اختصاصیآزمایشگاهی

فیزیک حیاتی- بیوشیمی -1

پزشکی 2

میکروب شناسی عمومی-2اختصاصیقارچ شناسی پزشکی

میکروب شناسی عمومی1-اختصاصیآز قارچ شناسی پزشکی

بافت شناسی-2اختصاصیآسیب شناسی

بافت شناسی1-اختصاصیآز آسیب شناسی

--2عمومی آیین زندگی

5 واحد 14 واحدجمع: 19 واحد
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7-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 7

پیش نیازواحد عملیواحد تئوریدستهنام درس

تاریخ امامت                     
)تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی(

عمومی
2

--

متون انگلیسی و ترمینولوژی 
پزشکی

اختصاصی
2

--

زیست شناسی سلولی- ملکولی-1اختصاصیژنتیک پزشکی

انگل شناسی 2 
)تک یاخته و حشره(

اختصاصی
2

-
انگل شناسی 1

انگل شناسی 11-اختصاصیآز انگل شناسی 2

اصول مدیریت و قوانین 
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه-1اختصاصیآزمایشگاه

روش های کنترل کیفی در 
بیوشیمی پزشکی 2، خون شناسی 2-1اختصاصیآزمایشگاه بالینی

بیوشیمی پزشکی 1، خون شناسی 2-2اختصاصیآشنائی با بیماری های داخلی

بیوشیمی پزشکی 2، خون شناسی 2-1اختصاصیسمینار

بیوشیمی پزشکی 2، خون شناسی 2-2پایهروانشناسی عمومی

--2پایهبهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

آشنایی با قانون اساسی 
2عمومیجمهوری اسالمی ایران

--

1 واحد 18 واحدجمع: 19 واحد   

8-5-2( علوم آزمایشگاهی ترم 8

عملیتئوریدستهنام درس

8 واحدکارآموزی در عرصه
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6-2( کلیات ایمنی در آزمایشگاه
همچون هر محیط دیگری با ورود به آزمایشگاه و آغاز کار در این محیط الزم است یک 
سری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرند. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد 
آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می باشند. در ادامه 

مهم ترین این اصول آورده شده اند:
1.  هنگام ورود کیف، کتاب و کلیه لوازم غیرضروری در محل تعیین شده قرار داده شوند 

و هرگز نباید آن ها را روی میز آزمایشگاه )Bench( قرار داد.
2. هنگام ورود و قبل از خروج از آزمایشگاه، دست  ها با یک شوینده مایع شسته و با 

دستمال کاغذی خشک شوند.
3.  بستن و یا پوشاندن موهای بلند در آزمایشگاه ضروری است.

4.  در هنگام کار در آزمایشگاه باید روپوش مخصوص آزمایشگاه را بر تن داشت.
5.  روپوش خود را در فضای غیر از آزمایشگاه استفاده نشود.

6.  در آزمایشگاه همواره باید از کفش  های بسته استفاده کرد و از پوشیدن صندل خودداری 
نمود.

7.  هرگز در محیط آزمایشگاه از وسایل آرایشی و نیز لنز چشمی استفاده نشود.
8.  از نوشیدن، خوردن و یا سیگار کشیدن در آزمایشگاه به شدت پرهیز شود.

9.  پیش از آغاز و پس از پایان آزمایش سطح میز باید با محلول ضدعفونی کننده مناسب 
ضدعفونی شود.

10. هرگز وسایل مربوطه از آزمایشگاه خارج نشوند.
11. بریدگی ها یا سوختگی های اتفاقی به سرعت به کارشناس آزمایشگاه اطالع داده شوند.

12.  دانشجو باید از محل دقیق جعبه کمک  های اولیه، کپسول آتش نشانی و دوش ایمنی 
در آزمایشگاه اطالع داشته باشد و نحوه استفاده از هر یک را نیز بداند.

13. هرگز نباید با استفاده از دهان پیپت کرد بلکه باید به کمک وسایل مکانیکی تهیه شده 
بدین منظور صورت گیرد.
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 )Rack(14. انتقال لوله ها در آزمایشگاه و همین طور زمانی که مورد نیاز نیستند باید در رک
مخصوص صورت گیرد.

15. در محیط آزمایشگاه آهسته صحبت شود و از حرکت غیرضروری خودداری شود تا از 
پرت شدن حواس دیگران که منجربه اتفاقات ناخواسته می  شود جلوگیری شود.

16. وسایل آلوده شده )از قبیل لوپ ها، نیدل ها و پیپت های تلقیح( هرگز روی سطح میز 
قرار داده نشوند.

- لوپ ها و نیدل ها باید با استفاده از حرارت شعله استریل شوند.
- پیپت های آلوده باید در ظرف مخصوص خود قرار داده شوند.

17. مواد و محلول های خطرناک و آالینده محیط زیست را در فاضالب یا سطل زباله 
خالي نکنیم. این مواد و محلول ها باید جمع آوری و به طریق مقتضي دفع گردند.
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جشن یلدا

انتخابات کمیته ها

روز درختکاری
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آیین نامه وزارتی

فصل سوم

امور آموزش
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1-3( آیین نامه آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1-1-3( تاریخ تصویب
 مصوب بیست وششمین جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 1383/3/23

آیین نامه آموزشي دوره کارداني، کارشناسي پیوسته و کارشناسي ناپیوسته در 69 ماده و 81 
تبصره در بیست وششمین جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 83/3/23 به 
تصویب رسید. این آیین نامه از ابتداي سال تحصیلي 84 – 83 براي آن دسته از دانشجویاني 
که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي مي شوند، الزم االجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه آیین نامه و بخش نامه هاي 

مغایر با آن براي دانشجویان مشمول این آیین نامه، لغو مي شود.
برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ  بیست وششمین جلسه شوراي عالي  راي صادره در 
1383/3/23 در مورد آیین نامه آموزشي دوره کارداني و کارشناسي پیوسته و ناپیوسته صحیح 

است، به واحدهاي مجري ابالغ شود.

امور آموزش
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2-1-3(  مقدمه 
آیین نامه آموزشي مقاطع کارداني، کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و ششمین 
جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي، مورخ 83/3/23 بعد از نظرخواهي گسترده از 
دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي در جلسات متعدد یک ساله کمیته تدوین و تفسیر 
آیین نامه ها و مقررات آموزشي دبیرخانه شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي مورد بازنگري 
و تجدیدنظر قرارگرفت و در این بازنگري حداکثر تالش ممکن در جهت رفع ابهام از مواد و 
تبصره هاي مختلف آن و هم چنین استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت دانشگاه ها صورت 
گرفته است. با توجه به حجم تغییرات توصیه مي گردد کلیه مفاد این آیین نامه موردتوجه و 
عنایت ویژه کارشناسان و مسئولین محترم ادارات آموزش دانشگاه ها و دانشکده ها قرارگیرد، تا 
ضمن اجراي دقیق مقررات از تضییع حقوق دانشجویان جلوگیري به عمل آید. الزم به ذکراست 
مفاد ماده 10 آیین نامه مطابق مصـوبه جلسـات دهم، چـهاردهـم و هیـجدهـم شـوراي عـالي 
برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 1379/07/30، 1380/02/15 و 1382/03/11 در خصوص 
حداقل و حداکثر واحدهاي درسي در مقاطع کارداني، کارشناسي پیوسته و کارشناسي ناپیوسته 
مي  باشد و جهت هریک از رشته ها در مقاطع مذکور پس از بازنگري برنامه آموزشي رشته 
مربوطه الزم االجرا است. لذا تا زماني که برنامه جدید بازنگري شده، ابالغ نشده است برنامه 
قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است. در خاتمه الزم است از همکاري صمیمانه 
مسئوالن آموزشي دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي در ارسال نظرات مفید و سازنده و نیز 
از اعضاي کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه ها و مقررات آموزشي و کارشناسان این دبیرخانه که با 
شرکت در جلسات متعدد، این دبیرخانه را در بازنگري آیین نامه یاري دادند تشکر و قدرداني نمایم .

دکتر محمدرضا صبري دبیر شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي

2-3( تعاریف
تعاریف زیر در آیین نامه هاي کلیه مقاطع مختلف تحصیلي به صورت یکسان پذیرفته شده 
و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز الینفک  آیین نامه هابوده و هر نوع تغییر و 

تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.
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1-2-3( دانشگاه علوم پزشکي
مؤسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي که عالوه بر وظیفه اصلي خود که تربیت 
نیروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشکي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارایه 
خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایي ارجاع، عمل مي نماید. 

هر دانشگاه علوم پزشکي از دانشکده پزشکي و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل مي شود.

2-2-3( دانشکده علوم پزشکي
دانشکده علوم پزشکي مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است که عالوه بر 
وظیفه اصلي خود که تربیت نیروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشکي است، به انجام 
آموزش، پژوهش و ارایه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایي 

ارجاع، عمل مي نماید.

3-2-3( دانشکده
دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشي تشکیل مي شود. 

مانند: دانشکده پزشکي، دانشکده دندانپزشکي و دانشکده بهداشت.

4-2-3( آموزشکده در گروه پزشکي
مؤسسه آموزش عالي است که از تجمع گروه هاي آموزشي در سطح کارداني رشته هاي 
گروه پزشکي تشکیل مي گردد و امکانات و تجهیزات الزم براي ارایه آموزش رشته هاي 

تحصیلي در آن دایر است.

5-2-3( مؤسسه
مؤسسه در آموزش عالي یک مفهوم عام است که به هریک از مراکز آموزش عالي و 
پژوهشي که با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي تأسیس شده باشد، اطالق مي گردد.

6-2-3( گروه آموزشي
عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارایه خدمات درماني در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه 
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مي باشد. مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژي و گروه جراحي.

 7-2-3( گروه آزمایشي
سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه ها، داوطلبان را 
برحسب رشته هاي انتخابي به گروه هاي خاص تقسیم مي کند که هریک از این گروه ها، گروه 

آزمایشي نامیده مي شود.

8-2-3( دوره
دوره تحصیلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته 
که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارایه مي شود تا سرانجام 
به دریافت یکي از مدارک مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصیلي در نظام آموزش 

عالي علوم پزشکي ایران در مقاطع تحصیلي زیر ارایه مي شود:
کارداني )فوق دیپلم(  o

o  کارشناسي )لیسانس( پیوسته و ناپیوسته
o  کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( ناپیوسته دکتراي عمومي

o  دکتراي تخصصي) پي. اچ. دي(
o  تخصص بالیني )دستیاري(

o  فوق تخصص

9-2-3( اداره آموزش
یا دانشگاه است که همه  اداري در یک دانشکده  اداره آموزش، یک واحد  از  منظور 
امورآموزشي مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري 

نمرات و اعالم نتایج را برعهده دارد. 

10-2-3( استاد
هرعضو هیأت علمي که مسئولیت تدریس دروس نظري یا عملي را برعهده دارد استاد 

نامیده مي شود.
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11-2-3( رشته
رشته یکي از شعب فرعي گروه هاي علمي )علوم پزشکي، علوم انساني، علوم پایه، فني 
مهندسي، کشاورزي و هنر ( است که از لحاظ موضوع کاماًل مشخص و از دیگر موضوعات 
متمایز بوده و حداقل به یک کارآیي مشخص مي انجامد. در دورشته متمایز دروس مشترک 

نباید از 30 درصد کل واحدها )بدون احتساب دروس عمومي( تجاوز کند.

12-2-3( گرایش
هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده مي شود. اختالف 
دروس در دوگرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها 

)بدون احتساب دروس عمومي( بیشتر باشد.

13-2-3( دروس
دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي )پایه و تخصصي 
رشته( و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته )پیش نیاز( و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم 
لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختیاري و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظري، 
عملي، نظري و عملي، نظري عملي کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه تقسیم مي شود.

 تبصره 1: دروسي که به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از یک دیگر تدریس 
مي شوند و هریک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند. دروسي که به صورت نظري- عملي نوشته 

مي شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند.

اطالعات عمومي  به  توسعه بخشیدن  به منظور  که  است  دروسي  1. دروس عمومي: 
دانشجویان و رشد و بینش فرهنگي آنان براساس فرهنگ و معارف و عقاید اسالمي و نیز 
آشـنایي با روش هاي علمي عرضـه مي شود. این دروس براي کلیه دانشـجویان تمامي 
رشته هاي علوم پزشکي در مقاطع تحصیلي کارداني، کارشـناسي پیوسته و ناپیوسته و 

دوره هاي دکتراي عمومي الزامي است. 

2. دروس اختصاصي: این دروس به دودسته، دروس پایه و دروس تخصصي رشته به شرح 
زیر تقسیم مي شود: الف( دروس پایه، دروسي است که براي آماده نمودن دانشجو، توسعه 
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اطالعات و تقویت بنیه و بینـش علمي وي و درک بهتر دروس تخصصي رشته عرضه 
مي شود. ب( دروس تخصصي رشته، دروسي است که صرًفا به منظور ایجاد و افزایش 

کارایي هاي علمي و عملي یک رشته تدریس مي شود.
3. دروس جبراني: در صورتي که دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف 
است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخیص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي 

مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.
4. دروس اجباري: دروسي است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آن هاست 

و با دروس دیگر قابل تعویض نمي باشد.
5. دروس اختیاري: دروسي است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي توان آن ها 

را از میان مجموع هاي از دروس انتخاب کرد.
6. دروس پیوسته )پیش نیاز(: دروسي است که گذراندن آن ها براي گرفتن یک درس 
دیگر ضروري است. دروس جبراني یا اجباري مي توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاري 

نمي توانند پیش نیاز باشند.
7. دروس مستقل: دروسي است که انتخاب آن ها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درس هاي 

دیگري نیست. 
8. دروس نظري: دروسي است که در کالس درس ارایه مي شود.

 9. دروس عملي: دروسي است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارت هاي بالیني یا بخش هاي 
مربوط در دانشکده ارایه مي شود.

10. دروس کارآموزي: دروسي است که در محیط کار واقعي )بیمارستان، درمانگاه، مراکز 
خدمات درماني( و یا در محیط شبیه سازي شده )مرکز مهارت هاي بالیني( براي آموزش 

مهارت هاي عملي ارایه مي شود.
11. دروس کارورزي: دروسي است که در محیط کار واقعي و براي کسب تسلط بر مهارت هاي 

عملي ارایه مي شود.
12. دروس کارآموزي در عرصه: دروسي است که با هدف آموزش مهارت هاي عملي در 

عرصه ارایه خدمات بهداشتي درماني ارایه مي شود.



آنچه دانشجوی علوم پزشکی وارستگان باید بداند: علوم آزمایشگاهی48

3-3( شرایط ورود

1-3-3( ماده 1
شرایط ورود به دوره هاي کارداني، کارشناسي پیوسته و کارشناسي ناپیوسته، اعم از دوره هاي 

روزانه و شبانه به شرح زیر است:
o پذیرفته شدن در آزمون ورودي.

o برخورداري از سالمت تن و روان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي.
o مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومي ورود 

به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي.
o داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه )نظام قدیم( و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهي 
)نظام جدید( از داخل یا خارج از کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش )با توجه به 
نظام جدید آموزش متوسطه( یا برابر آن براي آموزش هاي حوزوي )مطابق مصوبات 
شوراي عالي انقالب فرهنگي( و یا داشتن گواهینامه دوره کارداني براي ورود به دوره 
کارشناسي ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسیده باشد.
o سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق 

تعرفه و مقرراتي که از طریق مراجع ذیربط صادر مي شود.
 تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان 
سنجش آموزش کشور از سالمت جسمي و رواني الزم براي رشته پذیرفته شده برخوردار 

نباشد، براساس نظر شوراي پزشکي دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعالم شده را ندارد.
 تبصره 2: ارائه تأییدیه تحصیلي دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهي نظام جدید 
در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلي و ارایه اصل گواهینامه پایان دوره 
متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهي حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه 

الزامي است.
 تبصره 3: پرداخت شهریه، دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانوني خاص معاف 

نمي کند.
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 تبصره 4: در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسي در هر نیمسال تحصیلي، 
پرداخت شهریه به دوصورت ثابت و متغیر، برابر ضوابط مربوط، عالوه بر رعایت سایر شرایط 

الزامي است.
 تبصره 5: چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دلیل مشکالت دانشگاه 

به دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هرگونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود.

2-3-3( ماده 2
 پذیرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هایي که توسط سازمان سنجش آموزش 
کشور یا دانشگاه اعالم مي شود براي نام نویسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه 
نمایند. عدم مراجعه براي نام نویسي در نخستین نیمسال تحصیلي پس از اعالم نتایج آزمون، 

انصراف از تحصیل تلقي خواهد شد. 

3-3-3( ماده 3
دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلي در زماني که دانشگاه اعالم مي کند، براي 
ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو براي نام 
نویسي در یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو 

اخراج خواهد شد.
 تبصره 1: در موارد استثتایي که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه مي داند باید دالیل آن 
را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارایه دهد، در 
صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت 

مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصي تحصیلي براي آن نیمسال صادر مي شود. 
 تبصره 2: دانشجویي که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلي خود را 

دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانوني دوران تحصیل خود عمل نماید.

4-3-3( ماده 4
 دانشجو در یک زمان حق نام نویسي و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته 
بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتي یا غیر دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد 
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داشت. درصورت تخلف، به تشخیص کمیته نظا رت برحسن اجراي مقررات آموزشي وزارت 
متبوع از ادامه تحصیل در یکي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصیلي وي باطل 
اعالم مي شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده 

را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
 تبصره 1: دانشجویان ممتاز )استعدادهاي درخشان( از شمول این ماده مستثني و تابع آیین 

نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.

5-3-3( ماده 5
 آموزش در تمام دانشگاه هاي کشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش 
هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده مي شود و قبولي یا عدم قبولي دانشجو در یک 
درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي، مقدار یا میزان درسي است که مفاد آن 
به ترتیب به صورت نظري 17 ساعت، عملي یا آزمایشگاهي 34 ساعت، کارگاهي و کارآموزي 
یا عملیات میداني و کارآموزي در عرصه 51 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلي یا دوره 

تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ریزي تدریس مي شود. 
درمورد رشته هایي که داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد 

آن، توسط استاد مربوط تعیین مي شود.

6-3-3( ماده 6
هر سال تحصیلي مرکب از دو نیمسال تحصیلي و درصورت ضرورت و داشتن شرایط 
و امکانات یک دوره تابستاني است مدت آموزش هر نیمسال تحصیلي شامل 17 هفته و هر 

دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است.
 تبصره 1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستاني جزو مدت آموزش 

محسوب نمي شود.
 تبصره 2: در موارد استثنایي و ضروري، شامل وقوع بالیاي طبیعي، عدم امکان حضور 
استاد مربوط در طول 17 هفته، بیماري استاد و مواردي از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده 
مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي توان درس یا درس هایي را در مدتي کوتاه تر از 
17 هفته جهت کلیه دانشجویاني که آن درس یا درس ها را اخذ کرده اند تدریس نمود، مشروط 
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بر این که مجموع ساعات هرواحد درسي از میزان مقرر در ماده 5 این آیین نامه کمتر نشود و 
شرکت در کلیه کالس ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

7-3-3( ماده 7
 تمام دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي 

عالي برنامه ریزي را اجرا نمایند. 
 تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلي دانشجویان در طول 
دوره، روش تدریس و جابه جاکردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع 

برعهده دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي است. 

8-3-3( ماده 8
دانشگاه هاي داراي هیأت ممیزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته به 
تشخیص گروه مربوطه تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس 
اختیاري به دانشجویان ارایه دهند، مشروط بر آن که تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از 

سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.

9-3-3( ماده 9
 دانشگاه ها مي توانند درصورت لزوم به تشخیص گروه آموزشي و تأیید دانشکده و دانشگاه، 
در هر رشته از دوره هاي کارشناسي تا 20 ساعت و در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته 
تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند. این افزایش 

ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمي شود.

10-3-3( ماده 10
تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن هر یک از دوره هاي تحصیلي گروه پزشکي، 

برابر سر فصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشکي به شرح زیر است:
- دوره کارداني: بین 64 تا 68 واحد

- دوره کارشناسي پیوسته: 130 واحد
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- دوره کارشناسي ناپیوسته: 65 واحد

11-3-3( ماده 11
 هر دانشجوي دوره روزانه در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي و دانشجوي 

دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند. 
 تبصره 1: در صورتي که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلي حداقل 17 
باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسي 
را انتخاب کند. دانشجوي دوره شبانه که داراي این شرایط باشد مي تواند حداکثر تا 20 واحد 

درسي را انتخاب کند. 
 تبصره 2: در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 

12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است. 
 تبصره 3: تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداکثر شش واحد درسي است.

12-3-3( ماده 12
اخذ واحد درسي همراه با کارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.

 تبصره 1: در صورت ضرورت و به تأیید شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداکثر یک درس 
عمومي همراه با کارآموزي در عرصه امکان پذیر است. هم چنین در صورتي که دانشجو تنها 
یک درسي تئوري باقي مانده داشته باشد و قبالً  آن درس را اخذ نموده و در کالس هاي مربوط 
حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولي کسب نکرده باشد، 
با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با کارآموزي در عرصه اخذ و 

امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفي به استاد بگذراند.
 تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نیمسال بعد 

ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کالس مربوط و کسب نمره قبولي است.
 تبصره 3: در مواردي که در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه 
حداکثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد در 
صورتي که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده مي تواند کلیه آن واحدها را 
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انتخاب نماید. 

13-3-3( ماده 13
 آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه ها در دوره هاي کارداني، 
کارشناسي پیوسته و کارشناسي ناپیوسته همه رشته هاي تحصیلي که نمره خام مواد امتحاني 
آن ها در آزمون ورودي، در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه پذیرنده، 
از حدنصاب معیني کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، دروسي را که آن دانشگاه تعیین مي 
کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا 

دومین نیمسال تحصیلي بگذرانند. 
 تبصره 1: تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارایه و زمان تدریس دروس پیش 
نیاز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروه هاي آموزشي 

است.
 تبصره 2: سازمان سنجش آموزش کشور، پس از اعالم نتایج آزمون ورودي، کارنامه 
پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آن ها را در هریک از مواد امتحاني در اختیار دانشگاه هاي 

ذیربط قرار مي دهد. 
 تبصره 3: ارایه دروس پیش نیاز دانشگاهي و چگونگي اجراي آن ها، در دانشگاه ها از هر 
لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطي و 

میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است. 
 تبصره 4: به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویاني که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز 

دانشگاهي را گذرانده باشند، حد اکثر یک نیمسال تحصیلي افزوده مي شود.

14-3-3( ماده 14
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته روزانه 3 سال و در 
دوره هاي کارشناسي پیوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتیب 3/5 سال و 7 سال 
است. در صورتي که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت 

بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.
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15-3-3( ماده 15
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غیبت دانشجو 
در هر درس نظري از چهارهفدهم، عملي و آزمایشگاهي از دوهفدهم و کارآموزي در عرصه 
از یکدهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن 

درس صفر محسوب مي شود. 
 تبصره 1: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15، درصورتي مجاز 
خواهد بود که با ارایه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد 

با غیبت دانشجو )موجه یا غیر موجه( برعهده استاد و با تأیید دانشکده خواهد بود. 
 تبصره 2: در صورتي که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 
باشد ولي غیبت او با تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس 
حذف مي شود. در این حال رعایت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره 
شبانه در هر نیمسال الزامي نیست و نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات 

تحصیلي دانشجو محسوب مي شود.

16-3-3( ماده 16
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است 
و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخیص موجه بودن 

غیبت در جلسه امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

17-3-3( ماده 17
دانشجو مي تواند در هر نیم سال تحصیلي، فقط در مهلتي کمتر از دو هفته پس از شروع 
نیمسال تحصیلي حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دودرس اخذشده خود را حذف یا دو درس 
اخذشده خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آن که تعداد واحدهاي اخذ شده وي 

از حد مقرر تجاوز نکند. 
 تبصره 1: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل 
دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو )میزان تعیین شده 

در ماده 15( محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد. 
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 تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستاني امکان پذیر نیست.

18-3-3( ماده 18
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلي مانده، فقط یکي 
از درس هاي نظري خود ر ا با تأیید گروه آموزشي مربوط حذف کند، مشروط بر آن که اواًل 
غیبت دانشجو در آن درس بیش از چهارهفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد 

واحدهاي باقي مانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود.

19-3-3( ماده 19
حذف کلیه درس هاي اخذشده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان 
آن نیمسال، تنها در صورتي مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو 
قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصي 
تحصیلي محسوب خواهد شد محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصي در سنوات مجاز تحصیل 

دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. 
 تبصره 1: حذف کلیه درس هاي اخذشده در دوره تابستاني حداکثر تا قبل از شروع امتحانات 

آن دوره با تأیید شوراي آموزشي دانشگاه امکان پذیر است.

20-3-3( ماده 20
ارزیابي پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام 
فعالیت هاي آموزشي و نتایج امتحانات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت مي گیرد و استاد 

هر درس مرجع ارزیابي دانشجو در آن درس است. 
 تبصره 1: برگزاري امتحان کتبي پایان نیمسال براي هر درس نظري الزامي است.

21-3-3( ماده 21
 ارزیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در واحدهاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه با توجه 

به موارد زیر انجام مي شود:
o رعایت اخالق اسالمي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجویي و حسن رابطه با بیماران و 
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مراجعین و کارکنان واحد مربوط. 
o حضور مرتب و تمام وقت. 

o دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط.
o افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از واحدهاي کارآموزي و کارآموزي درعرصه. 

o شرکت در امتحانات پایاني واحدها و کسب نمره الزم.

22-3-3( ماده 22
نتیجه ارزیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو، براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به 
صورت نمره تعیین مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بین صفر تا بیست 

مشخص مي گردد.

23-3-3( ماده 23
حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمایشگاهي 10 و کارآموزي و کارآموزي در 
عرصه 12 مي باشد. دانشجویي که در هر یک از دروس اجباري مردود شود، در اولین فرصت، 
ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولي و ردي در کارنامه دانشجو 

ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور مي شود.
 تبصره 1: اگر دانشجویي در یک درس اختیاري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از 
جدول دروس اختیاري در برنامه مصوب، درس دیگري را انتخاب کند. با این حال نمرات کلیه 
دروس اعم از قبولي و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و 

میانگین کل منظور مي شود. 
 تبصره 2: هر یک از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري- 
عملي که یک درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرایب 
هرکدام است. در صورتي که معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و یا یکي از آن ها از 

8 کمتر باشد، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هردو قسمت باید مجددا تکرار شود.

24-3-3( ماده 24
 در موارد استثنایي، نمره کارآموزي در عرصه و دروسي که در برنامه آموزشي مصوب، 
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توأم با پروژه ارایه مي شوند در صورتي که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشي مربوط، 
تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلي میسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام 
باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعي تبدیل گردد. بدیهي است ثبت نمره ناتمام در 

نیمسالي خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است. 

25-3-3( ماده 25
 استاد موظف است گزارش نمره نهایي هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاري 

امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید. 
 تبصره 1: پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعالم 

نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعالم کند تا رسیدگي الزم صورت پذیرد. 

26-3-3( ماده 26
اداره آموزش هردانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را 
حداکثر تا دوهفته پس از برگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگي به اعتراضات 

دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید. 
 تبصره 1: نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است.

27-3-3( ماده 27
 در پایان هر نیمسال تحصیلي، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل 
نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلي نیز، میانگین کل نمرات 

دانشجو محاسبه و در کارنامه وي ثبت مي شود.
 تبصره 1: براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هردرس در نمره آن درس ضرب 
مي شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایي که دانشجو براي آن ها نمره قبولي 

یا مردودي دریافت داشته است تقسیم مي شود. 
 تبصره 2: دوره تابستاني، به عنوان نیمسال تحصیلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي که 
دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب مي شود.
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28-3-3( ماده 28
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلي نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این 

صورت، نام نویسي دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. 
 تبصره 1: در مواردي که تعداد واحدهاي ارایه شده توسط دانشگاه براي دوره ی روزانه 
کمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلي 
دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطي 
محاسبه خواهد شد. در مواردي که به علت مشکالت دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها 
کمتر از 12 واحد، و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلي 
دانشجو محسوب و درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطي نیز محاسبه خواهد 

شد. 
 تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولیاء 
او کتباً اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور 
در اخطار به وي از طرف دانشگاه و یا اظهار بي اطالعي دانشجو از این امر، مانعي در اجراي 

مقررات نخواهد بود.

29-3-3( ماده 29
دانشجویي که به صورت مشروط نام نویسي مي کند حتي در نیمسال قبل از کارآموزي 
درعرصه انتخاب بیش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسي در دوره 

شبانه را ندارد. 
 تبصره 1: در موارد استثنایي، در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد 
باقي مانده و سوابق تحصیلي دانشجو، ارایه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 
29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است . در هرصورت این تعداد بیش از بیست واحد درسي 

در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نباید باشد.

30-3-3( ماده 30
درصورتي که میانگین نمرات دانشجو در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته در دو 
نیمسال تحصیلي، اعم از متوالي یا متناوب و کارشناسي پیوسته در سه نیمسال متوالي یا چهار نیمسال 
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متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره که باشد، از ادامه تحصیل محروم مي شود.

31-3-3( ماده 31
دانشجویي که به لحاظ مشروط شدن بیش ازحد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسي 
پیوسته محروم مي شود و یا دانشجویي که تمایل به ادامه ی تحصیل در آن مقطع را ندارد، 
مي تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي کمبود در 
مقطع پایین تر و با رعایت سایر ضوابط مربوط، در دوره کارداني رشته ی تحصیلي خود فارغ 

التحصیل شود. 
 تبصره 1: در صورتي که مقطع پایین تر رشته ی دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو 
مي تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگري که مقطع کارداني رشته مربوط در آن دایر 
است ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود. مدرک تحصیلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد 

صادر مي شود. 
 تبصره 2: در صورتي که رشته تحصیلي دانشجو در مقطع پایین تر، برنامه مصوب و دایر 
نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به یکي از رشته هاي موجود نزدیک 
به رشته تحصیلي خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و 
پس از تطبیق واحدها با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي کمبود، 
در مقطع کارداني رشته جدید فارغ التحصیل شود. بدیهي است که تطبیق واحدها وتعیین 
دروس کمبود، برعهده گروه آموزشي دانشگاه پذیرنده است. حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ 

پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال مي باشد.

32-3-3( ماده 32
ادامه تحصیل محروم مي شود،  از  از حد  دانشجویي که به دلیل مشروط شدن بیش 
درصورت انجام یا لغو تعهداتي که در دوران تحصیل سپرده است، مي تواند براي تحصیل 
مجدد به غیر از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شرکت کند و درصورت قبولي در رشته 
مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده مي تواند، واحدهایي را که دانشجو در 
رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضي 

یا تمام آن ها را بپذیرد.
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33-3-3( ماده 33 
دانشجو مي تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلي، در هر یک از دوره هاي کارداني 
و کارشناسي ناپیوسته حداکثر براي یک نیمسال و در دوره کارشناسي پیوسته براي دو نیمسال 
متوالي یا متناوب از مرخصي تحصیلي استفاده کند. دانشجویان دوره شبانه مي توانند در هریک 
از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته حداکثر براي دونیمسال و در دوره هاي کارشناسي 

پیوسته حداکثر براي سه نیمسال متوالي یا متناوب، از مرخصي تحصیلي استفاده کنند. 
 تبصره 1: موافقت با مرخصي تحصیلي دانشجو در اولین نیمسال تحصیلي با شوراي 

آموزشي دانشگاه مي باشد. 
 تبصره 2: مدت مرخصي تحصیلي، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره 

محسوب مي شود.

34-3-3( ماده 34
تقاضاي مرخصي تحصیلي باید به صورت کتبي، حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسي 

هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد. 
 تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصیلي خارج از زمان مقرر ارایه شود، تصمیم گیري 

به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. 
 تبصره 2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از 
اتمام مهلت نام نویسي موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ نماید.

 تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصیلي برعهده دانشجو مي باشد. 

35-3-3( ماده 35
دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته هاي علوم پزشکي مي توانند با 
رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصي زایمان، بدون احتساب در سنوات 

تحصیلي استفاده نمایند.

36-3-3( ماده 36
دانشجویاني که گواهي و عذرپزشکي موجه آن ها به تأیید شوراي پزشکي و شوراي آموزشي 
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دانشگاه رسیده باشد مي توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصي تحصیلي بدون احتساب در 
سنوات استفاده نمایند.

37-3-3( ماده 37
دانشجویي که به عنوان همسر یکي از کارکنان دولت، یا همسر یکي از دانشجویان بورسیه 
به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام مي شود، مي تواند با ارایه حکم مأموریت همسر و به 
تشخیص و تأیید شوراي آموزشي دانشگاه، عالوه بر استفاده از میزان مرخصي مجاز در طول 
دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصي تحصیلي بدون احتساب در سنوات، بهرهمند  گردد.

38-3-3( ماده 38
دانشجویي که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را 
شخصاً به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي 
یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد پس 
از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه 

تحصیل در آن رشته را ندارد. 
 تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدرک تحصیلي خود را دریافت 

نماید موظف است به کلیه تعهدات قانوني دوران تحصیل خود عمل نماید.

39-3-3( ماده 39
انتقال به معني تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته 

و همان مقطع تحصیلي است. 

40-3-3( ماده 40
انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است: 

o  ادامه تحصیل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد. 
o متقاضي حداقل یک نیمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. 

o واحدهاي باقي مانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهاي دوره باشد. 
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o میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد. 
 تبصره 1: انتقال محل تحصیل دانشجویاني که به دستگاه هاي اجرایي خاص تعهد سپرده 

اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعالم موافقت دستگاه اجرایي ذیربط، امکان پذیر است.

41-3-3( ماده 41
انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد زیر: 

o شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري که وي به تشخیص مراجع 
قانوني، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود. 

o بیماري صعب العالج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخیص شوراي عالي 
پزشکي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.

o ازدواج رسمي و دایمي دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد 
به تأیید مراجع ذیربط. 

 تبصره 1: هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت 
گرفته باشد. 

 تبصره 2: براي کارمندان رسمي یا پیماني دولت ارایه حکم اشتغال ضروري است و اگر 
شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانوني یا 

نیروي انتظامي رسیده باشد. 
 تبصره 3: در موارد استثنایي چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و 
همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلي دختر در شهرستان محل تحصیل 

همسر موجود نباشد، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود. 
 تبصره 4: صحت هریک از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد نیز برسد. 

42-3-3( ماده 42  
انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه هاي غیرحضوري ) پیام نور( به دانشگاه هاي 
حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غیردولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است 

ولي انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعایت ضوابط مربوط، بالمانع است. 
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 تبصره 1: انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمي تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود مي باشد. 

 تبصره 2: انتقال دانشجویان ایراني شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود مي باشد. 

43-3-3( ماده 43
دانشجوي متقاضي انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد، حداقل 6 هفته 

قبل از شروع نیمسال تحصیلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.

44-3-3( ماده 44
دانشگاه مبدا درصورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف 
یک هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال 
دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسي نظر خود را به 

دانشگاه مبدا اعالم نماید. 
 تبصره 1: در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه 

مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع مي شود. 

45-3-3( ماده 45
درصورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آن ها 12 و یا باالتر است 
پذیرفته مي شود و پذیرفتن واحدهایي که نمره آن ها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است برعهده 
دانشگاه مقصد است. در هر حال عدم پذیرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي 
مجاز است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقي مانده خود را درطول مدت مجاز تحصیل 

داشته باشد. 
 تبصره 1: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولي و یا ردي و سوابق 
آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه 

میانگین کل او محسوب مي شود.
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46-3-3( ماده 46
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن 
مدرک تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذشده در دانشگاه هاي مبدا 

و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آن ها و سوابق تحصیلي دانشجو قید مي شود.

47-3-3( ماده 47
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع، فقط یک بار مجاز است.

48-3-3 ماده 48
جابه جایي دودانشجو با موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک 

نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل براي یک بار بالمانع است. 
o  ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي 

بالمانع باشد. 
o سال ورود به تحصیل هر دودانشجو باید یکسان باشد و در هرصورت هردو دانشجوي 

متقاضي جابه جایي نباید بیش از پنجاه درصد از واحدهاي دوره را گذرانده باشند. 
 تبصره 1: براي جابه جایي دانشجویاني که به دستگاه هاي اجرایي خاص تعهد سپرده اند، 

کسب موافقت دستگاه اجرایي ذیربط عالوه بر شرایط مذکور الزامي است. 
 تبصره 2: جابه جایي پذیرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصیلي با ارایه درخواست، 
پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلي در دانشگاه مبدا با رعایت مفاد این فصل بالمانع است. 
 تبصره 3: مدرک فراغت از تحصیل دانشجویاني که جابه جا شده اند، توسط دانشگاه مقصد 

صادر مي شود. 

49-3-3 ماده 49
دانشجوي متقاضي جابه جایي بایستي دونسخه فرم مربوط به جابه جایي را از دانشگاه 
محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الي پایان تیرماه هر سال به 

آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند.
 تبصره 1: دانشجوي متقاضي جابه جایي منحصراً مي تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد 
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انتخاب کند. 
 تبصره 2: تقاضاي جابه جایي دانشجویاني که قباًل یک بار منتقل یا جابه جا شده اند پذیرفته 

نخواهد شد.

50-3-3( ماده 50 
دانشگاه ها پس از انقضاي مهلت تعیین شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسیده اقدام و 
حسب مورد یک نسخه از تقاضاهاي تأییدشده را به همراه شرح واحدهایي که متقاضیان گذرانده 

اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند. 
 تبصره 1: جابه جایي منحصًرا یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاي جابه جایي 

بایستي حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

51-3-3( ماده 51
از ابتداي شهریورماه هر سال تحصیلي تقاضاي رسیده در شوراي آموزشي و یا کمیته 
منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از 
شروع نام نویسي براساس تقویم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه 

مبدا و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعالم مي گردد. 
 تبصره 1: جابه جایي دانشجویان متقاضي پس از تصویب شوراي آموزشي و یا کمیته 

منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفین الزم االجرا است.

52-3-3( ماده 52
در مواردي که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد    مي تواند 
با توافق دانشگاه هاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان، محل تحصیل خود را به طور 

موقت براي مدت معین تغییر دهد. 
 تبصره 1: میهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري به غیرحضوري 

و از دانشگاه هاي دولتي به غیردولتي و برعکس ممنوع است. 
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53-3-3( ماده 53
 میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک 

نیمسال تحصیلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

54-3-3( ماده 54
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه 
مبدا و مقصد، به شرط آن که تعداد واحدهاي درسي مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع 
واحدهاي درسي اخذشده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و 

از بیست واحد بیشتر نشود، بالمانع است. 

55-3-3( ماده 55
هردانشجو در هررشته مي تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کارداني و یا کارشناسي 
ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسي پیوسته، در یک دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت 

میهمان تحصیل کند. 
در هرحال واحدهایي که دانشجو به صورت میهمان، چه به صورت تمام وقت، و چه به 
صورت تک درس دریک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 40 درصد کل واحدهاي دوره 

تجاوز کند. 
 تبصره 1: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با 

اطالع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

56-3-3( ماده 56 
واحدهایي که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه مي گذراند، عیناً در کارنامه او 
در دانشگاه مبدا ثبت مي شود و نمرات آن ها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او 

منظور خواهدشد. 
حداقل نمره قبولي دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهایي را که 

دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
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57-3-3( ماده 57 
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوي میهمان توسط دانشگاه مبدا صادر مي شود. 

58-3-3( ماده 58
دانشجو درطول دوران تحصیل در مقطع کارداني و کارشناسي پیوسته مي تواند با داشتن 

شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته اي به رشته دیگر تغییر رشته دهد:
o ادامه تحصیل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد.

o حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 
o نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد 
پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد. 
o با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسي موردنیاز در رشته 

جدید را داشته باشد. 
 تبصره 1: تغییر رشته در مقطع کارشناسي ناپیوسته ممنوع است. 

 تبصره 2: تغییر رشته دانشجویاني که به دستگاه هاي اجرایي خاص تعهد دارند، با رعایت 
کلیه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایي ذیربط امکان پذیر است. 

 تبصره 3: تغییر رشته به رشته هایي که در ضوابط گزینش آن ها شرایط خاصي پیش بیني 
شده است، موکول به احراز شرایط مربوط است. 

 تبصره 4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار مي تواند تغییر رشته دهد.

59-3-3( ماده 59
تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گیرد، درغیر این صورت فقط از مقطع باالتر به 

مقطع پایین تر امکان پذیر است.

60-3-3( ماده 60
در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته 
جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را 
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ندارد.
 تبصره 1: اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از 

تغییر رشته تلقي مي شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره سلب مي شود.
 تبصره 2: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.

61-3-3( ماده 61
در صورتي که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، 

تغییر رشته توام با انتقال بالمانع است. 
 تبصره 1: تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري و برعکس درصورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال، بالمانع 

است.

62-3-3( ماده 62
دروسي که دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جدید بررسي و 
معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذیرفته مي شود که به تشخیص گروه آموزشي، 
بادروس رشته جدید، حداقل 80 درصد اشتراک محتوایي داشته باشد و نمره هریک از آن 

دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
 تبصره 1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آن ها در محاسبه میانگین 
کل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه 

دانشجو باقي مي ماند. 
در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم 
شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جدید 

منظور مي شود.
 تبصره 2: در صورتي که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو، درحدي باشد که 
امکان گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب 

کند، با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمي شود. 
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63-3-3( ماده 63
متقاضي تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک الزم حداقل 6 هفته پیش از 

شروع نیمسال تحصیلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید. 

64-3-3( ماده 64
چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسي پیوسته به مقطع کارداني تغییر رشته دهد، حداکثر 
مدت مجاز تحصیل بر مبناي دوره کارداني محاسبه و به ازاي هر بیست واحد پذیرفته شده از 

دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وي کاسته مي شود.

65-3-3( ماده 65
چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماري یا سانحه اي گردد که به تشخیص شوراي 
پزشکي دانشگاه و به تأیید شوراي آموزشي دانشگاه توانایي ادامه تحصیل در آن رشته و یا 
امکان بهره گیري از کارایي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه 
تحصیل در آن رشته را ندارد و مي تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگري که از لحاظ 
نمره آزمون ورودي نزدیک ترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت 

شرایط موضوع ماده 58 به استثناي بند 1 معاف خواهد بود 
 تبصره 1: در مواردي که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختالالت رواني و رفتاري 
یا بیماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي که توانایي ادامه تحصیل در هیچ یک از 
رشته هاي گروه آزمایشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشکي دانشگاه و 
با تأیید شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمایشي دیگر که از لحاظ نمره آزمون 

ورودي نزدیک ترین نمره را دارد، پس از کسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.

66-3-3( ماده 66 
معادل سازي و پذیرش دروسي که دانشجو قباًلً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلي 

گذرانده است با رعایت شرایطي به شرح زیر مجاز است: 
o دانشجو با توجه به سوابق تحصیلي خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید 

باشد.
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o دانشگاه قبلي و مدارک تحصیلي آن مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
یا وزارت علوم تحقیقات و فناوري باشد. 

o تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ریزي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد.

o محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه 
آموزشي حداقل 80 درصد اشتراک محتوایي داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر 

نباشد. 
 تبصره 1: معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین 

تر امکان پذیر است. 
 تبصره 2: معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذیربط در دانشگاه 

پذیرنده انجام مي شود. 
 تبصره 3: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب 

نمیشود ولي در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد. 
 تبصره 4: به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلي از 

حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته مي شود. 

67-3-3( ماده 67 
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته 
تحصیلي خود حسب مورد مدرک کارداني، کارشناسي پیوسته و یا کارشناسي ناپیوسته دریافت 
کند. در صورتي که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت 
تحصیل مانعي نداشته باشد. مي تواند حداکثر تا 20 واحد درسي از درس هایي را که با نمره 
کمتر از 12 قبول شده است در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپیوسته، در یک نیمسال 
تحصیلي و در دوره کارشناسي پیوسته، در 2 نیمسال تحصیلي مجدداً انتخاب و آن دروس را 
تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراري عالوه بر 

نمرات قبلي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب مي شود.
 تبصره 1: در صورتي که دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تکراري را اخذ نماید و در 



71 فصل سوم: امور آموزش

امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولي، ردي و تکراري 
میانگین کل وي به 12 رسیده باشد، قبولي قبلي او در آن درس مالک عمل است و دانشجو 
مي تواند فارغ التحصیل شود. در صورتي که میانگین کل وي به 12 نرسیده باشد، چنانچه 
دانشجوي مقاطع کارداني و کارشناسي ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج مي شود 
و درصورتي که دانشجوي مقطع کارشناسي پیوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است 
و علي رغم این که قباًل در آن درس نمره قبولي کسب نموده بایستي مجدداً آن درس را با 

رعایت مفاد ماده 67 تکرار نماید.
 تبصره 2: دانشجویي که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا 
علي رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتي که 
مقطع تحصیلي او کارداني یا کارشناسي ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج مي شود و در 
صورتي که در مقطع کارشناسي پیوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره هاي آن اقدام مي گردد.

68-3-3( ماده 68 
دانشجویي که کلیه واحدهاي درسي یکي از مقاطع کارداني و کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي 
پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ 

التحصیل آن دوره شناخته مي شود.
 تبصره 1: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزي است که آخرین نمره درسي وي توسط 

استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل مي شود.
 تبصره 2: با توجه به تبصره 1و رعایت دقیق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در 
هر نیمسال، زمان خاصي را براي اعالم فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن 

را فراهم سازد.
 تبصره 3: قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره هاي شبانه 

الزامي است. 

69-3-3( ماده 69 
این آیین نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بیست وششمین جلسه شوراي عالي 
برنامه ریزي علوم پزشکي مورخ 1383/03/23 مصوب گردید و براي آن دسته از دانشجویاني 
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که از سال تحصیلي 84-1383وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند الزم االجرا 
است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغایر با آن براي 

این گروه از دانشجویان لغو مي شود. 

4-3( سایرمصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت 

1-4-3( ارایه دروس به همراه کارآموزی در عرصه
بدین وسیله مصوب پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 
93/12/11 در خصوص اصالحیه تبصره 1، ماده 12 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، 
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب بیسـت وششـمین جلسه شورای عالی 

برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 83/03/23، جهت اجرا ابالغ می گردد.

2-4-3( آیین نامه دروس مردودی که با نمره باالتر از 16 گذرانده شده اند
احتراماً به استحضار می رساند در بیست وهفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم 
پزشکی مورخ 88/02/13 مصوب گردید: چنانچه دانشجویی در طول تحصیل از درسی نمره 
مردودی کسب نماید و پس از اخذ مجدد درس در اولین فرصت ممکن، در آن درس نمره 
16 و باالتر اخذ نماید، نمره مردودی او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو 
محسوب نخواهد شد. تعداد مولرد مجاز استفاده از این مصوبه جهت دانشجویان مقاطع 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف یک بار. مقاطع کارشناسی پیوسته تا سقف دوبار و 

مقاطع دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تا سقف چهاربار می باشد.

 تبصره 1: در صورت تایید شورای آموزشی دانشگاه، اخذ حداکثر 5 واحد درسی )عمومی 
یا اختصاصی، تئوری یا عملی( با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کالس های درسی، 
همراه با کارورزی در عرصه بالمانع می باشد. هم چنین در صورتی که دانشجو تنها یک 
درس تئوری یا عملی باقی ماده داشته باشد و قباًل آن درس را اخذ نموده و در کالس های 
مربوطه حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب 
نکرده باشد، با نظر شورای آموزشی دانشگاه و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه 
با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به 

استاد بگذراند.
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5-3( مصوبات شورای آموزشی وارستگان

1-5-3( آیین نامه غیبت ها
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو 
در هر درس نظری از سه/هفدهم، دروس عملی و آزمایشگاهی از دو/هفدهم و دروس 
کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز نماید، در غیراین صورت 

نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
 تبصره 1: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 در صورتی مجاز 

خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. 
 تبصره 2: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 
باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه یا مؤسسه موجه تشخیص داده شود، 

آن درس حذف می گردد.
o با عنایت به آیین نامه آموزشی دانشجو موظف است برای تمامی غیبت های خود حتی 
یک جلسه غیبت، مستندات الزم ارایه نماید در غیراین صورت استاد می تواند برای درس 

او نمره صفر ثبت نماید.
o دانشجو موظف است بالفاصله بعد از غیبت مدارک و مستندات الزم را به گروه ذیربط 

ارایه و پس از دریافت تأییدیه الزم به کارشناس ذیربط در اداره آموزش تحویل نماید.
o گواهی های پزشک قبل از ارایه می بایست به تأیید پزشک معتمد مرکز برسد.

o دانشجو موظف است در کالس های درسی که درنظر دارد زمان حذف و اضافه انتخاب 
نماید، از اولین جلسه تشکیل کالس در کالس درس حضور یابد. 

o تأخیر بیش از 15 دقیقه غیبت محسوب می شود.
o استاد می تواند درصورت تکرار تأخیر دانشجو از پذیرش وی در کالس خودداری نماید.

o سیستم حضور و غیاب آن الین دانشکده پس از ثبت غیبت توسط استاد در ساعت 20 
همان روز از طریق پیامک غیبت دانشجو را به اطالع خانواده او می رساند.

o دانشجو موظف است هنگام حضور و غیاب بعد از خذف و اضافه دقت نماید تا در صورت 
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انتخاب واحد دروس جدید نامش در لیست حضور و غیاب ثبت شده باشد و صرف اضافه 
شدن نام دانشجو به صورت دستی به لیست حضور و غیاب به معنی انتخاب واحد دانشجو 
نبوده و آموزش هیچ مسئولیتی را در قبال عدم انتخاب واحد به موقع دانشجو نمی پذیرد.

6-3( راهنمای انتخاب واحد
 Internet تذکر مهم: به هنگام انتخاب واحد تأکید می گردد از آخرین نسخه مرورگر **

Explorer یا Mozilla Firefox استفاده نمایید.

مرحله اول: ابتدا وارد سایت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به نشانی:

www.varastegan.ac.ir شوید.

مرحله دوم: مطابق شکل، از منوی پایین صفحه برروی گزینه »سامانه ها« کلیک نمایید.
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مرحله سوم: با توجه به اینکه از داخل مرکز وارستگان اقدام به انتخاب واحد می نمایید یا خارج 
از مرکز، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید.

مرحله چهارم: در صفحه بازشده، نوع کاربری را در حالت دانشجو قرار داده و کدکاربری و رمز 
عبور خود را وارد و سپس گزینه »ورود« را انتخاب نمایید.

** به صورت پیش فرض، کدکاربری، همان شماره دانشجویی و هم چنین رمزعبور، کدملی 
دانشجو می باشد.

     

 

مرحله پنجم: از منوی سمت راست گزینه » واحدگیری )انتخاب واحد( « را انتخاب نمایید.
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مرحله ششم: از منوی سمت راست گزینه » دروس ارائه شده نیمسال « را انتخاب نمایید.

مرحله هفتم: کد درس و کد گروه درسی که قصد انتخاب آن را دارید در جایی یادداشت نمایید.

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

                      

مرحله هشتم: از منوی باز شده، گزینه » انتخاب واحد« را انتخاب نمایید.
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7-3( پروتکل شرح وظایف و انتخاب نمایندگان

1-7-3( اهداف
o ایجاد حس تعاون و همکاری در دانشجویان

o مشارکت در فعالیت های آموزشی
o کسب مهارت های کالمی و توسعه روابط انسانی

o استفاده از نظرات و دیدگاه های دانشجویان جهت بهینه ساختن فرایند آموزش

2-7-3( وظایف نمایندگان
o   نمایندگان پل ارتباطی بین دانشجویان و گروه ذیربط، اساتیدو اداره آموزش برای برنامه ریزی 

و حل مشکالت درسی می باشند.
o معرفی شیوه نامه پاسخ گویی امور آموزشی به دانشجویان و ترغیب دانشجویان به اجرای 

آن.
o نمایندگان باید تشکیل و عدم تشکیل کالس ها و برگزاری کالس های فوق العاده و 
جبرانی را پس از هماهنگی با آموزش و استاد به اطالع دانشجویان برسانند، آموزش به 
هیچ عنوان مسئولیت کالس هایی که بدون هماهنگی با آموزش تشکیل می شوند را 

نمی پذیرد(.
 o نماینده موظف است جزوات و منابع معرفی شده استاد را پس از تکثیر دراختیار دانشجویان 

بگذارد.
o نماینده موظف است دانشجویان را به مطالعه تمامی اطالعیه های آموزش و سایر 
واحدهای مرکز علوم پزشکی وارستگان که از طریق بردها و سایت مرکز اطالع رسانی 

می گردد ترغیب نماید.
o نماینده موظف است 10 دقیقه قبل از ورود استاد به کالس سیستم و دیتا را روشن نماید 
و درصورت وجود مشکل سعی در برطرف نمودن آن نماید و درصورت عدم رفع مشکل 

به مسئول IT اطالع دهد.
o نمایده موظف است قبل از کالس کنترل دیتا، ماژیک و تخته پاک کن را از آموزش 
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دریافت و پس از اتمام کالس نیز به آموزش تحویل دهد.
o درصورت عدم مسئولیت پذیری نماینده و عدم رضایت آموزش و فناوری اطالعات حق 

عزل برای آموزش محفوظ خواهد بود.
o اگر اساتید محترم اعتماد کافی و الزم برای انجام حضوروغیاب سالم توسط نماینده را 
داشته باشند، نماینده می تواند در حضوروغیاب دانشجویان که به صورت آن الین انجام 

می شود مشارکت نماید.
o تشویق دانشجویان به انجام ارزشیابی اساتید که به صورت آن الین از طریق پورتال 
پیام انجام می شود از وظایف نمایندگان بوده و در ارزیابی و افزایش امتیازات عملکردی 

نمایندگان تأثیر خواهد داشت.
o تمامی ارتباطات نمایندگان برای رفع و رجوع کارهای آموزشی از طریق مکاتبات ایمیل با 

مدیر آموزش بوده و به درخواست های شفاهی ترتیب اثر داده نمی شود.
o تعداد مکاتبات ایمیلی نماینده با گروه و آموزش از پارامترهای تعیین کننده برای ادامه 

فعالیت نماینده خواهد بود.
o نماینده موظف است در پایان هرهفته گزارش کاملی از انجام وظیفه خود به صورت ایمیل 

برای مدیر امور آموزشی ارسال نماید.
o نمایندگان باید در کالس های توجیهی و آموزشی که توسط واحد فناوری اطالعات جهت 

چگونگی استفاده از دیتا، سیستم و تخته هوشمند برگزار می گردد شرکت نمایند.

3-7-3( نحوه انتخاب نمایندگان
o نمایندگان برای یک سال تحصیلی انتخاب می شوند.

o دانشجویان متقاضی باید نامزد شوند و پس از بررسی صالحیت و تأیید آن توسط مرکز با 
آرای همکالسیان خود انتخاب می گردند.

o زمان انتخاب نمایندگان، هفته دوم شروع نیمسال اول سال تحصیلی برای ورودی های 
نیمسال مهرماه و هفته دوم شروع نیمسال دوم سال تحصیلی برای ورودی های نیمسال 

بهمن ماه می باشد.
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o یک نفر به عنوان نماینده و یک نفر نیز جانشین نماینده انتخاب خواهد شد.

o دانشجویانی می توانند نامزد شوند که معدل باالتر از 16 کسب کرده باشند.
 o دانشجویانی که به هر دلیل از نمایندگی عزل شده باشند تا دوسال پس از عزل نمی توانند 

مجدداً« نامزد انتخابات نمایندگی شوند.
o نماینده می تواند قسمتی و یا کل وظایف خود را با تفویض اختیار به جانشین خود منتقل 

نماید.

4-7-3(امتیازات نمایندگان
o اختصاص فایل یا کمد برای نمایندگان بدون دریافت هزینه می باشد.

o اختصاص حجم اینترنت به اندازه الزم براي نمایندگان کالس ها
o حق الزحمه کار دانشجویی به نمایندگان پرداخت خواهد شد. )به ازای هر کالس 30 دقیقه 

ساعت کاری محاسبه خواهد شد(
o اولویت در اختصاص بعضی از امکانات مرکز به عنوان مثال: اولویت برای پذیرش در    

اردوهای فرهنگی تربیتی، اختصاص بن کتاب و...

8-3( پروتکل شیوه پاسخگویی و مراجعه دانشجویان به مدیریت امور آموزشی 
در راستای افزایش بهره وری و مدیریت زمان، شیوه نامه پاسخگویی به دانشجویان طرح 
ریزی گردید. در این طرح هیچ دانشجویی به جز نمایندگان گروه ها اجازه ورود به اداره آموزش 

را ندارند. تمامی درخواست های دانشجویان باید از طریق ایمیل:
 Education@varastegan.ac.ir برای مدیر امور آموزشی ارسال شود.

کلیه درخواست های دانشجویان که از طریق ایمیل به آموزش ارسال می شود. ظرف 24 
ساعت قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود و دانشجویان ضمن مراجعه به ایمیل خود درصورت 
ضرورت می توانند جهت دریافت پاسخ به آموزش مراجعه نمایند. مراجعه حضوری دانشجویان 

به اداره آموزش فقط در ساعت 11:30 لغایت 14 همه روزه صورت می پذیرد.
هر دانشجو در طی یک نیمسال تحصیلی می تواند برای 2 نوبت به صورت حضوری و با 
وقت قبلی در دفتر امور آموزشی برای رفع و رجوع مشکالت آموزشی خود و یک نوبت بدون 
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وقت قبلی حضور پیدا نماید. درخواست مالقات حضوری باید از طریق ارسال ایمیل انجام 
پذیرد، پس از بررسی درخواست، زمان جلسه حضوری با مدیر امور آموزشی از طریق ارسال 

ایمیل اعالم می گردد. 

1-8-3( نکات قابل توجه
o پروتکل پاسخ گویی به دانشجویان برروی برد اطالع رسانی می گردد.

o کارشناسان آموزش به مراجعات حضوری برنامه ریزی نشده پاسخ نداده و دانشجویان را 
ترغیب به ارسال ایمیل نمایند.

o ارسال سریع و به موقع پاسخ ها و درخواست ها گامی مؤثر در ترغیب دانشجویان در اجرای 
فرآیند پاسخگویی می باشد.

o بسیاری از سواالت و مشکالت دانشجویان از طریق ایمیل و یا ارجاع آنان به آیین نامه ها 
و یا واحدهای ذیربط رسیدگی می گردد. 

o پروتکل پاسخ گویی شامل تمام درخواست های دانشجو، حتی در زمان انتخاب واحد و 
حذف و اضافه نیز می باشد.

o پاسخ بسیاری از سواالت تلفنی و حضوری دانشجویان از طریق سایت و بردهای آموزشی 
قابل دریافت است لذا به دانشجویان توصیه می گردد مداوماً نسبت به مطالعه اطالعیه های 

درج شده در برد آموزش و سایت مرکز اقدام نمایند. 
o تمامی دانشجویان موظف به راه اندازی ایمیل وارستگانی خود می باشند. بسیاری از پیام 
ها، اطالعیه ها مخصوصاً در خصوص کالس های جبرانی و فوق العاده از طریق ایمیل به 

اطالع دانشجویان می رسد.

درخواست  تا  شود  رعایت  ایمیلی  مکاتبات  در  باید  که  نکاتی   )3-8-2
دانشجویان مورد رسیدگی قرار گیرد.

1. برای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل موارد ذیل را در متن ایمیل درج نمایید:

o نام و نام خانوادگی
o شماره دانشجویی
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o مقطع و رشته تحصیلی
o نام ارگان مورد تقاضا جهت ارسال گواهی اشتغال

o نام شهرستانی که ارگان مورد تقاضا در آن واقع شده است
2. برای درخواست وقت مالقات حضوری موارد ذیل باید در  متن ایمیل درج شود:

o نام و نام خانوادگی
o شماره دانشجویی 

o خالصه ای از موضوع مالقات

3. مکاتبات مربوط به حذف و اضافه، حذف اضطراری و معرفی به استاد:

 بهترین کار در انتخاب واحد توسط دانشجو پرداخت آن الین شهریه مطابق با اطالعیه های 
امورمالی و انتخاب واحد کامل اینترنتی دربازه انتخاب واحد است. ولی چنانچه به 
هردلیلی قصد انتخاب یا حذف دروسی را در زمان حذف و اضافه دارید برای این 
که این امکان برای شما به وجود آید باید از طریق ایمیل درخواست بازشدن انتخاب 
دروس را به آموزش ارسال فرمایید. این درخواست ها بیشتر برای دانشجویانی وجود 
دارد که به هر دلیلی از گروه خود عقب افتاده و یا با کسب معدل باالی 17 قصد دارند 

تعداد واحد بیشتری را اخذ نمایند یا یک و یا دوترم از مرخصی موقت استفاده نموده اند. 
برای این مکاتبات نیز ذکر موارد ذیل ضروری است:

o نام و نام خانوادگی 
o شماره دانشجویی

o کد درس و شماره گروه درس 
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فصل سوم

امور دانشجویی/ فرهنگی
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1-4( کانون های فرهنگی
کانون های فرهنگی، به منظور برنامه ریزی در زمینه های فرهنگی، رفاهی و ایجاد انگیزه 

و تقویت روحیه دانشجویان با اهداف زیر فعالیت دارند.
o توسعه فعالیت های فرهنگی

o افزایش انگیزه دانشجویان از طریق شرکت در برنامه های دانشجویی و فرهنگی
o برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی

o برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی به مناسبت های مختلف
o تشکیل تورهای زیارتی و سیاحتی

o برگزاری نمایشگاه های مختلف
o برگزاری مراسم، جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی

o هماهنگی جهت برگزاری کالس و دوره های مختلف

امور دانشجویی/ فرهنگی
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1-1-4( کانون های فرهنگی وارستگان

                         کمیته فرهنگی

ف
ردی

ن
اهم وظایفکانو

1

کانون فرهنگی و اجتماعی

- همکاری در برگزاری مراسمات و جشن های فرهنگی

- ارائه مطالب فرهنگی برای نشریه و وبالگ کمیته فرهنگی

- برگزاری و اجرای نمایشگاه ها

- همکاری در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

- شرکت در جشنواره و مسابقات فرهنگی دانشگاه ها

- همکاری در بازدیدهای فرهنگی

- همکاری در برگزاری شب شعر و مسابقه مشاعره

- اجرای شعر، دکلمه و حکایت خوانی در مراسمات

- برگزاری نشست های نقد داستان، رمان و کتاب

2

کانون مذهبی

- همکاری در برگزاری مراسمات مذهبی

- ارایه مطالب مذهبی برای نشریه و وبالگ کمیته فرهنگی

- همکاری در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در حوزه دین

- شرکت در جشنواره و مسابقات قرآن و عترت دانشگاه ها

- همکاری در بازدیدهای مذهبی و زیارت اماکن مقدسه

3

ی
کانون هنر

- ساخت فیلم و اجرای تئاتر

- نمایش و نقد فیلم های برتر ایران و جهان

- همکاری در تشکیل بانک فیلم

- همکاری در برگزاری کارگاه های تئاتر، فیلم عکاسی، نقاشی، طراحی، خطاطی و موسیقی

- برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات عکاسی، نقاشی، طراحی و خطاطی

- اجرای موسیقی سنتی در مراسمات

4

شریه
کانون ن

- انتشار نشریه دانشجویی وارستگان با همکاری سایر کانون های کمیته فرهنگی و علمی
- شرکت در جشنواره های نشریات دانشجویی

- برگزاری جشن، کارگاه، بازارچه جهت کمک به نیازمندان

5

سم
کانون خیریه تب

- رواج دادن فرهنگ ایثار و کمک به نیازمندان جامعه در دانشکده میان دانشجویان

- شناسایی نیازمندان جامعه در سطوح مختلف برای کمک
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2-4( آیین نامه کانون های فرهنگی

1-2-4( ماده 1
 در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان برای عضویت در کانون های دانشجویی 

ثبت نام به عمل می آید.
 تبصره 1: دانشجویان در کل دوران نیمسال تحصیلی می توانند با موافقت دبیر به عضویت 

کانون درآیند یا از عضویت آن خارج شوند.
 تبصره 2: دبیر کانون موظف است اسامی اعضای فعال کانون و هرگونه تغییر در آن را 

به مدیریت دانشجویی فرهنگی ارایه دهد.
 تبصره 3: هر دانشجو به طور همزمان فقط در سه کانون می تواند عضو باشد.

2-2-4( ماده2
حداکثر تا انتهای مهرماه هر سال تحصیلی، اعضای فعال کانون ها باید طی برگزاری 
جلسه ای، از بین خود یک نفر را به صورت رای گیری مخفی، به عنوان دبیر کانون انتخاب 

نموده و به مدیریت دانشجویی فرهنگی معرفی نمایند.
 تبصره 1: مدیر دانشجویی فرهنگی، مسئول کمیته فرهنگی یا علمی و مسئول دفتر 

ریاست دانشکده نیز در جلسه انتخاب دبیر شرکت نموده و حق رای دارند.
 تبصره 2: در صورتی که دبیر کانون در انجام وظایف خود کوتاهی نمود، توسط مدیریت 

دانشجویی فرهنگی برکنار و براساس ماده 2 انتخاب مجدد صورت می گیرد.
 تبصره 3: هریک از دانشجویان فقط در یک کانون می توانند به عنوان دبیر باشند.

3-2-4( ماده 3
کانون ها و انجمن ها موظفند، اقدام به برگزاری جلساتی برای هماهنگی ها و برنامه ریزی های 

الزم نمایند.
 تبصره 1: دبیر کانون یا انجمن باید صورت جلسات برگزارشده را برای تصویب برنامه ها و 

مصوبات جلسه برای مدیریت دانشجویی فرهنگی ارسال نماید.
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3-4( کارت دانشجویی

1-3-4( کاربردهاي کارت هوشمند دانشجویی 
1. شناسایي و احراز هویت دانشجو

2. رزرو و دریافت غذا از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویی با استفاده از این کارت 
دانشجویان از طریق سیستم جامع اتوماسیون تغذیه قادر خواهند بود تا از خدمات تغذیه 

که شامل رزرو مي باشد برخوردار شوند.
3. امانت کتاب از کتابخانه

2-3-4(مقررات صدور مجدد کارت هوشمند 
1. با توجه به هزینه و زمان قابل توجهي که دانشکده جهت برنامه ریزي، آماده سازي 
زیرساخت ها و خرید تجهیزات مختلف نرم افزاري و سخت افزاري الزم براي صدور 
نمود،  نموده و خواهد  اجراي خدمات مربوطه صرف  کارت هوشمند چندمنظوره و 
ضرورت دارد تا کلیه دانشجویان عزیز در حفظ و نگه داري این کارت کوشابوده و دقت 

الزم را مبذول فرمایند.
2. با این وجود در صورتي که این کارت به هردلیل دچار شکستگي یا آسیب دیدگي در اثر 
میدان هاي قوي الکترومغناطیس شد با پرداخت هزینه مجدد )500,000 ریال( کارت 

جدید صادر خواهد شد.
3. در مواردي که کارت مذکور به هردلیلي مفقود شود ضروري است که صاحب آن، در 
اسرع وقت مراتب را با مراجعه حضوري به دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی اطالع 
دهد تا نسبت به ابطال کارت اقدام شده و مراحل قانوني صدور کارت جدید آغاز شود.

4. الزم به ذکر است در صورتي که صاحب کارت به هردلیل کارت خود را به فرد دیگري 
داده تا از خدمات آن استفاده نماید تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده عالوه 
بر ضبط و ابطال کارت به مدت یک ماه جریمه اي معادل 5,000,000 ریال از هردو 
فردخاطي اخذ خواهد شد که بایستي حداکثر ظرف مدت 3 ماه به حساب دانشکده 

واریز شود.
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5. با توجه به این که در زمان تسویه حساب با دانشکده تحویل کارت هوشمند الزامي است، 
افرادي که به هردلیل کارت آن ها شامل جریمه ضبط و ابطال قرار گرفته باشد و جریمه 
را در مهلت مقرر پرداخت ننموده باشند، میزان جریمه به دو برابر یعني 10,000,000 
ریال افزایش خواهد یافت که پس از پرداخت مبلغ مذکور امکان ادامه تسویه حساب 

میسر خواهد بود.
 تبصره 1: دانشجویان می تواند با مراجعه به دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی نسبت به 

دریافت کارت هوشمند دانشجویی خود اقدام نمایند. 
 تبصره 2: جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی، باید با مراجعه به سایت دانشکده 
فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی را تکمیل نموده و به امور دانشجویی و فرهنگی 

تحویل دهید.

4-4( وام دانشجویی
 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان یکی از سازمان های وابسته به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ارایه )وام شهریه دانشجویی( به 

دانشجویان رشته های علوم پزشکی اقدام می کند.
از وام شهریه  توانند هر ترم  ارشد می   دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی 

دانشجویی این دانشکده بهره مند شوند.
بنابه اولویت درخواست، وام شهریه تعلق خواهد گرفت. مبلغ وام   به دانشجویان 
برای دانشجویان کارشناسی هر ترم 700 هزار تومان و دانشجویان کارشناسی ارشد 

2،500،000 تومان درنظر گرفته شده است.
 نحوه باز پرداخت وام از 6 ماه بعد از فراغت تحصیل شروع شده و برای دانشجویان 

قسط بندی می شود.
 جهت اطالع دقیق از دستورالعمل ها و نحوه باز پرداخت وام فرم های مربوطه در سایت 

دانشکده وارستگان، قسمت امور دانشجویی، وام را مطالعه فرمائید.
  جهت درخواست وام دانشجویی، می توانید از طریق سایت دانشکده قسمت امور 
دانشجویی، وام نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام و پس از تکمیل به مدیریت 
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دانشجویی و فرهنگی تحویل دهید.

5-4( کار دانشجویی

1-5-4( مقدمه
به منظور بهره گیری ازتوانمندی های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، دانشجویی، 
پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته و ایجاد زمینه 
مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج 

تحصیلی می باشد.

2-5-4( اهداف کار دانشجویی
1. بهره گیری از توانایی های دانشجویان

2. ایجاد زمینه های کسب تجربه و مهارت برای دانشجویان

3-5-4( فرایند درخواست کار دانشجویی
1.  اعالم نیاز واحد جهت استفاده از نیروی کار دانشجویی به مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع

2.  بررسی اعالم نیاز متقاضی توسط مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع
3.  ارسال تقاضای دانشجوی متقاضی به مدیریت دانشجویی و فرهنگی جهت بررسی 

صالحیت های عمومی
4.  در صورت تایید، انعقاد قرارداد کار دانشجویی توسط مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع 

با دانشجوی متقاضی
5.  ارجاع دانشجو به واحد متقاضی کار دانشجویی

4-5-4( شرایط دانشجوی متقاضی کار دانشجویی
1. گذراندن حداقل 30 واحد درسی و یا یکسال تحصیلی در دوره کارشناسی

2. دانشجویان متاهل و نمونه در اولویت می باشند.
3. داشتن شرایط عمومی الزم که توسط مدیریت فرهنگی/ دانشجویی بررسی و اعالم 
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نظر می شود.
4. داشتن حداقل معدل 14 و باالتر

5. نداشتن سوء سابقه در کمیته انضباطی دانشکده
 تبصره 1: دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند ولی در رفتار خود تجدیدنظر 
کرده و اصالح شده اند بنابه تشخیص مدیر دانشجویی و واحد می توانند به کار دانشجویی 

مشغول شوند.

5-5-4( گردش کارثبت نام متقاضیان کار دانشجویی
- مراجعه دانشجو به سایت دانشکده وارستگان

- تکمیل نمودن فرم مربوط و اخذ پرینت و تکمیل نمودن آن طبق موارد موردنظر 
تحویل فرم مربوطه به مدیریت دانشجویی

 تبصره 1: استفاده از کار دانشجویی برای انجام کارها و امور کلیدی که به نحوی با 
سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگردانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان 
سواستفاده از موقعیت ایجادشده وجود دارد، ممنوع است. تشخیص و مسئولیت اجرای دقیق 

این امر برعهده مدیریت ذیربط است.
 تبصره 2: صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کاردانشجو 
در هر ترم، با توجه به تعداد واحدهای اخذشده در آن ترم برعهده حوزه مدیریت دانشجویی 
واحد است. بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کالس های 

درسی دانشجو باشد.
- میزان حق الزحمه پرداختی برای هرساعت کار دانشجویی به ترتیب زیر است:

ف
دستمزد )به ازای یک ساعت(مقطع تحصیلیردی

20،000ریالکارشناسی )پیوسته(1

50،000 ریالکارشناسی ارشد2

- پرداخت حق الزحمه دانشجو منوط به مراجعه دانشجو به سایت دانشکده، اخذ فرم 
گزارش کار و تأیید کارانجام شده توسط مدیریت ذیربط و تصویب مدیر دانشجویی و 
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تحویل آن به امور مالی می باشد )پرداخت حق الزحمه حداکثر ظرف یک هفته بعد از 
تحویل گزارش کار تایید شده می باشد(.  

- چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود، مدیر دانشجویی ساعات 
کار او را برای نیمسال بعد کاهش داده و در صورت افزایش افت تحصیلی، از ادامه کار 

وی جلوگیری خواهد شد.

6-5-4( سایر شرایط
- در صورت عدم رضایت و یا رفع نیاز واحد متقاضی قرارداد کار دانشجویی فسخ می گردد.

- هر دانشجو فقط در یک واحد می تواند مشغول به کار باشد.
- قرارداد کار دانشجویی به صورت موقت بوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشجو 

ایجاد نمی نماید.

6-4( برگزاری مراسمات و جشن ها
یکی از وظایف واحد مدیریت دانشجویی و فرهنگی برگزاری مراسمات و جشن های 
مختلف در طول سال تحصیلی می باشد. مرکز آموزش عالی وارستگان مطابق تقویم فرهنگی 
که قبل از شروع سال توسط کارشناسان و مدیران مربوطه تدوین می شود اقدام به برگزاری 

مراسمات ملی و مذهبی می نماید.

1-6-4( موارد اجراشده مراسمات و جشن ها در سال های گذشته به شرح 
زیر می باشد:

1.جشن روز غذا
2.جشن روز دانشجو

3.جشن روز علوم آزمایشگاهی
4. جشن روز گفتاردرمانی

5. جشن عید مبعث
6. جشن عید غدیر

7. جشن اعیاد شعبانیه
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8. جشن روز زن و مرد ویژه همکاران و پرسنل وارستگان
9. جشن شب یلدا

10. برگزاری شب شعر
11. برگزاری مراسم دعای عرفه

12. برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و صفر
13. برگزاری کارگاه توانمندی ها و مهارت ها ویژه دانشجویان از قبیل کارگاه های عکاسی، 

کارگاه فتوشاپ
14. برگزاری گالری نقاشی

15. برگزاری گالری عکاسی
16. برگزاری انتخابات شورای صنفی و کانون های فرهنگی

17. برگزاری جلسات تخصصی برای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی
18. برگزاری کرسی های آزاداندیشی دینی

19. برگزاری جشن فارغ التحصیلی برای دانش آموختگان وارستگان
20. برگزاری بازارچه خیریه توسط کانون خیریه تبسم

21. برگزاری جشن بمناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس
* قابل ذکر است تمامی برنامه ها توسط خود دانشجویان انجام می شود و واحد دانشجویی 

و فرهنگی نقش رهبری را به عهده دارد.

7-4( دستورالعمل اردوهاي دانشجویي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
دستورالعمل اردوهاي دانشجویي مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به شرح 

ذیل می باشد که دانشجویان موظف به رعایت این دستورالعمل ها می باشند.

1-7-4( مقدمه
به منظور افزایش نشاط روحي، تقویت حس خود اتکایي، آشنایي با مواریث دیني و 
فرهنگي و تحکیم هویت ملي، تعمیق بینش علمي، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه هاي 
براي  دانشجویي  بر سفرهاي  نظارت  و  تفریحي و ضرورت ساماندهي  اماکن  و  طبیعي 
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بهره برداري مناسب تر از این سفرها، اردوهاي دانشجویي با شرایط مندرج در این دستورالعمل 
برگزار مي شوند. این دستورالعمل براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به شرح زیر 

تدوین و ابالغ مي شود:
1. »ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجویي الحاقي به آیین نامه حفظ حدود و آداب 
اسالمي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي« مصوب جلسه 035 مورخ 52/9/28 .

2.  »اهداف و سیاست هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش آموزي و دانشجویي« مصوب 
جلسه 435 مورخ 5/21/28، بند 2 از ماده 4.

 2-7-4( بخش اول: تعاریف 
1. ماده 1: اردوهاي دانشجویي، سفر جمعي گروهي از دانشجویان است که با مجوز شوراي 

مدیران دانشگاه برگزار مي شود.
2. ماده 2: اردوهاي دانشجویي به دو دسته تقسیم مي شوند:

الف: اردوهاي فرهنگي: شامل سفرهاي زیارتي، ورزشي، هنري، سیاحتي و شرکت در 
جشنواره هاي فرهنگي و هنري.

ب: اردوهاي علمي: شامل شرکت در نمایشگاه ها و بازدیدهاي تخصصي، کنفرانس ها، 
نشست ها و بازدید هاي علمي و سفرهاي آموزشي- پژوهشي.

 تبصره 1: سفرهاي آموزشي و پژوهشي )مرتبط با واحدهاي درسي( که با حضور استاد و 
مجوز گروه آموزشي دانشکده برگزار مي شود، از شمول این دستورالعمل خارج است.

3. ماده 3- اهداف اردو:

الف ( ایجاد بستر مناسب براي تمرین یک زندگي دسته جمعي منبعث از ارزش هاي اسالمي 
ب( تقویت و تحکیم بنیه اعتقادي، اخالقي جوانان

ج( کسب تجربه در زمینه هاي مختلف اجتماعي، اخالقي و فرهنگي
د( کمک به فرآیند اجتماعي شدن و ارتقاي مهارت هاي اجتماعي
هـ( ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایي استعدادهاي فردي

و( افزایش آگاهي هاي عمومي در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و آشناسازي 
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شرکت کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم
ز( گسترش و تعمیق مهارت هاي فردي و ارتقاي سطح هوشیاري و قدرت درک و دریافت 

شرکت کنندگان
ح( جهت گیري ویژه براي تعمیق روحیه وطن خواهي و دلبستگي به کشور
ط( آشناسازي شرکت کنندگان با شرایط معیشتي مردم در مناطق محروم

4. ماده 4: برگزارکننده اردو: همه نهادها، تشکل ها، انجمن ها و کانون هاي داراي مجوز 
فعالیت هم چنین واحدهاي اداري دانشگاه در راستاي شرح وظایف خود مي توانند مجوز 

برگزاري اردو دریافت کنند.
5. ماده 5: سرپرست اردو: یکي از دانشگاهیان )دانشجو، هیأت علمي یا یکي از کارکنان 
دانشگاه( است که با معرفي برگزارکننده و تأیید و ابالغ مدیریت دانشجویي و فرهنگي 
دانشکده به سرپرستي اردو منصوب مي شود. جنسیت سرپرست اردو باید با جنسیت شرکت 
کنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غیر این صوزت متاهل بودن سرپرست اردو الزامي 

است.
ماده 6 : محل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب 
مي شود و در مدت برگزاري اردو رعایت مقررات انضباطي دانشگاه و مفاد این دستورالعمل 

الزامي است.

3-7-4( بخش دوم: شرایط عمومي برگزاري اردو
1. ماده 7: در برگزاري اردوها، تدارک برنامه ها مي بایست به نحوي باشد که منجربه تقویت 

و گسترش معیارها و ارزش هاي اسالمي شود.
2. ماده 8: در برنامه ریزي و اجراي اردوها مي بایست جذابیت، تنوع، نشاط و شادابي و نیز 

مشارکت فعاالنه شرکت کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
3. ماده 9: برنامه ها مي بایست با نیازهاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شرکت کنندگان در 
جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلي مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوي لحاظ 

گردد که ذائقه شرکت کنندگان را پوشش دهد.
4. ماده 10: دوره هاي آموزشي مستقیم و غیر مستقیم کوتاه مدت در برخي اردوهاي خاص 
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موردتوجه قرار گیرد.
5. ماده 11: برگزاري اردوهاي دانشگاهي، به صورت مختلط مجاز نمي باشد.

6. ماده 12: زمان برگزاري اردو نباید در نظم آموزشي دانشگاه اخالل ایجاد کند.

 تبصره 1: مرجع صدور اردو مي تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي 
فعال دانشکده را صادر کند. مسئولیت رعایت مقررات آموزشي دانشکده در مورد نداشتن 

غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

4-7-4( بخش سوم: وظایف برگزارکننده و سرپرست اردو
1. ماده 13: برگزارکننده اردو براي اخذ مجوز باید درخواست کتبي حاوي اطالعات زیر را 

به مرجع  اردو ارائه کند:
1- نوع اردو، 2- مبدأ و مقصد، 3- تاریخ رفت و برگشت، 4- مسیر حرکت، 5- محل 
اقامت، 6ـ نوع وسیله نقلیه، 7ـ نام سرپرست، 8 ـ منابع مالي، 9- برنامه روزانه، 10ـ تعداد 

شرکت کنندگان.
هم چنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامي و امضاي شرکت کنندگان و عوامل 

اجرایي به مدیریت دانشجویي و فرهنگي دانشکده ارایه شود.
2. ماده 14: برگزارکننده اردوهاي داخل کشور مي بایست درخواست برگزاري اردو را حداقل 

20 روز پیش از زمان پیش بیني شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارایه کند.
3. ماده 15: برگزارکننده اردوهاي خارج کشور مي بایست درخواست برگزاري اردو را حداقل 

2 ماه پیش از زمان پیش بیني شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارایه کند.
4. ماده 16: هرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زماني تعیین شده در مواد 
14 و 15 براي اردوهاي داخل و خارج کشور با صالحدید مراجع مربوطه قابل بررسي است.

5. ماده 17: برگزارکننده و سرپرست اردو موظف به رعایت مقررات دانشکده و مفاد این 
دستورالعمل در برگزاري اردو هستند.

6. ماده 18: سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظایف، مسئولیت کامل برگزاري، نظارت و 
اجراي دقیق برنامه اردو را که در درخواست اخذ مجوز ارایه شده است، برعهده خواهد داشت. 
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تنها در صورت بروز حوادث پیش بیني نشده و بنابه مصالح، سرپرست اردو مي تواند در برنامه 
اردو تغییراتي ایجاد کند.

7. ماده 19: در طول برگزاري اردو، شرکت کنندگان نمي توانند بدون اجازه سرپرست، اردو 
را ترک کنند.

8. ماده 20: برگزارکننده اردو باید حداکثر 10 روز پس از پایان اردو، گزارش جامع و مکتوب 
اردو را، به همراه فرم نظرسنجي شرکت کنندگان به مدیریت دانشجویي  - فرهنگي دانشکده 

تحویل دهد.
9. ماده 21: اطالع رساني درباره برگزاري اردوها باید از سوي برگزارکننده اردو به صورت 
علني و عمومي انجام شود تا کلیه دانشجویان واجد شرایط به صورت عادالنه امکان ثبت نام 

در اردو را داشته باشند.

5-7-4( بخش چهارم: مجوز برگزاري اردو
1. ماده 22: برگزاري هر اردو و یا سفر دانشگاهي با شرایط زیر مستلزم اخذ مجوز از شوراي 

فرهنگي دانشگاه است.
1. استفاده از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاري اردو

2. تأمین تمام یا بخشي از هزینه اردو از سوي دانشگاه
3. نصب اطالعیه رسمي در فضاهاي متعلق به دانشگاه

4. استفاده از عنوان دانشگاه یا یکي از تشکل هاي رسمي دانشگاه در برگزاري اردو
2. ماده 23: مرجع صدور مجوز مي باید ظرف دوهفته پس از ثبت درخواست برگزاري 
اردوهاي داخل کشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي خارج کشور، نظر 

نهایي خود را به برگزارکننده اردو اعالم کند.
 تبصره 1: شوراي مدیران دانشگاه موظف است حداکثر 10 روز بعد از طرح درخواست 
برگزاري اردوي خارج کشور، در صورت موافقت، نظر مدیریت فرهنگي و اجتماعي یا شوراي 

فرهنگي وزارت متبوع را نیز استعالم نماید.
3. ماده 24: شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهاي دانشجویيـ  حسب موردـ  تنها با تأیید 
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مرجع صدور مجوز اردو امکان پذیر است.
4. ماده 25: مدیریت دانشجویي ـ فرهنگي دانشگاه موظف است شرح وظایف سرپرست و 
عوامل اجرایي اردو از جمله رانندگان و مقررات ویژه شرکت کنندگان در اردو را تهیه کند و 

پیش از برگزاري اردو به اطالع و امضاي ایشان برساند.
5. ماده 26: مدیریت دانشجویي  - فرهنگي دانشگاه مي باید جهت نظارت بر چگونگي 
برگزاري اردو و عملکرد برگزار کنندگان، فرم هایي را براي نظرسنجي از شرکت کنندگان در 

اردو تهیه کند و در اختیار ایشان قرار دهد.
6. ماده 27: مدیریت دانشجویي  ـ فرهنگي دانشگاه همه سوابق و مستندات هر اردو اعم 
از درخواست برگزاري اردو، فهرست اسامي شرکت کنندگان و عوامل اجرایي، برگه هاي 
این  اطالعات  و  نگهداري  را  نظرسنجي  تکمیل شده  فرم هاي  و  امضاشده شرح وظایف 

مستندات را در قالب فرم هاي گزارش گیري ساالنه وزارتین استخراج کند.

6-7-4( بخش پنجم: ایمني سفر
1. ماده 29: برگزارکننده اردو موظف است نکات مربوط به ایمني سفر را رعایت کند. از 

جمله: 
1. استفاده از اتوبوس داراي برگه معاینه فني و بیمه نامه همراه با رانندگان صالحیت دار 

مسیرهاي بین شهري
2. استفاده از دو راننده براي مسیرهاي طوالني )بیش از 500 کیلومتر(

3. همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمک هاي اولیه
4. بیمه کلیه شرکت کنندگان در طول برگزاري اردو

5. جلوگیري از حضور سرنشین اضافه برظرفیت در وسیله نقلیه
6. توجه به بهداشت عمومي )غذا، خوراکي ها، مکان ها و... (

 تبصره  1: الزم است مدیریت دانشجویي  ـ فرهنگي دانشگاه ضرورت رعایت موارد فوق 
را به اطالع برگزارکننده اردو برساند.

 تبصره 2: در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: برگزار کننده، عوامل اجرایی، 
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و دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، مدیریت دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه 
ملزم به برگزاری کالس آموزشی می باشد. تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شورای 

فرهنگی دانشگاه است.
2. ماده 30: در مواردي که سفر با هواپیما، قطار یا کشتي انجام مي شود بررسي موارد ایمني 

سفر برعهده شوراي فرهنگي دانشگاه خواهد بود.

7-7-4( بخش ششم: تخلفات، شکایات و تنبیهات
1. ماده 31: هرگونه عدول از مقررات و آیین نامه هاي دانشگاه، این دستورالعمل و تعهدات از 
سوي اشخاص حقیقي و حقوقي )اعم از برگزار کنندگان، شرکت کنندگان و عوامل اجرایي( 

تخلف محسوب مي شود.
2. ماده 32: چنانچه تخلفي در اردوها صورت پذیرد مرجع تشخیص، شوراي مدیران دانشگاه 
و مراجع رسیدگي به آن کمیته انضباطي دانشگاه، هیأت نظارت بر تشکل هاي اسالمي، 
هیأت  رسیدگي به تخلفات اداري مي باشد که پس از بررسي اولیه و در صورت لزوم طبق 

مواد 33، 34 و سایر مقررات دانشگاه حسب مورد تصمیم گیري مي کند.
3. ماده 33: آیین نامه هاي کمیته انضباطي، هیأت نظارت بر تشکل هاي اسالمي، هیأت 
رسیدگي به تخلفات اداري و سایر مقررات دانشگاه ؛ حسب مورد؛ مبناي رسیدگي به تخلفات 

است.
4. ماده 34: اگر تخلف از سوي اشخاص حقیقي )اعم از شرکت کنندگان یا عوامل اجرایي( 

صورت گیرد طبق ضوابط و آیین نامه هاي موجود به آن رسیدگي مي شود.
ماده 35: این دستورالعمل در یک مقدمه، شش بخش، 35 ماده و 5 تبصره در تاریخ 
86/01/01 به امضاي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي رسید و از تاریخ ابالغ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي الزم االجر می باشد.

8-4( استاد مشاور کیست؟
اگر چه هدف اولیه دانشگاه ایجاد فضای آموزشی است که رشد ابعاد شناختی دانشجو را 
تسهیل کند اما یک دانشگاه موفق از رشد ابعاد روانی – اجتماعی، اخالقی و معنوی دانشجو 
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غافل نیست و یکی از تعهدات خود را فراهم کردن زمینه رشد دانشجو در این ابعاد می داند.
برنامه استاد مشـاور در دانشـگاه تاکیدی بر اهمیت یکپارچه سـازی رشد همه جانبه در 

حیطه های شناختی، روانی- اجتماعی، اخالقی و فردی است.
استاد مشاور به عنوان فرد با تجربه و خردمند با برقراری ارتباط توام با پذیرش، اعتماد، 

حمایت رشد دانشجو را در این ابعاد تسهیل می کند.
اهداف برنامه استاد مشاور کاهش افت تحصیلی و تسهیل فرایند فارغ التحصیلی، آشنا 
کردن دانشجو با فرهنگ و فضای دانشگاه، تبیین انتظارات دانشگاه از دانشجو به عنوان عضو 
جدید، افزایش احساس عزت نفس و اعتماد به نفس، آموزش روابط مثبت، شناسایی توانایی ها و 
استعدادهای دانشجو و کمک به بالفعل کردن آن ها و روشن کردن چشم انداز حرفه ای دانشجو 

است.
استاد مشاور عضو هیئت علمی گروه آموزشی یا دانشکده است که به عنوان فرد قابل 
اعتماد و با تجربه در زمینه آموزشی و پژوهشی به دانشجو کمک می کند که بتواند به 
عنوان عضو جدید جامعه دانشگاهی از فرصت های موجود در دانشگاه در زمینه های مختلف 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در جهت رشد استعدادها و توانایی هایش بهره بگیرد.
پژوهش های گسترده در دانشگاه های مختلف نشان داده است که برنامه استاد مشاور 

جزء مهم و تفکیک ناپذیر محیط آموزشی است.

9-4( مشاوره دانشجویی 
دانشجویان اغلب با اتخاذ تصمیمات شخصی و گفتگو با دوستان، خانواده و اساتید 
دانشگاه و سایرافراد به حل بسیاری از مشکالت خود می پردازند. اما گاهی اوقات راه درست 
برای حل این مشکالت آن است که در جستجوی دریافت کمک های محرمانه از افراد 
متخصص و در محیطی باشند که از خانواده و دوستان جداست و چگونگی زندگی دانشجویی 

به خوبی در آن درک می شود.
بسیاری از مشکالت فردی، عاطفی و روانی مانند اضطراب، استرس، افسردگی، مشکالت 
خانوادگی و موضوعات مربوط به هویت شخصی فرد از طریق مشاوره قابل برطرف شدن 
هستند البته ممکن است مشاوره برای همه دانشجویان مفید نباشد. ناگفته نماند که مشاوره 
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در رفع مشکالتی مانند پذیرش یک فرهنگ جدید، قرار گرفتن بر سر دوراهی و ناتوانی در 
اتخاذ یک تصمیم و نیز مشکالتی خاص مانند اعتیاد و ... نیز موثر است.

بسیاری از دانشجویان خود برای رفع مشکالتشان به مراکز مشاوره مراجعه می کنند اما 
برخی دیگر از دانشجویان نیازمند راهنمایی سایرین برای مراجعه به این قبیل مراکز هستند. 
به نظر می رسد که مسئوالن دانشگاه نخستین کسانی هستند که می توانند این قبیل 

دانشجویان را به استفاده از مراکز مشاوره دانشجویی فرا بخوانند.

10-4( زمینه های مشاوره دانشجویی
1. تحصیلی

2. شغلی
3. ازدواج، خانواده و ارتباطات

4. استرس، افسردگی
5. یادگیری، تمرکز و حافظه

6. عاطفی و روانی 
..... .7

11-4( معرفی دفتر مشاوره 
هدف محوری دفتر مشاوره در دانشگاه، رشد و افزایش سطح توانمندی ها، استعدادها و 

به طور کلی ارتقاء سطح سالمت روان دانشجویان است.
از جمله فعالیت های دفتر مشاوره:

1. برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخ گویی به پرسش های آنان در مورد مسائل روانی 
و اجتماعی به کمک افراد متخصص

2. تحقیق درباره مسائل و مشکالت دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب زا
3. برقراری ارتباط موثر با سایر واحد های دانشگاه به منظور کمک به حل مشکالت دانشجویان

4. برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف روانشناسی به 
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منظور باالبردن آگاهی دانشجویان و افزایش سطح علمی آنان.
5. ارایه مشاوره های تخصصی توسط مشاوران متخصص در زمینه موردنظر

12-4( تعیین وقت مشاوره
دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه حضوری به اتاق خانم علیزاده یا با تماس تلفنی با 
شماره 051-35091160 داخلی 208 تعیین وقت نمایند و به این ترتیب امکان ارتباط 
051-35015091 :با مشاوران مرکز فراهم خواهد شد. تلفن مستقیم دفتر مشاوره

13-4( جدول اساتید مشاور مرکز

کارشناسی  علوم آزمایشگاهی

استاد مشاورکد ورودیرشته تحصیلیردیف

 خانم حمید901علوم آزمایشگاهی1

آقای غفرانی911علوم آزمایشگاهی2

 آقای مهندس جهانگیر921علوم آزمایشگاهی3

خانم حمید922علوم آزمایشگاهی4

 آقای غفرانی931علوم آزمایشگاهی5

آقای طلوع932علوم آزمایشگاهی6

آقای یعقوبی941علوم آزمایشگاهی7

کارشناسی  علوم  تغذیه

استاد مشاورکد ورودیرشته تحصیلیردیف

خانم حمید901علوم تغذیه1

 آقای کرامتی911علوم تغذیه2

خانم علیزاده921علوم تغذیه3

خانم اصل شیرین922علوم تغذیه4

خانم دکتر پزشکی931علوم تغذیه5

خانم شریعتی932علوم تغذیه6

آقای پری زاده941علوم تغذیه7
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14-4( معرفی واحد تربیت بدنی
واحد تربیت بدنی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از تاریخ 29 اردیبهشت 
ماه 1394 به سرپرستی جناب آقای محسن کرامتی مشغول به فعالیت می باشد. پیش از این، 

جناب آقای نعمتی مسئولیت واحد تربیت بدنی را عهده دار بودند.

1-14-4( اهداف اصلی واحد تربیت بدنی به شرح ذیل می باشد:
1. ایجاد محیطی با نشاط برای دانشجویان از طریق فعالیت های ورزشی

2. ترویج اخالق فردی و اجتماعی در بین دانشجویان در قالب مسابقات و برنامه های ورزشی
3. ارتقای سالمت جسمی و روانی دانشجویان از طریق ورزش های همگانی

4. تالش در جهت کسب عناوین ورزشی برای ارتقای هرچه بیشتر نام مرکز آموزش عالی 
علوم پزشکی وارستگان

5. افزایش نشاط بین اساتید و کارکنان دانشکده از طریق اجرای برنامه های ورزشی
کمیته های ورزشی دانشجویی مختلفی زیرنظر واحد تربیت بدنی فعالیت می کنند که از 
میان آن ها می توان به کمیته های ورزشی دانشجویی والیبال، فوتسال، شنا، شطرنج و پینگ 
پنگ اشاره نمود. هم چنین، این واحد در نظر دارد تا کمیته های ورزشی دانشجویی دیگری 
با همکاری دانشجویان عالقه مند به ویژه در رشته های ورزشی هم چون دوومیدانی و آمادگی 

جسمانی تشکیل دهد.
شایان ذکر است، مهم ترین عناوین کسب شده توسط دانشجویان مرکز آموزش عالی 
علوم پزشکی وارستگان در مسابقات مختلف از زمان آغاز به کار واحد تربیت بدنی تاکنون 

بدین شرح است:

یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
)سال تحصیلی 91-92(

عنوان کسب شده شرکت کننده رشته ورزشی

- اول 200 متر قورباغه
- دوم 50 متر قورباغه

- دوم 50 متر آزاد
لیال السادات بهرامی شنا خواهران
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جشنواره ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی استان خراسان 
)سال تحصیلی 92-93(

عنوان کسب شده شرکت کننده رشته ورزشی

- اول 50 متر قورباغه
- اول 50 متر آزاد

لیال السادات بهرامی
شنا خواهران

- دوم 50 متر کرال پشت رویا السادات قادری

- دوم 100 متر سرعت میترا صالحی کالت دوومیدانی خواهران

جشنواره ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی استان خراسان 
)سال تحصیلی 93-94(

عنوان کسب شده شرکت کننده رشته ورزشی

- اول 50 متر قورباغه
- اول 25*4 متر مختلط

لیال السادات بهرامی
شنا خواهران

- دوم 100 متر کرال سینه بیتا بلوچی

- دوم 60 متر سرعت میترا صالحی کالت

دوومیدانی خواهران
- دوم 200 متر سرعت
- سوم 60 متر سرعت

هانیه دستجردی

دوم سیده فاطمه مولوی آمادگی جسمانی خواهران

سوم مهدیه داوودی شطرنج خواهران

سوم آیلین ابراهیم زاده پرتاب پنالتی بسکتبال خواهران

- اول کاتا- سوم کمیته سعید رویان کاراته برادران

دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
)سال تحصیلی 93-94(

- اول 50 متر قورباغه
- اول 100 متر قورباغه
- اول 200 متر قورباغه

لیال السادات بهرامی شنا خواهران
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آیین نامه انضباطي شورای عالی فرهنگی ویژه دانشجویان به شرح ذیل می باشد و 
داشجویان بایستی موارد مذکور را مطالعه و رعایت نمایند.

15-4( ماده 1:  تعاریف
الف( منظور از مرکز در این آیین نامه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مي باشد.

ب( منظور از دانشجو فردي است که در سیستم هاي آموزشي مختلف و در مقاطع 
تحصیلي پذیرفته شده در مرکز تحصیل مي نماید.

ج( زمان تحصیل با زمان ثبت نام اولیه در مرکز آغاز و با اخذ مدرک با گواهي موقت یا 
انصراف و یا اخراج از مرکز خاتمه یافته تلقي مي شود.

16-4( ماده2: کلیات
نظر به قداست علم و اخالق در محیط هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبین و 
حکومت اسالمي و لزوم رعایت کلیه موازین شرعي و مقررات مرکز و پاسداري از نظم و 
انضباط در محیط مرکز و حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مـآاًل منجربه ایجاد زمینه الزم 
جهت شکوفائي استعداد دانشجویان در مرکز مي گردد؛ این آیین نامه تصویب و مورد اجرا قرار 

مي گیرد.

17-4( ماده 3: جرایم و تخلفات دانشجویي
در راستاي تعمیم مفاد این آیین نامه و جلوگیري از اعمال سلیقه هاي متفاوت در مرکز، 

اجراي تنبیهات به شرح زیر تفکیک گردیده است.

1-17-4( الف- جرایم عمومي دانشجویان

 از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختالس و قتل و…
1. الف- تهدید، تطمیع، توهین، فحاشي،  هتاکي، افتراء

- تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت
- تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج 
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- توهین یا فحاشي یا هتک حرمت
- افترا یا نشر اکاذیب

مرتکب هریک از بندهاي فوق به یکي از بندهاي 1 تا 5 این آیین نامه محکوم مي شود.
 تبصره 1: در صورتي که شاکي یکي از اعضاي هیأت علمي یا مسئوالن یا کارمندان مرکز 

باشد، تنبیه مي تواند به بندهاي 7 تا 10 و در صورت تکرار تا بند 13 تشدید شود.
2. الف- ضرب و جرح

- در صورت وجود شاکي مرتکب به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 9 )به جز 
بند6( محکوم مي شود.

- در صورتي که مضروب یکي از اعضاي هیأت علمي یا مسئوالن یا کارمندان مرکز باشد، 
یا در صورت تکرار، تنبیه مي تواند تا بند 13 تشدید شود. 

- در صورتي که میزان ضرب و جرح بسیار شدید بوده و منجربه محکومیت قضایي شده 
باشد تنبیه مي تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشدید شود.

3/الف - جعل و تزویر

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص 
حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، نحو، اثبات، سیاه کردن،تقدم یا تاخیر 
تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری 

بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد متقلبانه.  
3/1/الف- جعل اسناد دولتي )خارج از مرکز(: در صورت محکومیت قضائي ، متخلف متناسب 

با احکام قضایي که در مورد وي صادر شده باشد، به یکي از مجازات هاي مندرج در 
بندهاي 5 تا 12 )به جز بند6( محکوم مي شود.

3/2/الف- جعل امضاي اساتيد يا مسئوالن مرکز: متخلف به یکي از مجازات هاي مندرج 

در بندهاي 3 تا 5 محکوم مي شود. در صورتي که جعل منجربه تحصیل نمره قبولي در 
دروس دانشگاهي نیز شده باشد، متخلف به بند 6 و یکي از مجازات هاي بندهاي 7 تا 

10 نیز محکوم مي شود.
3/3/الف- ارائه اسناد جعلي در مرکز:  متخلف به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 3 تا 
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5 محکوم مي شود. در صورتي که سند جعلي منجربه قبولي در دروس دانشگاهي یا تغییر 
در نمره شده باشد،  متخلف، به مجازات  بند 6 محکوم و یکي از مجازات هاي مندرج 
در بندهاي 7 تا 10 محکوم مي شود و در صورتي که سند جعلي منجربه پذیرفته شدن 
وي در مرکز شده باشد عالوه بر گزارش به هیأت مرکزي گزینش دانشجو به یکي از 

مجازات هاي مندرج در بندهاي 13 تا 20 محکوم مي شود.
3/4/الف- جعل اسناد مرکز و استفاده از آن )اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري(: متخلف، 

به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محکوم مي شود و در صورتي که مدرک 
مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي مرکز باشد، عالوه بر اجراي بند 6 در مورد آن 

دروس، متخلف به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 7 تا 10 محکوم مي شود.
درصورتي که متخلف، گواهي مبني بر فراغت از تحصیل را جعل نماید به یکي از مجازات هاي 

مندرج در بندهاي 11، 12 یا 15 تا 18 محکوم مي شود.
3/5/الف-جعل عنوان: چنانچه متخلف عنوان یکی از مسئوالن مرکز یا دستگاه های 

دولتی را به طور شفاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرار داده باشد، به یکی از بندهای 
3 تا 5 و در صورتی که متخلف از جعل عنوان منتفع شده باشد، به یکی از بندهای 7 تا 

10  محکوم می شود.

4/الف- سرقت

4/1/الف- سرقت اموال غيرمتعلق به مرکز: متخلف به یکي از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 

محکوم مي شود. در صورت محکومیت قضائي، مجازات به یکي از بندهاي 9 تا 12 
تشدید مي شود.

اگر ارتکاب سرقت با مشارکت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته باشد، 
مجازات مي تواند تا بند 20 تشدید شود هم چنین در صورت کتمان اطالعات درباره وجود 
باند سرقت با نقشه قبلي نیز یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 )به جز بند 6( اعمال 

مي شود 
4/2/الف- سرقت اموال مرکز يا خوابگاه: عالوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده 

طبق بند 8 متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم یکي از مجازات هاي مندرج در 
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بندهاي 9 تا 19 اعمال مي شود.
4/3/الف- سرقت و يا خريد و فروش سئواالت يا ورقه هاي امتحاني: متخلف عالوه بر 

محکومیت به بند 6، به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 9 تا 12 یا یکي از 
مجازات هاي مندرج در بندهاي 15 تا 18 محکوم مي شود.

4/4/الف-  سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطالعات و داده ها: از هر طریق نظیرکپی 

برداری بدون ذکر منبع، سرقت اطالعات و داده های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان 
نامه و رساله دکتری و... که متخلف عالوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 
محکوم خواهد شد و در صورتی که با استفاده از آن مطالب برای خود ارزش علمی ایجاد 

کرده باشد به نحو مقتضی محکومیت متخلف به مراجع ذیربط اعالم خواهد گردید.

5/الفـ  رشوه، اختالس، کالهبرداری

5/1/الفـ  اخذ يا دادن رشوه يا کالهبرداری: اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری از شخصیت 

حقیقی و یا حقوقی در ادارات و سازمان هاي خارج از مرکز که کالهبرداری عبارت است 
از ایمکه فردی با توسل به وسایل متقلبانه و با فریب دیگران مالی را از ید او خارج و 

مورد استفاده قرار دهد.
در صورت محکومیت قضایي، متخلف به یکي از بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود.

5/2/الف ـ اخذ و يا دادن رشوه به يكي از کارکنان مرکز: متخلف به یکي از بندهاي 1 تا 

5  محکوم مي شود. در صورتي که ارتکاب جرم منجربه نمره قبولي متخلف در یکي 
از دروس دانشگاهي شده باشد تنبیه بند 6 و یکي از تنبیهات بندهاي 9 یا 10 نیز به 

محکومیت وي افزوده مي شود.
5/3/الف ـ کالهبرداری در مرکز: عالوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، 

متخلف به یکی از بندهای 3 تا 5 محکوم می شود.
5/4/الف ـ اختالس: اختالس عبارت است از برداشتن مال غیر، از راه خدعه و قصد 

متقلبانه داشته باشد و مورد اختالس مال منقول یا وجه نقد باشد.
5/5/الفـ  اختالس در اموال مرکز يا خارج مرکز: در صورت محکومیت قضایي: متخلف به 

تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارکت در آن به یکي از بندهاي 3 تا 5 یا 8 تا 
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13 محکوم مي شود.
6/الفـ  قتل

6/1/الفـ  ارتكاب قتل عمد: در صورت محکومیت قضایي: مجازات بندهاي 19 یا 20 در 

خصوص وي الزم االجرا  است.
6/2/الف ـ مشارکت يا مباشرت يا معاونت در قتل عمد: در صورت محکومیت قضایي: 

یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 15 تا 20 اعمال مي شود.
6/3/الف ـ قتل غيرعمد و مشارکت در آن: چنانچه دانشجویی به دلیل قتل غیرعمد به 

حبس محکوم شده باشد، مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب می شود و شورای 
تجدید نظر می تواند نسبت به ارایه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به شورای 

مرکزی انضباطی اقدام نمایند. 
7/الفـ  نگه داری، حمل، خرید و فروش استفاده از سالح

7/1/الف ـ نگه داری، حمل، خريد و فروش: در صورت نگه داری، حمل، خرید و فروش 

اسلحه گرم یا سرد به تناسب مورد مختلف به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 14 محکوم 
می گردد. 

7/2/الفـ  تهديد يا استفاده از سالح: در صورت تهدید با اسلحه مرتکب به یکی از بندهای 

9 تا 16 محکوم می گردد و چنانچه از سالح استفاده نماید به تناسب تخلف به یکی از 
بندهای 9 تا 20 محکوم می گردد.

2-17-4( بـ  تخلفات آموزشي و اداري
1/بـ  تقلب در امتحان

تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطالعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که 
مجاز نباشد با قصد قبلی برای ارایه نتیجه یک فعالیت آموزشی با پژوهشی موظف.

متخلف، به تنبیه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان ویا تکالیف مربوطه و متناسب با 
نوع تقلب به یکي از تنبیهات بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود. در صورت تکرار تخلف، تنبیه 

به یکي از بندهاي 9 تا 12 قابل تشدید است.
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 تبصره 1: تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تایید 
معاونت آموزشی به شورای عالی انضباطی ارسال می گردد.

 تبصره 2: پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول 
موضوع انتفاع می گردد.

 تبصره 3: تقلب در پایان نامه و رساله دکتری عالوه بر تکرار درس مشمول بند 4/4/
الف نیز می گردد.

 تبصره 4: تعلیق تنبیه بند 6 برای تقلب معادل حذف درس یا تکالیف مربوط با الزام در 
تکرار آن می باشد.

 تبصره 5: دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب مشمول یکی از بندهای 1 تا 5 و بند 
6 به صورت تعلیقی می گردد.

ـ فرستادن شخص دیگري به جاي خود به امتحان یا شرکت به جاي دیگري در امتحان 2/ب 

2/1/بـ  فرستادن ديگري به جاي خود به امتحان: متخلف، به تنبیه مندرج در بند 6 و یکي 

از تنبیهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محکوم مي شود.
2/2/بـ  شرکت به جاي ديگري در امتحان: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 

9 تا 12 محکوم مي شود.
 تبصره 1: کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان 

اعالم می شوند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند.
 تبصره 2: نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا و جود 
قراین دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب 

نمی شوند.
 تبصره 3: ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون به تناسب مورد می تواند موجب تشدید 

تنبیه انضباطی تا 2 بند باالتر از سقف تنبیه گردد.
2/3/ب ـ فرستادگان ديگری به جای خود در کالس درس  يا شرکت به جای ديگری در کالس 

درس: متخلف، در نوبت اول به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 3 محکوم می 

شود.چنانچه این تخلف در یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات 
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آموزشی استمرار یافته باشد، عالوه بر اجرای ضوابط آموزشی در قبال غیبت های مذکور 
برای دانشجوی دارنده درس، هر یک از متخلفین به یکی از بندهای 5 یا 9 محکوم 

می گردد.
3/بـ  ارتکاب هر عملي از سوي اشخاص حقیقي که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت در 

اجراي برنامه هاي مرکز یا خوابگاه شود.

3/1/بـ  اخالل يا ايجاد وقفه يا مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه: متخلف به یکي از 

تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 )به جز بند 6( محکوم مي شود.
3/2/بـ  اخالل يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم مرکز: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج 

در بندهاي 1 تا 9 )به جز بند 6( محکوم مي شود.
در صورتي که اخالل در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح مرکز یا خوابگاه 

شود، متخلف به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محکوم مي شود.
در صورتي که اخالل با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیه مي تواند به 

بندهاي 11 تا 13 تشدید شود.
 تبصره 1: رسیدگي به تخلفات بندهاي 3/1/ب و 3/2/ب منوط به تایید کتبي معاون 

دانشجویي یا یکي از روساي دانشکده ها مي باشد.
3/3/ب ـ عدم رعايت مقررات مرکز: عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه هاي 

مربوط، متخلف به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محکوم مي شود و در 
صورت تکرار، این تنبیه تا موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشدید است.

3/4/ب ـ عدم رعايت مقررات خوابگاه: عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه هاي 

مربوط، متخلف به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محکوم مي شود و در 
صورت تکرار، تنبیه تا بندهاي 3 تا 5 و 7  قابل تشدید است.

3/5/ب ـ دادن اطالعات ناصحيح به دانشگاه يا کتمان حقايق: چنانچه دادن اطالعات 

ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق، اعم از شفاهی یا کتبی، باعث انتفاع دانشجو یا 
اختالل در برنامه های دانشگاه شود، عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های 

مربوط، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 )به جز بند6( محکوم می گردد.
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ـ ایراد خسارت به اموال مرکز یا خوابگاه یا سایر اموال عمومی و یاخیانت به اموال عمومی 4/ب 

4/1/ب ـ ايراد خسارت به اموال عمومی و يا خيانت در امانت داری از اموال عمومی: 

مرتکب عالوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به یکي از مجازات هاي 
مندرج در بندهاي 1 تا 10 )به جز بند 6( محکوم مي شود.

4/2/ب ـ ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت اموال شخصی: در صورت 

شکایت صاحب مال، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت، یکي از مجازات هاي مندرج 
در بندهاي 1 تا 5 اعمال مي شود.

 تبصره 1: کتمان حقایق در این خصوص، در صورتي که اطالع مسؤوالن مرکز از آن 
مي توانسته مانع از ایراد خسارت گردد مشمول احکام فوق است.

3-17-4( جـ  رسیدگي به تخلفات سیاسي و یا امنیتی و تعرضات دینی
1/ج ـ دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان از روي عمد نسبت به خود یا گروه هاي 

محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آن ها.

متخلف، به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود. در صورتي که 
تخلف منجربه انتفاع گروه هاي مذکور گردد مجازات به بندهاي 9 تا 14 قابل تشدید است.

2/جـ  عضویت در گروه هاي محارب یا مفاسد یا ملحد یا هواداري و انجام دادن هر عملي 
به نفع آن ها.

2/1/ج ـ عضويت يا هواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله )گروه هايي که به موجب احكام 

قضايي فعاليت آن ها ممنوع شده باشد(: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 

1 تا 5 محکوم مي شود.
2/2/ج ـ انجام اعمالي که به نفع گروه هاي غيرقانوني باشد: مجازات متخلف از تنبیهات 

مندرج در بند هاي 8 تا 14 تعیین مي شود.
3/جـ  فعالیت و تبلیغ به نفع گروه ها و مکاتب الحادي و غیرقانوني

متخلف به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود. در صورتي که 
فعالیت به نفع گروهک هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسالمي ایران باشد، متخلف به 
یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 9 تا 14 محکوم مي شود و در صورت محکومیت 
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متخلف در مراجع قضایي مجازات تا بند 20 قابل تشدید است.
4/ ج ـ توهین به شعایر و مقدسات اسالمي یا ملي، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب 
به طور  رکیک  الفاظ  استعمال  و  فحاشي  )مانند  اسالمي  برضدنظام جمهوري  اعمالي 

شفاهي یا کتبي از طریق شعارنویسي،  پخش اعالمیه، تظاهر به روزه خواری و ...(

متخلف به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 )به جز بند 6( محکوم مي شود. در 
صورتي که ارتکاب عمل به صورت جمعي و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد و یا 
مکرراً و بدون توجه به تنبیهات قبلي واقع شود مجازات مي تواند به بندهاي 9 تا 13 تشدید 

شود.
5/جـ  ایجاد بلوا و آشوب در محیط مرکز

مجازات متخلف، از مجازات هاي مندرج در بندهاي 3 تا 13 )به جز بند 6( تعیین مي شود.
 اگر بلوا در جهت ضربه زدن به ارکان نظام و با هماهنگي و برنامه ریزي قبلي یا هدایت از 
گروه هاي غیرقانوني خارج از مرکز باشد، در صورت محکومیت در مراجع قضایي مجازات 

مي  تواند به یکي از بندهاي 14 تا 20 تشدید شود.

4-17-4( دـ  رسیدگي به تخلفات اخالقي
1/د ـ استعمال مواد اعتیاد آور)مخدر، توهم زا، نیروزا، روان گردان و...( یا شرب خمر یا 

قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

1/1/دـ  استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط: متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

2 تا 5 محکوم می گردد و در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است.
1/2/دـ  استفاده از مواد اعتيادآور: متخلف، به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 4 تا 

10 )به جز بند 6( محکوم مي شود.
1/3/دـ  اعتياد به مواد اعتيادآور: متخلف، به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 3 تا 

5 و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی به یکی از بندهای 8 تا 16 محکوم مي شود.
 تبصره 1: اخذ آزمایش اعتیاد به صورت محرمانه از افراد مشکوک با اجازه معاون دانشجویی 
مجاز است که در صورت مثبت بودن آزمایش اعتیاد به خانواده دانشجو اطالع داده می شود، 
به عالوه  ادامه تحصیل دانشجوی معتاد که به یکی از بندهای 9 تا 18 محکوم شده باشد، 
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منوط به منفی بودن آزمایش مذکور پس از پایان دوره محرومیت است.
1/4/د ـ نگه داري، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور: متخلف به یکي از مجازات هاي 

مندرج در بندهاي 8 تا 13 محکوم مي شود و در صورت محکومیت در مراجع قضایي 
مجازات وي مي تواند به یکي از موارد مندرج در بندهاي 14 تا 20 تشدید شود.

مختلف، در صورت  براي استعمال مواد اعتيادآور:  1/5/د ـ تشكيل جلسه يا همكاري 

استفاده از اماکن وابسته به مرکز به یکي از بندهاي 8 تا 16 و در صورت محکومیت 
در مراجع قضایي به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 محکوم مي شود.

1/6/دـ  استفاده از مشروبات الكلي: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 

یا 7 محکوم مي شود.
اگر تخلف در اماکن وابسته به مرکز رخ داده و آثار سو عمومي داشته باشد و یا در صورت 
محکومیت در مراجع قضایي تنبیه وي مي  تواند به مجازات هاي مندرج در بندهاي 13 تا 20 

تشدید شود.
1/7/دـ  نگه داری، خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي: متخلف به یکي از مجازات هاي 

مندرج در بندهاي 8 تا 12 محکوم مي شود. در صورتي که از اماکن وابسته به مرکز براي 
این منظور بهره برداري شده باشد تنبیه وي تا بند 16 قابل تشدید است. هم چنین در 
صورت محکومیت در مراجع قضایي مجازات وي مي تواند به موارد مندرج در بندهاي 

13 تا 20 تشدید شود. 
1/8/د ـ تشكيل يا مشارکت در  جلسه جهت استفاده از مشروبات الكلي و يا دعوت از 

ديگران برای شرکت در آن: متخلف، در صورت محکومیت در مراجع قضایي به یکي از 

مجازات هاي مندرج در بندهاي 11 تا 19 محکوم مي شود.
1/9/د ـ استفاده از ابزار قمار: قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت 

که در آن بازنده موظف به تادیه شرط به نفع برنده باشد.
متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محکوم مي شود.

1/9/دـ  ترویج و توزیع ابزار قمار: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 
و یا 7 محکوم مي شود.
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یا  رایانه اي مستهجن  یا لوحه هاي  نوارهاي ویدیویي یا صوتي  از  2/د ـ استفاده 
مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه وسایل.

2/1/دـ  استفاده از فرآورده هاي صوتي و تصويري غيرمجاز، عكس، فيلم يا لوحه هاي رايانه اي 

حاوي تصاوير مستهجن: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و یا 7 

محکوم مي شود.
2/2/د ـ مداخله در خريد و فروش، تكثير يا توزيع فرآورده هاي فوق: متخلف، به یکي از 

تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 )به جز بند 6( محکوم مي شود.
ـ  عدم رعایت پوشش اسالمي و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شئونات مرکز  3/د 

یا آرایش مبتذل

متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تکرار، متناسب 
با عرف حاکم بر محیط به یکي از تنبیهات بندهاي 7 تا 9 محکوم مي شود.

4/د ـ استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجالت، عکس هاي مستهجن و یا آالت لهوو 
لعب

4/1/د- استفاده از کتب، مجالت، عكس هاي مستهجن و يا آالت لهو و لعب: متخلف، به 

یکي از تنبیهات بندهاي 1 تا 5 و یا 7 محکوم مي شود.
4/2/د ـ توزيع يا تكثير کتب، مجالت، عكس هاي مستهجن و يا آالت لهو و لعب: مجازات 

متخلف از بندهاي 3 تا 10 )به جز بند 6( تعیین مي شود.
5/دـ  عدم رعایت شئونات دانشجویي

5/1/دـ  ارتكاب اعمال يا رفتاري که خالف منزلت دانشجويي محسوب مي شود )مانند عدم 

رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و ...(: متخلف، به یکي از تنبیهات مندرج 

در بندهاي 1 تا 4 محکوم مي شود.
 تبصره 1: رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد، چنانچه به حیثیت 
و شئون مرکز لطمه وارد آورد، مشمول این بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده 

تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد.
5/2/دـ  عدم رعايت موازين قطعي شرعي در ارتباط با نامحرم: متخلف، به یکي از تنبیهات 
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مندرج در بندهاي 1 تا 4 و در صورت تکرار، تا بند 9 )به جز بند 6( محکوم مي شود. 
تظاهر به عدم رعایت موازین محرز شرعی در انظار و اماکن عمومی که منجربه جریحه 
دار شدن و هتک حرمت عمومی می شود تنبیه تا بند 12 )به جز بند 6( تشدید می گردد.

5/3/د ـ ايجاد مزاحمت: در صورت وجود شاکي خصوصي  و یا چنانچه احتمال تجری 

و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نا مطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد، متخلف به یکي از 
مجازات هاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم مي شود.

6/دـ  داشتن رابطه نامشروع

رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط های مکرر و هدف مند با زمینه قبلی که 
شرعی )اسالمی( نبوده یا بدون طی مراحل شرعی و یا قانونی الزم صورت گرفته و عفت 

عمومی را خدشه دار نماید.
 در صورتي که تخلف آثار علني و مشهود داشته باشد متخلف به یکي از تنبیهات مندرج 
در بندهاي 4 تا 10 )به جز بند 6( محکوم مي شود و در صورت محکومیت در مراجع قضایي 

مجازات وي به بندهاي 11 تا 15 قابل تشدید است.
 تبصره 1: چنانچه متخلف در موارد واقع شده و یا متخلف دارای سابقه سو انضباطی در 

تخلفات اخالقی باشد، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد.
 تبصره 2: چنانچه تخلف عالوه بر مورد تبصره 1 دارای شاکی خصوصی با دالیل اغفال، 

اکراه، اظطرار یا اجبار باشد تنبیه می تواند تا بند 18 تشدید گردد.
7/دـ  تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع 
)اسالم( آن را نفی کرده و جایز نمی داند، نظیر مهمانی های مختلط یا قوادی

7/1/د ـ شرکت در جلسه نامشروع: متخلف به یکي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 1 

تا 9 )به جز بند 6( و در صورت محکومیت در مراجع قضایي به مجازاتي از بند 9 تا 15 
محکوم مي شود.

7/2/دـ  تشكيل جلسات نامشروع يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع: مجازات متخلف 

از بین مجازات هاي مندرج در بندهاي 7 تا 14 تعیین مي شود و در صورت محکومیت 
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در مراجع قضایي مجازات تا موارد مندرج در بندهاي 15 تا 18 قابل تشدید است.
8/دـ  انجام عمل منافي عفت )زنا، لواط و یا مساحقه(

مجازات متخلف از بین مجازات هاي مندرج در بندهاي 5 تا 10 )به جز بند 6( و در 
صورت محکومیت در مراجع قضایي از مجازات هاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 تعیین 

مي شود.
 تبصره 1: اثبات جرایم منافی عفت در حیطه وظایف شورای انضباطی نمی باشد.

18-4( نحوه رسیدگي و صدور احکام
1. کمیته هاي انضباطي بدوي مي توانند به کلیه گزارش هاي رسیده در مورد دانشجویان 
از سوي هر یک از اشخاص حقیقي یا حقوقي در داخل یا خارج از مرکز رسیدگي و در 

صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.
 تبصره 1: رسیدگي به گزارش هاي رسیده از طریق اشخاص حقیقي یا حقوقي در خصوص 
تخلفات آموزشي و اداري منوط به تایید کتبي معاونت آموزشي یا اداري و مالي واحد و رسیدگي 

به تخلفات سیاسي ضمن هماهنگي با مسؤولین ذیربط معاونت دانشجویي مي باشد.
 تبصره 2: کمیته انضباطي واحد مجاز به رسیدگي به تخلفاتي که در مقطع تحصیلي 
قبلي دانشجو در دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد، نیست و موضوع باید به کمیته انضباطي 

ارجاع شود.
 تبصره 3: با توجه به اینکه انتظام امور داخلي در محیط مرکز با مسؤولیت هاي معین 
انجام مي پذیرد، طبق تبصره 2 ماده 7 آیین نامه انضباطي دانشجویان تأکید مي شود در 
صورتي که تخلف نیاز به رسیدگي در مراجع قانوني خارج از مرکز داشته باشد موضوع تنها 
باید از طریق کمیته انضباطي به مراجع ذیربط انعکاس یافته و در آن جا پیگیري شود. رییس 
مرکز موظف است این موضوع را به کلیه قسمت ها جهت اطالع و اقدام ابالغ نماید. بدیهي 
است هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقیقي یا حقوقي مرکز که برخالف این تبصره باشد 

خود تخلف اداري محسوب گردیده و قابل پیگیري خواهد بود.
 تبصره 4: صدور احکام انضباطي در خصوص دانشجویان تنها از طریق کمیته هاي 
از سوي  احکام صادرشده  اجراي  مقام  در  نهادها جز  سایر  و  انضباطي صورت مي گیرد 
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کمیته هاي انضباطي مجاز به صدور یا اجراي مفاد هیچ یک از تنبیهات انضباطي نمي باشند.
 تبصره 5: براساس تعلیمات اسالمي و اصول قانوني امنیت و مصونیت شهروندان و منع 
تجسس )اصول 22 و 25 قانون اساسي(، اعضا و کارکنان کمیته انضباطي مجاز به تجسس 
در زندگي خصوصي دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را 
محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن )به جز در موارد ذکرشده در آیین نامه انضباطي با رعایت 

مصالح دانشجو( خودداري نمایند.
2. کمیته هاي انضباطي دانشجویان پس از ابالغ و تفهیم کتبي یا شفاهي موارد تخلف 
طبق ماده 3 آیین نامه به دانشجو و پیش از صدور حکم، در صورت دسترسي به دانشجو 

از وي مصاحبه حضوري به عمل آورده و دفاعیات دانشجو را مورد توجه قرار دهند.
 تبصره 1: انجام امور الزم جهت طرح موضوع تخلف در جلسات کمیته هاي انضباطي از 
قبیل تدوین مستندات، ابالغ و تفهیم موارد تخلفي، مصاحبه حضوري و مانند آن به عهده 

دبیر کمیته است.
3. در صورت درخواست دانشجو جهت دفاع حضوري در جلسه کمیته، دبیر کمیته انضباطي 
موظف است که از وي براي حضور در جلسه کمیته بدوي دعوت بعمل آورد و متناسب 
با موضوع مورد رسیدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عدم حضور 

دانشجو کمیته انضباطي مي تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگي نماید.
 تبصره 1: در هر حال صدور حکم تنبیهي بدون حضور دانشجو صورت مي گیرد.

4 . جلسات کمیته انضباطي بدوي حسب موضوع هر دو هفته یک بار و جلسات کمیته 
انضباطي تجدیدنظر مرکز در صورت وجود موارد انضباطي حداقل هر ماه یک بار 
تشکیل مي گردند. بدیهي است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت روساي کمیته هاي 

انضباطي باید نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده کمیته انضباطي اقدام نمایند.
5. جلسات کمیته انضباطي بدوي و تجدید نظر مرکز مي بایست داراي صورتجلسه بوده و 

صورتجلسه به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسانیده شود.
تخلف  پرونده  ارسال  براي  مجاز  مرجع  تنها  مرکز  تجدیدنظر  انضباطي  کمیته   .  6
دانشجویان به کمیته مرکزي انضباطي جهت رسیدگي مي باشد و در این گونه موارد 
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ضرورت دارد صورتجلسه کمیته انضباطي تجدیدنظر که به امضاي حاضران رسیده و 
حاوي درخواست رسیدگي با پیشنهاد مشخص مي باشد به همراه سوابق الزم به کمیته 

مرکزي ارسال مي گردد.
بدیهي است کمیته مرکزي به پرونده هاي ارسالي از سوي مرکز که فاقد صورتجلسه 

کمیته انضباطي تجدیدنظر مرکز باشند رسیدگي نخواهند نمود.
7. کمیته هاي انضباطي مرکز باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط 

رییس یا دبیر کمیته به دانشجوي متخلف ابالغ نموده و رسید دریافت کنند.
8 . عالوه بر احکام صادره، کلیه مکاتبات کمیته هاي انضباطي بدوي و تجدیدنظر مرکز با 
کمیته مرکزي انضباطي و دیگر مراجع خارج از مرکز باید با امضاي معاون دانشجویي 

مرکز و یا در صورت لزوم با امضاي رییس مرکز باشد.
9. کمیته انضباطي واحد موظف است حداکثر یکماه پس از صدور حکم قطعي مراتب را به 
صورت مکتوب به کمیته مرکزي انضباطي ارسال دارد. بدیهي است نظر و حکم کمیته 

مرکزي انضباطي در موضوع احکام صادره الزم االتباع است.
10. در صورتي که طوالني شدن رسیدگي به پرونده منجربه متضررشدن دانشجو شود، 
مرکز باید به نحوي که منافي مصالح کلي مرکز و سایر دانشجویان نباشد در جبران آن 

اقدام نماید.
 تبصره 1: اگر به دستور رییس مرکز و یا به واسطه طوالني شدن رسیدگي به پرونده )بدون 
مجوز آیین نامه اي( دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد و حکم 
انضباطي صادر شده حاوي تنبیهي کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد از دانشجو امتحان 
مجدد گرفته مي شود. در هرحال زمان رسیدگي به پرونده عماًل نمي بایست موجب افزایش 

محکومیت دانشجو گردد.
 تبصره 2: در صورتي که حکم قطعي مبني بر یکي از بندهاي 9 تا 18 ماده 4 مقارن با 
ایام برگزاري امتحانات پایان نیمسال تحصیلي صادر شده باشد، زمان اجراي حکم به نیمسال 

تحصیلي بعد از آن موکول مي گردد.
11. کمیته هاي انضباطي واحدها موظف به اجراي احکام کمیته مرکزي انضباطي بوده و 
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مي بایست نتیجه اقدامات خود را در این خصوص حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم 
به کمیته مرکزي انضباطي اعالم نمایند. در غیراین صورت به استناد مفاد آیین نامه 
انضباطي برحسب مورد رییس یا دبیر کمیته انضباطي تجدید نظر مرکز پاسخگوي عدم 

اجراي حکم کمیته مرکزي انضباطي خواهند بود.
12ـ  رونوشت احکام کمیته مرکزي انضباطي که حاوي محرومیت دانشجو از تحصیل، از 
یکسال تا 5 سال مي باشد، باید به هیأت مرکزي گزینش دانشجو و مرکز آزمون ارسال 

گردد و هیأت و مرکز مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند.

19-4( نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفیف یا تشدید احکام

1-19-4( برخي از موارد مندرج در ماده 8 آیین نامه انضباطي به شرح زیر 
تدوین و تبیین مي شوند:

1. تجدیدنظر در احکام صادره توسط کمیته انضباطي بدوي مرکز مطابق روش زیر صورت 
مي گیرد:

- تجدیدنظر در احکام اولیه بندهاي 1 تا 4 ماده 4 آیین نامه پس از وصول اعتراض در 
موعد مقرر )10 روز اداري از تاریخ رویت حکم( به عهده کمیته انضباطي بدوي است.

- تجدیدنظر در احکام اولیه بندهاي 5 به بعد پس از وصول اعتراض در موعد مقرر )10 
روز اداري از تاریخ رویت حکم( به عهده کمیته انضباطي تجدیدنظر است.

2. کمیته هاي انضباطي واحد و کمیته مرکزي موظفند پس از مالحظه دفاعیه دانشجو، 
حداکثر ظرف یک ماه حکم قطعي صادر کند. در صورتي که صدور حکم قطعي متوقف 
به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد که به نفع دانشجو تلقي مي شوند. مهلت 

مذکور مي تواند تا تکمیل پرونده به تعویق درآید.
3. در صورتي که دانشجو از اعالم رویت حکم اولیه استنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت 

به حکم اولیه اعتراض ننماید حکم اولیه عیناً قطعي محسوب مي شود.
 تبصره 1: رییس واحد مي تواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم 
اعتراض دانشجو در مهلت مقرر نسبت به تجدیدنظر با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام نماید.
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4. تمرد دانشجو از پذیرش و اجراي حکم و دستوراتي که کمیته انضباطي صادر مي کند 
یا تکرار تخلفي که در این آیین نامه پیش بیني نشده است. مي تواند موجب اعمال مجدد 
تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه براساس ترتیب تنبیهات مندرج در ماده 4 اعمال 

شود.
 تبصره 1: اعمال مجدد مجازات هاي موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 4 در مورد یک تخلف، 
یا تشدید مجازات به بندهاي 13 تا 20 از این ماده به پیشنهاد دانشگاه و تایید کمیته مرکزي 

انضباطي صورت مي گیرد.
5. کمیته هاي انضباطي بدوي یا تجدیدنظر مي توانند بدواً یا پس از صدور حکم قطعي 

نسبت به تعلیق احکام خود اقدام کنند.
6. در صورت تنبه و اصالح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجدیدنظر و صدور 
حکم قطعي رییس مرکز مي تواند بنا به تشخیص از کمیته مرکزي انضباطي درخواست 

تخفیف در حکم صادره را نماید.
7. بنابه درخواست دانشجو و تشخیص کمیته تجدیدنظر مرکز: کمیته انضباطي مرکز 
مي تواند در پایان تحصیل نسبت به امحاء آثار تنبیهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 
ماده 4 اقدام نماید. در مورد تنبیهات بندهاي 11 به بعد: در صورت درخواست دانشجو 
و موافقت کمیته تجدیدنظر مرکز، کمیته مرکزي مي تواند نسبت به امحاء آثار حکم از 

پرونده دانشجو موافقت نماید.
 تبصره 1: امحاء اثر احکام تعلیقي نیاز به موافقت کمیته مرکزي ندارد.

2-19-4(سایر موارد
1. رسیدگي به درخواست انصراف، میهماني یا انتقالي آن دسته از دانشجویان که پرونده 
انضباطي در دست رسیدگي  یا کمیته مرکزي  انضباطي واحد  تخلفشان در کمیته 
مي باشد یا اجراي احکام انضباطي صادرشده در خصوص آنان به انجام نرسیده است، 

منوط به موافقت و اعالم نظر قطعي آن کمیته ها است.
2. رسیدگي به تخلفات دانشجویان بورسیه نیروهاي مسلح که در مرکز به تحصیل مشغول 

مي باشند حسب مورد به عهده کمیته هاي انضباطي دانشجویان مي باشد.
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3. در صورتي که دانشجویي طبق نظر کمیته مرکزي انضباطي به تغییر محل تحصیل 
محکوم شده باشد مرکز مقصد موظف به پذیرش دانشجو مي باشد.

 تبصره 1: در مورد رسیدگي به تخلفات دانشجویان دانشگاه هاي وابسته به دستگاه ها از 
مقررات و ضوابط داخلي آن دانشگاه ها که هنگام ثبت نام از دانشجو براي وي تعیین مي شوند، 
در صورتي که آیین نامه انضباطي دانشجویان با آن مقررات تعارض داشته باشد موضوع براي 

هرگونه اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزي انضباطي ارجاع مي گردد.

20-4( ماده 4: تنبیهات
الف( تنبیهاتي که به حکم کمیته هاي انضباطي بدوي یا کمیته هاي مرکزي انضباطي نسبت 

به دانشجویان مي تواند اعمال شود عبارتند از:

1. احضار و اخطار شفاهي
2. تذکر کتبي بدون درج در پرونده دانشجو
3. اخطار کتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذکر کتبي و درج در پرونده دانشجو
5. توبیخ کتبي و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 0/25 در درس موردنظر که تقلب در آن صورت گرفته است.
 تبصره 1: چنانچه دانشجو براي دومین مرتبه تقلب کند عالوه بر نمره صفر یک نیم سال 
از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و براي سومین بار حق ادامه تحصیل از دانشجو سلب 
شده و در صورت استفاده از معافیت تحصیلي مراتب به دبیرخانه کمیته انضباطي مرکزي 

اعالم تا پس از بررسي، نسبت به معرفي دانشجو به اداره وظیفه عمومي اقدام گردد.
 تبصره 2: در تقلب به صورت جایگزین فردي به جاي فرد دیگر، براي اولین مرتبه نمره 
درس مربوطه 0/25 و اگر هر دونفر دانشجو باشند هر یک براي یک نیم سال از ادامه 
تحصیل محروم خواهند شد و براي دومین مرتبه ضمن نمره صفر دانشجو از ادامه تحصیل 
محروم و در صورت استفاده از معافیت تحصیلي مراتب به دبیرخانه کمیته انضباطي مرکزي 

اعالم تا پس از بررسي، نسبت به معرفي دانشجو به اداره وظیفه عمومي اقدام گردد.
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7. محرومیت از تسهیالت رفاهي مرکز )از قبیل وام، خوابگاه و ...(
8.  دریافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجربه ایجاد ضرر و زیان به مرکز 

یا بیت المال شده باشد.
9. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال بدون احتساب سنوات.

10. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال با احتساب سنوات.
11. منع موقت از تحصیل به مدت دونیم سال تحصیلي )بااحتساب یا بدون احتساب سنوات(

 تبصره 1: چنانچه پس از اجراي حکم کمیته انضباطي و در طول مدت تحصیل دانشجو 
احتساب سنوات محرومیت از تحصیل، مانع از فارغ التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو 
متعذر به عذر موجه شود، کمیته تجدیدنظر پس از ارائه دالیل و مدارک تعذر از سوي دانشجو 

و بررسي بنابه تشخیص مي تواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب کند.
ب( تنبیهاتي که فقط با حکم کمیته هاي مرکزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند 

اعمال شود.

1.  تغییر محل تحصیل دانشجو )همراه با تغییر رشته تحصیلي در صورت لزوم(.
2.  تبدیل دوره و یا تقلیل مقطع تحصیلي دانشجو در صورت داشتن شرایط.

3.  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات.
4.   منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات.

5.  منع موقت از تحصیل به مدت چهارنیم سال بدون احتساب سنوات.
6. منبع موقت از تحصیل به مدت چهارنیم سال با احتساب سنوات.

7. اخراج دانشجو از مرکز با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي براي سایر واحدهاي 
دانشگاهي پس از خاتمه خدمت مشمولین.

 تبصره 1: دانشجویان غیر مشمولي که در رابطه با بند فوق الذکر اخراج مي شوند پس از 
گذشت مدت دوسال از تاریخ اخراج حق شرکت مجدد در آزمون ورودي مرکز را خواهند داشت.

8. محرومیت از تحصیل در مرکز و معرفي مشمولین به اداره وظیفه عمومي.
9. محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غیرانتفاعي.
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 تبصره 1:  در موارد ضروري بنابه تشخیص، کمیته انضباطي دانشجویي مي تواند حکم به 
صورت ترکیبي صادر کند )ترکیبي از 2 یا چند بند ماده 4(.

 تبصره 2: ریس مرکز  مي تواند تا زمان رسیدگي به بررسي پرونده دانشجو متخلف در 
کمیته انضباطي بدوي از ورود به مرکز جلوگیري نماید. مشروط براین که مدت رسیدگي به 
پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند )در صورت تالقي ایام ممانعت از ورود دانشجو به مرکز 
با امتحانات پایان نیم سال دانشجو مي تواند با اجازه رییس مرکز مربوط در امتحانات پایان 

ترم شرکت کند(.
 تبصره 3:  در مواردي که دانشجوي سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و یا فرد 
دیگري به جاي دانشجوي متخلف در جلسه امتحان شرکت نموده باشد دانشجو و یا فرد 
یاد شده توسط رییس مرکز حسب مورد به مراجع ذیصالح دانشگاهي مربوط و یا مراجع 

ذیصالح قضایي معرفي خواهد شد تا طبق مقررات مورد تعقیب قرار گیرد.

21-4( جایگاه کمیته انضباطی

1-21-4( ماده 5
 کمیته هاي انضباطي و حدود اختیارات آن ها به منظور رسیدگي به تخلفات و جرایم 

دانشجویي سه کمیته انضباطي در مرکز به شرح زیر تشکیل مي گردد:
الف( کمیته انضباطي دانشجویي بدوي.

ب( کمیته انضباطي دانشجویي تجدید نظر.
ج( کمیته مرکزي انضباطي دانشجویي.

2-21-4( ماده 6:  ترکیب اعضاء کمیته هاي انضباطي دانشجویي و چگونگي 

انتخاب آن ها
الف( اعضاء کمیته انضباطي دانشجوي بدوي به شرح زیر مي باشد:

ـ معاون دانشجویي )یا آموزشي، دانشجویي( واحد دانشگاهي به عنوان رییس کمیته 
انضباطي دانشجویي بدوي.
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ـ دو نفر عضو هیأت علمي مرکز به انتخاب رییس مرکز
ـ یک نفر دانشجوي مرکز به انتخاب رییس مرکز.

ـ کلیه اعضاي کمیته هاي انضباطي که با شخصیت حقیقي به عضویت این نهاد انتخاب 
مي شوند باید در تقوي و استقالل نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد 

ب( دانشجوي عضو کمیته هاي انضباطي عالوه بر احراز شرایط باال بایستي واجد شرایط 
زیر باشد:

از  متاهل و  بین دانشجویان حسن اشتهار داشته و ترجیحاً  از نظر تقوي و اخالق  ـ 
دانشجویان دوره کارشناسي ارشد یا دکتري باشد.

ـ حداقل نیمي از واحدهاي آموزشي دوره تخصصي خود را گذرانده باشد مگر آن که مقاطع 
تحصیلي پیشین خود را در همان واحد به پایان رسانده باشد.

ـ در طي مدت تحصیل خود در مرکز مشروط نشده و حکم کمیته انضباطي دریافت 
نکرده باشد.

 تبصره 1: اعضاء انتخابي کمیته انضباطي دانشجویي بدوي براي مدت دوسال توسط 
مرکز انتخاب و منصوب مي شوند و عزل آنان و انتخاب عضو جدید نیز با رییس مرکز خواهد 
بود. چنانچه هر یک از اعضاي فوق سه جلسه متوالي یا شش جلسه متناوب غیبت غیرموجه 
داشته باشند یا به هردلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطي را به مدت سه ماه نداشته 
یا در صورت عدم صالحیت، رییس کمیته مي تواند نسبت به جایگزیني وي با انتخاب فرد 

جدید اقدام کند موجه و غیرموجه بودن غیبت اعضاء به عهده رییس کمیته است.
 تبصره 2:  رییس کمیته مي تواند بنابه صالحدید از افراد مطلع براي شرکت در جلسات 

کمیته بدون داشتن حق رأي دعوت کند.
 تبصره 3: جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأي تشکیل 

مي شود ولي مصوبات آن با رأي موافق اکثریت کل اعضاء  قابل اجرا مي باشد.
 تبصره 4: رییس کمیته انضباطي دانشجویي بدوي یک نفر از کارکنان امور دانشجویي 
مرکز مربوط را به عنوان دبیر کمیته انتخاب و مسؤولیت انجام امور دبیرخانه کمیته را به وي 
ارجاع خواهد نمود. دبیر مذکور با اجازه رییس کمیته مي تواند بدون حق رأي در جلسات 
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کمیته شرکت نماید.
 تبصره 5: احکام کمیته انضباطي دانشجویي بدوي پس از تایید رییس مرکز با امضا 

رییس کمیته ابالغ مي شود.

3-21-4( ماده 7
کمیته بدوي مي تواند نسبت به کلیه جرایم و تخلفات دانشجویي رسیدگي و حکم صادر 
نماید ولي احکام صادره در مورد مجازات هاي بندهاي 1 تا 10 ماده 4 قطعي و الزم االجرا 

مي باشد.
 تبصره 1: هرگاه دانشجویي در مرکز و یا محل هاي دانشجویي و یا در سفرهاي علمي 
و غیره مرتکب عملي شود که برحسب قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد، کمیته هاي 
به مراجع  را  آیین نامه مورد  این  به تخلف در حدود  انضباطي مي توانند ضمن رسیدگي 

صالحیت دار قضایي یا اداري مربوط ارجاع دهند.
 تبصره 2 : هرگاه دانشجویي در خارج از محوطه مرکز مرتکب عمل خالفي شود که بنابر 
قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد، رسیدگي به جرم ارتکابي طبق قوانین و مقررات جزایي 
مربوط در صالحیت مراجع قضایي است ولي این امر مانع از رسیدگي کمیته هاي انضباطي 

حسب ضوابط مندرج در ماده 3 این آیین نامه نخواهد بود.
 تبصره 3:  نمره دانشجو از اجراي احکام و دستورهایي که کمیته انضباطي صادر مي کند 

یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.
 تبصره 4: بنابه تشخیص کمیته انضباطي موارد تخلف مي تواند به ولي یا سرپرست یا 

همسر دانشجو نیز اطالع داده شود.
 تبصره 5: به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالي، کمیته انضباطي دانشجویي بدوي 
مرکز که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آن جا صورت گرفته است رسیدگي خواهد کرد 
و چنانچه در موقع اجراي حکم دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطي دانشجویي بدوي 

واحدي که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجراي حکم صادره خواهد شد.
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4-21-4( ماده 8
در صورت محکومیت دانشجو به یکي از مجازات هاي بندهاي 11 به بعد ماده 4 دانشجو 

مي تواند از کمیته انضباطي دانشجویي تجدیدنظر پژوهش خواهي کند.

5-21-4( ماده 9 
در صورت احتمال تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطي دانشجویي )اعم از 
بدوي و تجدیدنظر( بنا به تشخیص خود مي تواند اجراي تمام یا بخشي از حکم را پس از اخذ 
تعهد به حالت تعلیق درآورد و در صورت تکرار هر نوع تخلف، عالوه بر اعمال مجازات جرم 
جدید، حکم تعلیقي هم به اجرا در خواهد آمد. استفاده از این موضوع در طول مدت تحصیل 
دانشجو فقط یک بار مجاز مي باشد و اعتبار اجراي احکام تعلیقي به شرط عدم تکرار تخلف 
تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق 

محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد.
حکم این ماده بر جرایمي از قبیل: اعمال منافي عفت عمومي )زنا و لواط(ـ  سرقت مکرر 
ـ استفاده از سالح ـ عضویت یا فعالیت در گروه هاي ملحد، مفسد یا محارب، توزیع مواد 

مخدر و مشروبات الکلي شمول ندارد.

6-21-4( ماده 10
دانشجو مي تواند به رأي صادره از کمیته تجدیدنظر در مجازات هاي موضوع بندهاي 18 
و 19 و 20 از ماده 4 اعتراض نماید که در آن صورت پرونده در کمیته انضباطي مرکزي مورد 

رسیدگي نهایي واقع مي  شود.

7-21-4( ماده 11
نحوه اعتراض دانشجو به آرا صادره از کمیته انضباطي دانشجویي به قرار زیر است:

الف( در مورد احکامي که کمیته انضباطي دانشجویي بدوي یا تجدیدنظر صادر مي کند 
)موضوع ماده 11( دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اداري از تاریخ رؤیت حکم 
اولیه ، اعتراض خود را از طریق مرکز به کمیته انضباطي دانشجویي تسلیم کند تا مورد 

رسیدگي مجدد قرار گیرد.
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ب( دانشجو مي تواند ظرف مدت دوهفته پس از ابالغ حکم، دفاعیه خود را حسب مورد 
به کمیته انضباطي دانشجویي تجدیدنظر تسلیم کند. در صورت عدم رسیدگي در موعد 

مقرر مي تواند دفاعیه را به کمیته باالتر ارسال دارد.

8-21-4( ماده 12
کمیته هاي انضباطي دانشجویي پس از مالحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت 

یک ماه اقدام به صدور حکم مي کنند.
 تبصره 1: تصمیمات کمیته هاي انضباطي تجدیدنظر و مرکزي در سازمان مرکزي قباًل 
مي بایستي جهت اطالع ریاست مرکز ارسال شود تا قبل از ابالغ مراتب به دانشجوي خاطي، 

چنانچه نظراتي موجود باشد اعالم نمایند. تصمیمات این کمیته ها الزم االجراء است.
 تبصره 2: احکام صادره از کمیته بدوي و یا تجدیدنظر با کمیته مرکزي به هر شکل 

ممکن باید تا یک ماه پس از صدور به دانشجوي متخلف ابالغ شود.
 تبصره 3:در صورتي که دانشجو به دالیل غیر موجه از اعالم رؤیت حکم اولیه استنکاف 
کند حق اعتراض از وي سلب خواهد شد )مرجع تشخیص غیرموجه بودن، کمیته انضباطي 

تجدیدنظر است(.

9-21-4( ماده 13 
ریاست مرکز مي تواند اجراي احکام صادره از کمیته هاي انضباطي دانشجویي را به 

صورت موقت و در موارد استثنایي براي همیشه به حالت تعلیق درآورند.

10-21-4( ماده 14
در صورتي که مراجع امنیتي یا قضایي به صالحیت یا عدم صالحیت تحصیل دانشجویي 
بدهند باید مراتب را کتباً با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته انضباطي دانشجویي )بدوي یا 
تجدیدنظر( ارسال کنند تا کمیته مربوط براساس موارد ارایه شده، در خصوص ادامه یا عدم یا 
چگونگي تحصیل دانشجو، تصمیم گیري کند. به  هرحال مرجع تشخیص صالحیت تحصیل 

دانشجویان کمیته انضباطي است.
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11-21-4( ماده 15
چنانچه کمیته هاي انضباطي دانشجویي بدوي یا تجدیدنظر در چگونگي اجراي این 
آیین نامه با ابهاماتي مواجه گردند کمیته انضباطي دانشجویي مرکزي در هر مورد ارایه طریق 

خواهد نمود.

12-21-4( ماده 16
این آیین نامه به استناد مصوبه سیصدوشصت و چهارمین جلسه مورخه 74/9/7 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مبني بر موافقت با امور انضباطي و گزینش دانشجویي مرکز  آموزش 
عالی علوم پزشکی وارستگان بررسي گردیده و مورد تایید قرار گرفته و از تاریخ ابالغ 

الزم االجرا مي باشد.
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1-5( معرفی سایت وارستگان

امور فناوری و پژوهش
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منوی اصلی سایت شامل بخش های مختلفی می باشد که در بعضی موارد متشکل از 
چندین زیرمنو می باشد.

تب منو موجود در سایت بخش های مختلفی دارد که در تب مربوط به سایت ها به معرفی 
سـایت های زیرمجموعه وارسـتگان پرداخته شده است. در بخش سـامانه ها  نیز سیستم ها 
و سامانه هایی که در دوران تحصیل از آن ها استفاده خواهید کرد قرار داده شده است که 
در ادامه هرکدام بیشتر توضیح داده خواهد شد. در بخش فناوری اطالعات نیز راهنماها و 

آموزش های مربوط به کار باسیستم ها قرار دارد.
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 1-1-5( پست الکترونیکی )ایمیل وارستگانی( 
جهت دسترسی به ایمیل وارستگانی از بخش لینک های سریع باالی سایت و یا تب منو 

قسمت سامانه ها می توانید استفاده نمایید.

2-1-5( پرتال یکپارچه اطالعات مرکز )پیام( 
این سیستم شامل اطالعاتی از جمله مشخصات فردی و تحصیلی و عالیق و توانمندی های 

دانشجویان و نظرسنجی اساتید و... می باشد.

3-1-5( سیستم مدیریت آموزش سما
سیستم مدیریت آموزش سما جهت انجام و اطالع از امور آموزشی دانشجویان می باشد 

از جمله انتخاب واحد، حذف و اضافه، مشاهده نمرات، مشاهده کارنامه، .....
در صورتی که از این سیستم در داخل مرکز قصد استفاده دارید گزینه "پرتال دانشجویی و 



133 فصل پنجم: امور فناوری و پژوهش

اساتید از داخل مرکز" و در صورتی که از منزل و یا خارج از مرکز قصد استفاده از این سیستم 
را دارید گزینه "پرتال دانشجویی و اساتید از خارج مرکز" را انتخاب نمایید.

در صورتی که بار اولی است که وارد این سیستم می شوید حتما باید اطالعات دانشجویی 
خود را مطالعه و تایید نمایید تا دیگر امکانات سیستم برای شما فعال گردد.
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4-1-5( سیستم آموزش مجازی سام
این سیستم جهت دریافت اطالعات دروس هر ترم دانشجویان می باشد شامل اطالع از 

سرفصل ها و تمرین های تعریف شده، جزوات و ...

 

5-1-5( پرتال صندوق رفاه دانشجویان
بعد از اعالم زمان درخواست وام شهریه،  دانشجویان با مراجعه به این سیستم و تکمیل 
اطالعات شخصی و تکمیل درخواست های مربوط به وام شهریه ، نسبت به ارسال درخواست 

خود اقدام می نمایند.
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6-1-5( سامانه اشتراک فایل
این سیستم فضایی را به هر دانشجو اختصاص می دهد که می تواند اطالعات و فایل های خود 
را در این فضا روی اینترنت قرار دهد و هر زمان که به اینترنت دسترسی داشت از فایل های خود 

استفاده نماید و برای مواردی که شما به فلش و ... دسترسی ندارید بسیار مفید خواهد بود.

7-1-5( پایگاه اطالعات علمی وارستگان
این سایت شامل مقاالت پژوهشی، تحلیلی، ترویجی، کنفرانس ها و ... می باشد که توسط 
اساتید و دانشجویان وارستگان تالیف شده است. این پایگاه امکان جستجو در تمام اقالم 

فوق را دارد.
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8-1-5( مجله اختالالت ارتباطی گفتار و زبان
این مجله مربوط به بخش گفتار درمانی به آدرس jslcd.net می باشد که تاکنون چندین 
شماره از آن منتشر شده است و به زبان فارسی می باشد و آخرین مقاالت منتشرشده در 

بخش گفتار درمانی در آن قرار می گیرد.

9-1-5( مجله بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
مجله RBMB.net  تاکنون چندین شماره از آن منتشر شده است و به زبان انگلیسی 

می باشد و مقاالت بروز منتشرشده در بخش بیوشیمی و بیولوژی در آن قرار می گیرد.



137 فصل پنجم: امور فناوری و پژوهش

10-1-5( فروشگاه اینترنتی انـتشارات وارستگان
سایت فروشگاه انتشارات وارستگان به آدرس varamed.com می باشد که شامل معرفی 

وفروش کتاب های منتشرشده در انتشارات وارستگان می باشد.

2-5( راهنمای ورود به سامانه پست الکترونیک علوم پزشکی وارستگان 
1. از طریق لینک ایمیل موجود در سایت می توانید به صفحه الگین ایمیل های وارستگان 

هدایت شوید. 
هم چنین می توانید بدون نیاز به رفتم به سایت وارستگان آدرس زیر را در مرورگر خود 
https://mail.varastegan.ac.ir/owa                                                 .وارد نمایید
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2. درصورتی که از مرورگر IE استفاده کرده باشید پیغام خطای Certificate به شکل زیر 
می باشد که روی مورد مشخص شده کلیک نمایید. 

درصورتی که از مرورگر firefox استفاده می کنید هم مراحل زیر را طی نمایید.
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حال وارد صفحه الگین ایمیل می شوید. دقت داشته باشید که در قسمت Email آدرس 
ایمیل خود را بنویسید:

 )mohamadzadehn@varastegan.ac.ir(
پسوورد ایمیل خود را وارد نمایید و پس از اولین ورود اقدام به تغییر آن نمایید و دقت 
داشته باشید که پسووردی که انتخاب می کنید باید سه مورد از چهار مورد زیر را شامل شود 

تا امکان هک شدن نداشته باشد. 
حروف بزرگ، حروف کوچک، عدد، عالمت و نشانه ها )مثل *،!،؟.......(
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  3-5( پروتکل استفاده از کامپیوترهای کالس ها و سایت
1. پس از پایان استفاده از کامپیوتر، آن را shut down یا log off کنید.

2. از VPN و فیلترشکن برروی کامپیوترها استفاده نکنید.
3. کامپیوترها فریز شده است و پس از shutdown،restart و log off شدن سیستم، 

کلیه اطالعات روی دسکتاپ و درایوها پاک می شود.
4. جهت جلوگیری از آلوده شدن فلش شما به ویروس، قبل از اتصال فلش، کامپیوتر را 

restart کنید.

5. جهت log off نمودن و  مشاهده اطالعات Accoun اینترنت خود از آدرس:
 www.varastegan.com بررسی نمایید.

6. از جابه جا کردن ماوس، صفحه کلید و کابل ها خودداری فرمایید.
7. در محیط سایت کامپیوتری از خوردن و  آشامیدن پرهیز نمایید.

4-5( پروتکل استفاده از اینترنت
1. جهت استفاده از اینترنت پس از مشاهده صفحه login در مرورگر از نام کاربری و کلمه 
عبوری که در اختیار دارید استفاده نمایید و پس از اتمام کار نیز حتماً Log off نمایید تا 

حجم اینترنت شما توسط فرد دیگری مصرف نشود. 
2. در صورتی که به صورت خودکار صفحه الگین اینترنت برای شما باز نشد می توانید 
باشید و  با تایپ آدرس www.varastegan.com به این صفحه دسترسی داشته 
هم چنین جهت log off نمودن اینترنت خود و یا  مشاهده میزان حجم مصرف شده 

اینترنت خود نیز می توانید از همین آدرس استفاده نمایید.
3. مرکز مجهز به شبکه وایرلس می باشد و از موبایل و لپ تاپ برای اتصال به شبکه نیز 
می توانید استفاده نمایید. با روشن کردن وایرلس گوشی موبایل و یا تبلت و یا لپتاب 
خود می توانید Varastegan�IT را انتخاب نمایید و سپس مرورگر را باز نمایید و 
 Accoun( .را تایپ و اقدام به الگین نمودن نمایید www.varastegan.com :آدرس

اینترنت شما تک کاربری می باشد و هم زمان در دو نقطه نمی توانید Login نمایید.(  
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4. درصورت نیاز به این اینترنت در کالس درس، حتماً روز قبل میزان حجم اینترنت خود 
را چک کنید تا در صورت نیاز اقدام به شارژ نمایید.

5. حجم اینترنت برای دانشجویان کارشناسی 1GB و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 
2GB  در هر ترم می باشد.

6. به نمایندگان کالس ها 300MB حجم اینترنت بیشتر در هر ترم ارایه می شود.
7. به دانشجویان فعال کمیته علمی و کمیته فرهنگی 500MB حجم اینترنت بیشتر 

در هر ترم  ارایه می شود.
8. به دانشجویانی که کار دانشجویی در دانشکده انجام می دهند، 2GB حجم اینترنت 

بیشتر در هر ترم  ارایه می شود.
9. دانشجویانی که به حجم اینترنتی بیشتری عالوه بر سهمیه خود نیاز دارند باید اقدام 

به خرید شارژ اینترنت نمایند.
10. حجم باقیمانده هر ترم به ترم بعد منتقل نمی شود. 

5-5( پروتکل استفاده از نام کاربری و ایمیل وارستگان
1. نام کاربری )username(، هویت شما در شبکه دانشکده می باشد و تامین امنیت رمز 
عبور )password( آن برعهده کاربر تحویل گیرنده است. هرگونه فعالیت شما در 
شبکه )ایمیل وارستگان، ورود به سیستم، استفاده از اینترنت و سایر سیستم ها( با نام 
کاربری انجام می شود، لذا در صورت افشاشدن رمز عبور و هرگونه سوء استفاده احتمالي 

مسئولیت آن برعهده کاربر خواهد بود.
2. لطفا پس از دریافت نام کاربری خود، در اولین فرصت رمز عبور خود را تغییر دهید.

3. بهتر است به صورت دوره ای )هر 6 ماه یک بار( رمز عبور خود را تغییر داده و در انتخاب 
رمز عبور نکات زیر را رعایت فرمایید.

- از واژگان مشهور، شماره ملی، تلفن، موبایل، سال تولد، نام خود یا نام نزدیکانتان هرگز 
استفاده ننمایید. 

- از به کارگیری حروف و شماره های تکراری پرهیز کنید.
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- از رمزعبورهای استفاده شده یا مشابه رمز سایر حساب های خود )مانند ایمیل شخصی( 
بپرهیزید.

- از به کارگیری همه یا بخشی از نام کاربری خود به عنوان رمزعبور پرهیز کنید.
- از حروفي که در صفحه کلید نزدیک هم هستند یا ترکیب منظمي را تولید مي کنند 

استفاده نکنید.
- شایسته است طول رمز عبور حداقل 8 کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای 

ویژه نظیر @، % و غیره باشد.
4. در صورت هرگونه سو استفاده از قبیل مزاحمت های شبکه ای، حمالت شبکه اي و 
ویروسي، ورود غیرمجاز و دیگر مواردي که در قانون جرائم رایانه اي نیز آمده است، 

کاربر جوابگو خواهد بود و نمي تواند ادعاي عدم آگاهي نماید.
5. کلیه ارتباطات و مکاتبات با بخش های مختلف مرکز الزاماً باید از ایمیل وارستگانی 

انجام پذیرد.
6. با توجه به محدودبودن ظرفیت Mailbox، وظیفه پشتیبان گیري از ایمیل ها و مدیریت 

آن برعهده کاربران خواهد بود.
7. استفاده از ایمیل وارستگانی جهت اطالع رسانی های تبلیغاتي اکیدا ممنوع می باشد.

6-5( انجمن های علمی علوم پزشکی وارستگان
زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن مسیر تولید علم به تولید 
ثروت ملی کشور را میسر می کند به طوری که با تحقق این مهم می توان به نیازهای داخلی 

کشور پاسخ و وابستگی کشور به کشورهای بیگانه را کاهش داد.
دانشگاه ها مهم ترین مکان برای رسیدن به این هدف ایده آل هستند به همین دلیل باید 
فضای این مکان آموزشی با تحقیق و پژوهش، نگاه متفکرانه و مطالعه گره بخورد تا با 

فعالیت های علمی دانشجویان به موفقیت های خوبی در رشد و توسعه برسیم.
از آن جایی که فراگیری علم و پیشرفت علمی نیاز اول کشور است و بدون آن نمی توان 
مشکالت را برطرف کرد براین اساس ضرورت دارد تا روحیه پژوهش بین دانشجویان تقویت 
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شود. در این راستا انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی وارستگان در سال 1390 
تاسـیس گردید. این انجمن که تحت نظارت مـدیریت دانشـجویی و فرهـنگی دانشـکده 
می باشد براساس پروتکل موجود در جهت ارتقاء سطح علمی پژوهشی، تشویق، حمایت و 

سازمان دهی فعالیت های پژوهشی دانشجویان فعالیت خود را آغاز کرد.

1-6-5( اهداف
1. ایجاد زمینه مناسب برای استعدادیابی و شکوفایی علمی دانشجویان
2. نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

3. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت 
ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید

4. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای 
علمی دانشکده

5. بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشکده با سایر بخش ها

2-6-5( برنامه های انجمن های علمی
1. برگزاری کارگاه های آموزشی

2. برگزاری همایش علمی دانشجویی
3. شناسایی و شرکت در کنفرانس های علمی

4. برگزاری هفته پژوهش
5. برگزاری نمایشگاه استارتاپ

6. برگزاری جشن های علمی از جمله جشن علوم آزمایشگاهی، جشن روزجهانی غذا و...
7. فعالیت در نشریه علمی- فرهنگی دانشجویی وارستگان

8. فعالیت در وبالگ کمیته علمی وارستگان
9. راه اندازی کالس های panel discussion برای باالبردن سطح زبان انگلیسی دانشجویان
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3-6-5( انجمن های علمی وارستگان

عنوان انجمنردیفعنوان انجمنردیف

زبان انگلیسی5علوم آزمایشگاهی1

نشریه6علوم تغذیه2

3IT وبالگ7کارآفرینی و

نانوتکنولوژی4

7-5( معرفي کتابخانه
کتابخانه دانشکده در سال  1388  تاسیس شد. این مرکز  هم اکنون با هدف ارتقاء دانش 
مدیران، کارکنان، پژوهش گران، دانشجویان و کلیه عالقه مندان به دانش پزشکی با استفاده 
از پایگاه هاي اطالعاتي الکترونیکي، منابع چاپي و غیرچاپي مورد بهره برداري قرار مي گیرد.

1-7-5( بخش ها
کتابخانه در مساحتي نزدیک به 70 متر مربع درطبقه 1- مرکز آموزش عالی وارستگان 

بنا شده است و دارای بخش های زیر است:
1. بخش امانت

2. بخش منابع و مخازن
3. سالن مطالعه

4. بخش اطالع رسانی و استفاده از پایگاه های اطالعاتی
5. استند و قفسه نشریات و مجالت

2-7-5( مجموعه
1. تعداد کارکنان: 3

2. مجموعه کتاب هاي فارسي: 3000 جلد
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3. مجموعه کتاب هاي التین: 200 جلد 
4. مجموعه CD هاي آموزشي: 50 حلقه 

5. مجموعه فیلم هاي آموزشي:20 حلقه
6. مجموعه پایان نامه ها: 90 جلد

7. تعداد رایانه در بخش اطالع رسانی: 7  دستگاه
8. کتاب هاي الکترونیک: 5000 جلد

3-7-5( نظام سازمان دهی مدارک
1. سیستم امانت: دستی

2. سیستم رده بندي: پزشکی

4-7-5( خدمات ارایه شده
1. دریافت متن کامل مقاالت علمی از پایگاه های اطالعاتی

2. چاپ و انتقال فایل هاي کامپیوتري برروي دیسکت و لوح فشرده 
3. امانت منابع طبق آیین نامه مصوب کتابخانه

4. سیستم رایانه ای جهت جستجو در پایگاه های اطالعاتی

8-5( ساختمان و بخش های مختلف کتابخانه
 کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی وارستگان با داشتن بخش های مختلف اعم از کتابخانه 
الکترونیکی، بخش سفارش، فهرست نویسی، امانت، مرجع، پایان نامه ها و نشریات که به طور 

اختصار و به شرح ذیل معرفی می گردند:
1. واحد کتابخانه الکترونیکی و اطالع رسانی: این کتابخانه، با منابع متنوع الکترونیکي 

در دو قسمت:
 الف: منابع داخلی شامل کتاب هاي  الکترونیکي )التین 5000 عنوان(، مقاالت علمي 
برگرفته از نشریات معتبر ایران و جهان و پایان نامه هاي مقاطع کارشناسي ارشد به 
تفکیک رشته، CDهای آموزشی مرتبط با رشته های موجود و نشریات فارسی و التین 
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به صورت فایل های آماده. 
ب: سرویس دهی پایگاه های منابع علمی الکترونیک شامل پایگاه ها و مجالت و کتاب ها 

در دو بخش فارسی و التین 
2. جستجوی کامپیوتري: در این بخش با استفاده از کامپیوتر امکان دسترسي دانشجویان 
و متقاضیان به منابع مختلف اعم از کتاب و پایان نامه و مجله به صورت سرچ عناوین 
و یا موضوعات  و کلید واژه های موردنظر محققین در نرم افزار کتابخانه سازمان دهی 

و قابل بازیابی می باشند. 
3. بخش فهرست نویسي: در این بخش فهرست نویسي مجموعه کتاب هاي فارسي و 
التین انجام مي گیرد فهرست نویسي در این بخش براساس نظام رده  بندي کتابخانه 

کنگره امریکا می باشد.
4. مخزن کتاب هاي فارسی، التین:  بالغ بر 3000 عنوان نسخه کتاب فارسي و 5000 
عنوان نسخه کتاب التین موجود می باشد. این بخش به صورت سیستم قفسه بسته 
اداره می شود و اعضا با استفاده از کامپیوترهای موجود در این قسمت که متصل به 
سیستم نرم افزاری کتابخانه می باشد کتاب هاي موردنظر خود را جستجو می کنند و 

امانت می گیرند.
5. میز امانت: این بخش ارایه خدمات به مراجعان را عهده دار می باشد از جمله خدماتی 
که در این بخش ارایه می شود: امانت و تمدید کتاب، بازگشت کتاب، تغییر و تمدید 
مشخصات عضو، تمدید تلفني کتاب، بررسي سابقه عضو، ورود اطالعات عضو و ثبت 

انفورماتیک، محاسبه جریمه تاخیر.
6. سالن مطالعه: در طبقه 1- و با مساحت 70 متر مربع  از 8 صبح الی 17:30 بعد 

از ظهر جهت مطالعه دانشجویان دایر می باشد.
7. بخش پایان نامه ها: در این بخش بالغ بر  90 جلد پایان نامه موجود است. 

8. بخش کتاب هاي مرجع: کتاب مرجع کتابی است که امانت داده نمی شود و باید در 
محل کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. این کتب با عالمت “ م” برای کتاب های 
فارسی و “R” برای کتاب های التین مشخص می شوند و شامل: دائره المعارف ها, واژه 



147 فصل پنجم: امور فناوری و پژوهش

نامه ها, فرهنگ ها, اطلس ها, زندگینامه ها, سالنامه ها و ... از جمله منابع مرجع محسوب        
می شوند.

درقسمت مرجع کتابخانه دانشگاه عالوه بر منابع باال نشریات فارسی و التین، پایان نامه ها نیز 
نگه داری می شوند.

9. بخش نشریات و مجالت: این بخش داراری مجالت فارسی، التین می باشد و به 
صورت قفسه باز اداره می شود.

بوده ولی  باز  دانشگاه  اعضاء هیئت علمی و کارکنان  برای   تبصره 1: مخزن کتاب 
دانشجویان حق ورود به مخزن کتابخانه را ندارند.

 تبصره 1: در ضمن به ازا هر روز دیرکرد کتاب براساس مقررات کتابخانه در هر روز،2،000 
ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

 تبصره 2: در شرایط خاص، مانند ایام امتحانات ساعت کار سالن مطالعه تغییر خواهد کرد 
که از طریق بردهای اطالع رسانی و برد داخل سالن مطالعه اعالم خواهد شد.

9-5( قوانین و مقررات
به منظور استفاده هرچه بیشتر از محیط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده 

کنندگان موظف به رعایت موارد زیر مي باشند: 
ماده اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه 

ماده دوم: اعتبار عضویت 
ماده سوم: رعایت نظم در سالن مطالعه 

ماده چهارم: شرایط امانت  
ماده پنجم: ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده 

ماده ششم: مفقود و یا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده
ماده هفتم: منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه امانت داده نمی  شود. 

ماده هشتم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه 
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1-9-5( ماده اول
افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه افراد زیر مي توانند از 

سالن مطالعه و منابع کتابخانه استفاده نمایند: 
1. دانشجویان 

2. کارکنان 
3. اساتید 

2-9-5( ماده دوم: اعتبار عضویت
 1. مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان تحصیلی ایشان می  باشد.

 2. مدت اعتبار کارکنان و اساتید دائمی می  باشد. 

3-9-5( ماده سوم: رعایت نظم در سالن مطالعه 
1. رعایت سکوت و نظم الزامی می  باشد. 

2. مطالعه باید به صورت انفرادي انجام پذیرد.
 3. خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در سالن مطالعه ممنوع می  باشد.

 4. مطالعه در حین قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع مي  باشد.
 5. لوازم سالن مطالعه را به هیچ وجه نمي توان از یک طرف به طرف دیگر آن انتقال داد. 

6. استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع می  باشد.
 7. رزرو جا برای دیگران ممنوع می باشد. 

8. رعایت شئونات و حجاب اسالمي الزامي است.
 تبصره 1: هرگاه فردي بدون رعایت مقررات مربوط به کتابخانه و سالن مطالعه، اقدام به 
خارج نمودن کتاب، پایان  نامه و ... نماید و یا به صورت عمد به سالن مطالعه و کتابخانه آسیب 
برساند، به عنوان متخلف شناخته شده و به مدت یک ترم تحصیلی از استفاده از کتابخانه و 

سالن مطالعه محروم می  گردد. 
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4-9-5( ماده چهارم: شرایط امانت  
1. امانت گیرنده موظف است موارد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده 
عیب و نقص بالفاصله مراتب را به مسئول کتابخانه اطالع دهد. در غیر این صورت 

ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از سوی کتابخانه مي  باشد؛ 
2. هردانشجوی کارشناسی می تواند در هر نوبت 2 جلدکتاب را حداکثر دوهفته به امانت ببرد؛ 
3. هر دانشجوی کارشناسی ارشد می تواند در هر نوبت 3 جلد کتاب را حداکثر دوهفته 

امانت ببرد؛ 
4. کارکنان و اساتید می  توانند در هر نوبت 3 جلد کتاب را حداکثر سه هفته امانت ببرند؛ 

5. در قبال موارد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده در مقابل کتابخانه مسئول 
مي  باشد و در صورت بروز اشکال هیچگونه عذري از وی پذیرفته نمي  شود؛ 

6. به همراه آوردن کتاب، جهت تمدید آن الزامی می  باشد؛ 
7. امانت گیرنده نمی تواند موارد امانتی را به شخص یا دانشجوی دیگر امانت دهد؛ 

8. تمدید هر کتاب بیش از دومرتبه صورت نمی  گیرد و در صورتی که فرد تمایل به استفاده 
مجدد از کتاب را داشته باشد، می  بایست کتاب را تحویل داده و پس از 3 روز جهت 

امانت مجدد کتاب اقدام نماید. 
 تبصره 1: بدیهی است چنانچه در این مّدت فرد دیگری تقاضای امانت کتاب مورد نظر 

را داشته باشد، می تواند آن را به امانت بگیرد؛ 
 تبصره 2: در موارد خاص، مانند کتاب های تک نسخه ای، پر مخاطب و مواردی از این 

قبیل تمدید صورت نمی  گیرد؛ 
9. تمدید کتاب  هایی که با تأخیر بازگردانده می  شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی  باشد؛ 

5-9-5( ماده پنجم:  ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده
 درصورتی که منابع امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه باز گردانده نشود مشمول 

پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل می  شود: 
1. جریمه  ی  تأخیر به ازای هرکتاب در هر روز 200 تومان برای دانشجویان و برای اساتید 
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و کارکنان 300 تومان می  باشد. 
2.  بدیهی است تا روشن شدن وضعیت موارد دیر کرد، از دادن هرگونه سرویس به این 

دسته از افراد خودداري خواهد شد؛  
3. می  توان به جای پرداخت هزینه به کتابخانه کتاب اهدا نمود. 

 تبصره 1: امانت منابع جدی منوط به پرداخت جریمه تاخیر می باشد. 

 تبصره 2: عواید حاصل از جریمه تاخیر، پس از طی مراحل قانونی صرف امورکتابخانه 
خواهد شد.

6-9-5( ماده ششم: مفقود و یا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده 
1. چنانچه امانت گیرنده مواد امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و 
تحویل آن در کوتاه ترین مّدت )حداکثر یک ماه( مي باشد و تشخیص چگونگي امر به 

عهده مسئول کتابخانه مي باشد؛ 
2. چنانچه مواد امانتي گمشده، در بازار )داخل و خارج کشور( نایاب گردیده باشد امانت 
گیرنده بایستي با صالحدید مسئول و نیاز کتابخانه، کتابي را جایگزین نماید، در غیراین 

صورت پرداخت جریمه به شرح ذیل خواهد بود: 
الف. کتاب و نشریات ادواري مطابق قیمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد؛ 

ب. درمورد تعیین قیمت موادسمعي و بصري و کتب و نشریاتي که قیمت آن  ها مشخص 
نمي  باشد نظر کمیته و یا مسئول کتابخانه قابل قبول است؛ 

ج. در مورد قیمت کتاب های تک نسخه ای که به هیچ وجه قابل جایگزیني نباشد بایستي 
قیمت یک دوره کامل آن با نرخ روز و در مورد کتاب هاي التین با ارز آزاد اخذ گردد؛ 

3. تا زماني که امانت گیرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتیجه پیگیري ننماید 
و مسئولین ذیربط را در جریان امر قرار ندهد از امانت گرفتن کتاب محروم می گردد؛ 

7-9-5( ماده هفتم: منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه امانت 
داده نمی شود. 

1. کتاب هاي مرجع مانند: فرهنگ  ها، دایره المعارف  ها و ..... 



151 فصل پنجم: امور فناوری و پژوهش

2. کتاب هاي زبان اصلی و کمیاب
3. نشریه  های ادواری، طرح  های پژوهشی و اسناد و منابع مشابه 

4. پایان  نامه  ها 
موارد غیرچاپی مانند: فیلم، اسالید، دیسک فشرده نوری، نوارصوتی، نقشه  ها و موارد   .5

مشابه 
- تبصره 1: نسخه کپی موارد الکترونیکی درصورت نبودن منع قانونی، قابل امانت می  باشد. 

- تبصره 2: تهیه کپی و یا پرینت) غیر از پایان نامه  ها، طرح های پژوهشی و یا موارد الکترونی( 
از منابع مورد درخواست در ماده هفـتم با رعایت مقررات، در قبال پرداخت هزینه بالمانع 

می  باشد. 

8-9-5( ماده هشتم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه 

روزهای کارساعات کار دائميبخشردیف

از شنبه تا پنج شنبه11:30 تا 13:30میز امانت کتاب1

از شنبه تا پنج شنبه11:30 تا 13:30پایان نامه ها2

از شنبه تا پنج شنبه11:30 تا 13:30نشریات3

از شنبه تا پنج شنبه 8 تا 17:30سالن مطالعه4
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تدارکات روز دانشجو

خیریه تبسم

جشن  روز دانشجو



فصل ششم

امور مالی
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6-1( شرایط و ضوابط پرداخت شهریه

1. موسسه برای سهولت پرداخت شهریه اقدام به تقسیط نمودن شهریه کرده است. به 
گونه ای که دانشجو پس از پرداخت نقدی شهریه ثابت مجاز به انتخاب واحد می گردد. 
و در صورتی که بخواهد شهریه متغیر را تقسیط کند میتواند تا پایان مهلت حذف و اضافه 

با ارایه درخواست به امور مالی مبادرت به تقسیط شهریه نماید.
2. درصورت حذف درس در مهلت حذف و اضافه شهریه به آن درس تعلق نمی گیرد.

3. درصورت انتخاب درس جدید در مهلت حذف و اضافه به دروس اضافه شده شهریه 
تعلق می گیرد.

4. اگر دانشجویی مبادرت به حذف اضطراری درسی بنماید شهریه آن درس مسترد 
نمی گردد.

5. درصورت درخواست مرخصی و موافقت موسسه با مرخصی، دانشجو موظف به پرداخت 
شهریه ثابت نمیسال می باشد.

امور مالی
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6. چنانچه دانشجو بعد از مهلت حذف و اضافه درخواست مرخصی و حذف ترم بنماید 
موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر خواهد بود و شهریه پرداختی مسترد نخواهد 

شد.
7. چنانچه دانشجو بخواهد از تحصیل منصرف شود موظف است به کلیه تعهداتی که در 

دوران تحصیل سپرده است عمل نماید.
8. شهریه ترم تابستان 50% شهریه ثابت در هر نیمسال است.

9. به دانشجویان متقاضی انتقال از سایر موسسات آموزش عالی، به ازای هر واحد درسی 
پذیرفته شده 5% شهریه ثابت، شهریه دریافت می گردد.

10. دانشجویان مهمان شهریه ثابت و متغیر را به موسسات یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه 
متغیر را به موسسه و یا دانشگاه مقصد می پردازد.

11. چنانچه قبولی دانشجویی از طرف سازمان سنجش کم لن یکن تلقی شود شهریه 
پرداختی در نیمسال به وی مسترد می گردد.

12. دانشجویانی که موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در هر ورودی گردند، تخفیف 
شهریه تعلق می گیرد.

13. دانشجویان شاهدوایثارگر نیز تابع قوانین بنیادشهید خواهند بود که در ابتدای هر 
نیمسال اطالع رسانی خواهد شد.
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روز علوم آزمایشگاهی

جشن عید غدیر

مسابقه روز غذا
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