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فصل دوم آیین نامه آموزشی :نظام آموزشی

تاریخ بازنگری:

واحد درسی
ماده  -5آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی ،ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به
همان درس محدود است.
هر واحد درسی  ،مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری  17ساعت ،عملی یا آزمایشگاهی  ،34کارگاهی
و کار آموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه  51ساعت ،در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ،طبق برنامه
مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود .در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال
متناسب با واحد آن ،توسط استاد مربوط تعیین می شوند.
سال تحصیلی
ماده  -6هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است.
مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل  17هفته و هر دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش با رعایت مفاد ماده  5است.
تبصره  :1طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
تبصره  :2در موارد استثنائی و ضروری ،شامل وقوع بالیای طبیعی ،عدم امکان حضور استاد مربوط در طول  17هفته ،بیماری
استاد و مواردی از این قبیل  ،به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه ،می توان درس یا درس هایی را در
مدتی کوتاه تر از  17هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس ها را اخذ کرده اند تدریس نمود ،مشروط بر اینکه مجموع
ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده  5این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کالسها مطابق ساعات هر واحد درسی
الزامی است.
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده  -7تمام دانشگا ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
تبصره :ترتیب دروس با رعایت پیش نیاز ها ،تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ،روش تدریس و جابجا کردن ریز
مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است.
دروس اختیاری

ماده  -8دانشگاه های دارای هیات ممیزه می توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از
دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند ،مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول
دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.
طبق دستورالعمل واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه های علوم پزشکی دارای هیات ممیزه شامل  8ماده
و  2تبصره ،مصوب جلسه  27تاریخ  83/9/7شورای عالی برنامه¬یزی علوم پزشکی که از تاریخ تصویب الزم االجراء
است:
ماده  -3دانشگاه های دارای هیات ممیزه مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحد های درسی جدید به جای دروس
none coreحداکثر تا سقف  %10کل واحد های دوره در هر برنامه آموزشی اقدام و این دروس را به صورت اختیاری
به دانشجویان ارائه نمایند .دانشگاه ها موظفند اهداف آموزشی و سر فصل واحدهای جدید خود را جهت اطالع به
شورای عالی برنامه ریزی اعالم نمایند.
ماده  -4دانشگاه های فاقد هیات ممیزه مستقل مجازند در چارچوب واحد های اختیاری مشخص شده در برنامه
آموزشی به دانشجویان خود واحد های درسی ارائه نمایند و یا از برنامه های آموزشی دانشگاه های دارای هیات ممیزه
مستقل استفاده نمایند.
تبصره :در صورتی که از برنامه های دانشگاه های دارای هیات ممیزه مستقل استفاده نمایند باید به شورای عالی برنامه
ریزی علوم پزشکی اطالع داده شود.
طبق اصالحیه دستور العمل مذکور ،مصوب جلسه  35تاریخ  86/8/29شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی ،همه
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی (دارای یا فاقد هیات ممیزه) مجاز به ارائه واحد های درسی جدید به جای
دروس  none coreاقدام و این دروس را به صورت اختیاری ارائه کنند .سقف این واحد ها در دانشگاه های دارای
هیات ممیزه  %20کل واحد های دوره در هر برنامه آموزشی و در دانشگاههای فاقد هیات ممیزه  %10کل واحدهای
دوره به شرط داشتن  3دوره فارغ التحصیل در رشته مربوط است.
طبق مصوبه جلسه شماره  62تاریخ  94/0/1/20شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ،اختیار تغییر در محتوای برنامه
های آموزشی مبتنی بر نیاز های سالمت منطقه تا سقف  %20رئوس مطالب هر درس به غیر از دروس عمومی با تصویب
شورای آموزشی دانشگاه مربوط و تایید دبیرخانه کالن منطقه آمایشی به دانشگاه های مجری برنامه ها واگذار می گردد
ساعات حل تمرین
ماده  -9دانشگاه ها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تایید دانشکده و دانشگاه ،در هر رشته از دوره های
کارشناسی تا  20ساعت و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا  10ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس
رشته در طول دوره بیافزایند .این افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمی شود.

