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  مقاطع و رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان   - 1

  دانشكده متولي  رشته  مقطع

  پزشكي   پزشكي  حرفه اي  كترايد

  دندانپزشكي   دندانپزشكي  راي حرفه اي دكت

  داروسازي   داروسازي   حرفه اي  دكتراي

  پيراپزشكي   علوم آزمايشگاهي   رشناسيكا

  پرستاري زرند  پرستاري  كارشناسي 

  مديريت و اطالع رساني   خدمات بهداشتي درمانيمديريت   كارشناسي 

  پرستاري و مامايي رازي  پرستاري  كارشناسي 

  پرستاري و مامايي رازي  مامايي  كارشناسي 

  بهداشت  بهداشت حرفه اي   كارشناسي 

  مديريت و اطالع رساني  مدارك پزشكي ناپيوسته  كارشناسي

  دانشگاه علوم پزشكي سيرجان  فوريت هاي پزشكي  كارداني

  دانشگاه علوم پزشكي سيرجان  پرستاري  كارشناسي

  بهداشت  بهداشت عمومي  كارشناسي

  بهداشت  بهداشت محيط  كارشناسي

  پيراپزشكي       علوم آزمايشگاهي ناپيوسته   كارشناسي

 پيراپزشكي       هوشبري   كارشناسي

 پيراپزشكي       اتاق عمل   كارشناسي
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 پيراپزشكي       راديولوژي   كارشناسي

  مديريت       فن آوري اطالعات سالمت  كارشناسي

  بهداشت  علوم تغذيه  كارشناسي

  پيراپزشكي       فيزيوتراپي  كارشناسي

  پزشكي  پرديس خودگردان- يپزشك  دكتراي حرفه اي

 د�,ا�+
	��  پرديس خودگردان-دندانپزشكي  دكتراي حرفه اي

 دارو)�ز-  پرديس خودگردان-داروسازي  دكتراي حرفه اي

  پيراپزشكي  هوشبري  كارشناسي ناپيوسته

  پيراپزشكي  اتاق عمل  ناپيوستهكارشناسي 

  پرستاري زرند  بهداشت محيط  كارشناسي 

  بهداشت  بهداشت محيط  كارشناسي ناپيوسته

  بهداشت  بهداشت حرفه اي  كارشناسي ناپيوسته

  بهداشت  بهداشت عمومي  كارشناسي ناپيوسته

  علوم پزشكي سيرجان  هوشبري   كارشناسي

  سيرجانعلوم پزشكي   علوم آزمايشگاهي  كارشناسي

  علوم پزشكي سيرجان  مامايي  كارشناسي ناپيوسته

  علوم پزشكي سيرجان  بهداشت عمومي  كارشناسي

  علوم پزشكي سيرجان  بهداشت محيط  كارشناسي ناپيوسته

  علوم پزشكي سيرجان  بهداشت محيط  كارشناسي
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  دانشكده ها ي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان - 2 

  آدرس              نام رئيس  شماره تلفن    نام دانشكده       رديف

  بهمن 22انتهاي بلوار         محمد رضا شكيبي    آقاي دكتر                  33221672    دانشكده  پزشكي              1

   

  خ شفا –بلوار جمهوري اسالمي               محمدرضا زارعيآقاي دكتر                     32118074     دانشكده دندانپزشكي  2

  

  پرديزه دانشگاه –ابتداي بزرگراه هفت باغ         دكتر باقر امير حيدري        آقاي                   31325032      دانشكده داروسازي   3

  

  پرديزه دانشگاه –گراه هفت باغ ابتداي بزر               عباس بهرام پوردكتر  آقاي                   31325063    دانشكده بهداشت   4

  

  پرديزه دانشگاه –ابتداي بزرگراه هفت باغ                   محمد مراديآقاي دكتر         31215374    دانشكده پيراپزشكي  5

  

  پرديزه دانشگاه –ابتداي بزرگراه هفت باغ               آقاي دكتر مسعود رياني                        31325219    دانشكده پرستاري  6

  

  پرديزه دانشگاه –ابتداي بزرگراه هفت باغ                   سيد حسين صابري آقاي                  31325147دانشكده مديريت و اطالع رساني      7

  

  خ مصالي شرقي جنب پل راه آهن   ي تهامي نيا         دكتر مصطفآقاي                                                 دانشكده پرستاري زرند     8

  

  آقاي محمدرضا مسعودي                     دانشكده علوم پزشكي سيرجان                    10
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  علوم پزشكي كرمانواحدها و ادارات مختلف اداره كل آموزش  دانشگاه  - 3

  

      تلفن تماس شماره    نام مسئول مربوطه      نام واحد            رديف

  31215848                 عباس آقايي افشاردكتر       دانشگاه  كل مدير آموزش      1

  31215853                            سيامك اميري      معاون آموزش كل دانشگاه        2

  31215848               كبري مهني زاده        دفتر مدير آموزش       3

     31215850-31215851       نرگس ايرانمنش                 اداره دانش آموختگان       4

  31215845                فريده  زهرا شفيعي     اداره پذيرش و ثبت نام       5

   31215852                  مريم ايرانمنش       امتحانات  واحد      6

  31215853                   سيامك اميري     نقل و انتقاالت  واحد      7

  31215846        زهره سلطاني      آمار و نظام وظيفه      واحد     8

  31215847      مرجان حافظ آبادي      واحد دبيرخانه      9

  31215847                                    حياتي طاهره                  واحد ماشين نويسي     10

  31215844    شجاعي نسب   الساداتعليه       واحد بايگاني    11

  31215847        فاخر  محمدعلي      امور بهياري     12

  31215849        مرحمت افضلي       واحدانفورماتيك   13

  

  

  



  اداره كل آموزش                                       

7 

 

  

  شرايط ورود و نام نويسي -4

  :شرايط ورود به دانشگاه به شرح زير است

داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي از داخل يا خارج از كشورمورد –پذيرفته شدن در آزمون ورودي 

يا برابر آن براي آموزشهاي ) با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه( تائيد وزارت آموزش و پرورش 

مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات  –حوزوي، مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

كشور سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و  جاري

پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در     مهلت هايي كه . مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر ميشود

د به دانشكده ذيربط مراجعه توسط دانشگاه اعالم ميشود براي نام نويسي اوليه به دانشگاه وبراي انتخاب واح

كنند عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان آزمون سراسري براي ثبت نام درنخستين نيمسال تحصيلي به منزله 

  . انصراف از تحصيل خواهد بود
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  نظام آموزشي   -5

توجه به تعداد در نظام واحدي ارزش هر درس با . آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است 

هر . واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا مردودي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است 

مقدار درسي است كه مفاد آن بر اساس  مقررات آموزشي  طبق )يا آزمايشگاهي ( واحد درس نظري و عملي 

 51كارآموزي و كارورزي به ترتيب طي  برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس   مي شود و هر واحد

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال و در صورت ضرورت يك . ساعت به اجرا گذاشته مي شود  68ساعت و 

دانشجو موظف است در هر نيمسال در زمانيكه دانشگاه اعالم ميكند طبق تقويم دانشگاهي براي . دوره تابستاني 

عدم مراجعه دانشجو براي انتخاب .اره آموزش دانشكده مربوطه مراجعه نمايدادامه تحصيل و انتخاب واحد به اد

واحد بدون اطالع و عذر موجه در يك نيمسال به منزله انصراف ار تحصيل است و در صورت تاخير و داشتن عذر 

 موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال با صدور حكم مرخصي جزو

دانشجو موظف است عذر موجه  خود را در خودداري از نام نويسي با . مدت مجاز تحصيل آنان محسوب ميگردد 

داليل مستند بصورت مكتوب در زماني كمتر از يكماه بعد از آغاز نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه اطالع 

  .دهد
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  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل  -6

نشگاهي و ضوابط آن بر طبق برنامه اي كه توسط شوراي آموزشي دانشگاه تعيين ميگردد گذراندن درسهاي پيشنياز  دا

. واحد درسي انتخاب نمايد  20تا  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل مجاز است بين . انجام مي پذيرد

راهنما و موافقت دانشكده در  داشته باشد مي تواند با نظر استاد 17دانشجو يي كه در يك نيمسال حداقل ميانگين 

. واحد درسي نميباشد  6در دوره تابستاني دانشجو مجاز به انتخاب بيش از . واحد درسي انتخاب نمايد  24نيمسال بعد تا 

دكتراي  –سال  9دكتراي دندانپزشكي  –سال  10حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي 

  .سال است  6سال و دوره كارشناسي پيوسته  3كارداني و كارشناسي ناپيوسته  سال و جهت دوره 9/ 5داروسازي

  

  حضور و غياب  -7

حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره اي كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور 

�نبايد ازدانشجو در هر يك از جلسات غيبت محسوب مي شود ساعات غيبت دانشجو در هر درس 

��
مجموع ساعات    

 � آن درس و ساعات غيبت درهر بخش  نبايد از

��
ساعات آن بخش تجاوز كند در غير اينصورت نمره دانشجو در آن  

�درس صفر منظور خواهد شد در صورتيكه غيبت در هر درس مازاد بر 

��
و در بخشهاي كارآموزي و كارورزي مازاد    
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�بر

��
واحد الزامي نيست  12در اين   حال رعايت حد نصاب. شود آن درس حذف ميگردد بوده و موجه تشخيص داده  

غيبت غير موجه . در عين حال نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميگردد

ذف آن درس در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس و غيبت موجه در امتحان هر درس باعث ح

  .آموزشي دانشگاه است شوراي نشخيص موجه بودن و غير موجه بودن در جلسه امتحان به عهده . خواهد بود

  

  حذف و اضافه-8

 2درس خود را حذف و يا براي  2دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي تا دو هفته پس از شروع نيمسال حداكثر 

درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي  2درس انتخابي خود را با  2درس ديگر ثبت نام كند يا 

هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل  2ات  وي از حدود مقررات آموزشي  تجاوز نكند غيبت درجلس

�ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 

��
  .غيبت مجاز دانشجوي محسوب ميشود
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    مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل  -9

اوب و در هر يك نيمسال تحصيلي متوالي يا متن 2دانشجو مي تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشكي حداكثر 

از مراحل دانشجويان دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته مي توانند از دو 

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ، حداقل دوهفته .  نيمسال مرخصي در طول دوره تحصيل استفاده نمايند 

ترك تحصيل بدون كسب . وسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد قبل از شروع نام نويسي هرنيمسال ، ت

اجازه از دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب ميشود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را 

صورت  دانشجو بايد درخواست انصراف از تحصيل خود را شخصاٌ به آموزش دانشكده تسليم نمايد در اين. ندارد 

. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد 

. و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را ندارد . پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر شد 

تحصيل مجدد .ي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل نمايددانشجو منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهدات

  . دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط خواهد بود

  

  



  اداره كل آموزش                                       

12 

 

  انتقال   -10

  . انتقال به معني تغيير محل تحصيل از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است 

  :انتقال دانشجو با دانشگاه هاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است 

  .ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداءاز نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد  -

 .متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد  -

در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجري بازنگري و اصالحات برنامه آموزش پزشكي  -

الهاي عمومي در صورت تطبيق واحدهاي درسي  در دانشگاه مبداء و مقصد ، انتقال دانشجو در يكي از نيمس

 .تحصيلي با حفظ مقررات آموزشي و انضباطي مربوط و موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد امكان پذير ميباشد 

در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجري بازنگري و اصالحات برنامه آموزش پزشكي  -

بقت نداشته باشند ، انتقال دانشجو عمومي در صورتيكه برنامه آموزشي دانشگاههاي مبدا و مقصد كامالً مطا

با حفظ مقررات آموزشي  49-3صرفاً پس از پايان هر يك از مراحل آموزش پزشكي عمومي با رعايت مفاد بند 

 .و انضباطي مربوط و موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد امكان پذير ميباشد 

 .صف كل واحدهاي دوره باشد واحدهاي باقيمانده دانشجو دانشجو براي  دانشگاه مقصد ، حداقل ن -

 .باشد  12ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل  -
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نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته  -

 .و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد 

و  49ستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند ، با رعايت شرايط ماده انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به د -

 .اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است 

انتقال از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و  -

 .مقصد با رعايت ضوابط مربوط ، بالمانع است 

 .انتقال فرزندان اعضاء هيئت علمي تابع ضوابط و آئين نامه مربوط به خود ميباشد  -

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه ها و موسسات عالي داخل كشور ، تابع  -

 .ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد 

 

  تغيير رشته -11

پزشكي در طول دوران تحصيل خود مي تواند در صورت داشتن شرايط زير و دانشجوي دوره دكتري عمومي 

  .موافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغيير رشته دهد

  .ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد -
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� حداقل -

�
�و حداكثر 

�
  .كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد 

متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در نمره آزمون ورودي  -

  .سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد

 .با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد -

امه  تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند بر اساس دستور العمل مندرج در تغيير رشته دانشجوياني كه از اد -

 .صورت مي گيرد 13ماده  2تبصره 

تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص  تعهد دارند با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعالم  -

 .موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است 

شته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط تغيير رشته با ر -

 .مربوط است 

 1دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره  -

 همين ماده
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ير اين صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد در غ -

در صورتي كه دانشجوهم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين .امكان پذير است   65تر با رعايت مقررات ماده 

 .شرايط تغيير رشته باشد تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است 

آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناورزي و بر  تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و -

 .عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال بالمانع است 

 

  دانشجوي ميهمان -12

درمواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزيربه تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد 

  .ميهمان محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهدبه عنوان دانشجوي 

ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه از دانشگاه هاي حضوري به غير حضوري از دانشگاه هاي دولتي به غير دولتي و بر 

   .عكس ممنوع است

نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه ميهمان شدن دانشحو در يك دانشگاه مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو 

  .مبداء گذرانده باشد
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ميهمان شدن دانشحو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد به شرط 

واحد كمتر باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه   10آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 

   .واحد بيشتر نشود بالمانع است 20واحد كمتر و از  12و مقصد به در آن نيمسال از  مبداء

انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايستي بااطالع 

   .گروه آموزشي مربوط در دانشگاه  مبداء و طبق شرايط دانشگاه  مقصد باشد

 40در يك يا چند دانشگاه مي گذراند نبايد از ) تك درس يا تمام وقت ( ايي كه دانشجو به صورت ميهمان تعداد واحده

  . درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد

مي باشد واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره  12حداقل نمره قبولي داشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 

  .بايد مجدداً بگذراند  گذرانده است 12كمتر از 

  

  پايان نامه -13

تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره دكترا  است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط بـه رشـته تحصـيلي    

استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو موافقت استاد و تائيد گـروه آموزشـي   . خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد 

 .فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفـاع يـا تصـويب آن نبايسـتي كمتـر از يكسـال باشـد       . بوط تعيين ميگردد مر
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دانشجويان دوره دكتراي پس از ورود به دوره كارآموزي باليني مجازند موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخـاب  

. پژوهشي دانشكده قطعيت مي يابد  –وزشي و شوراي آموزشي يا آموزشي كنند موضوع پايان نامه پس از تائيد گروه آم

ارزشيابي پايان نامه توسط هيئت داوران متشكل از استاد راهنما و حـداقل دو عضـو از اعضـاء هيئـت علمـي و محققـان و       

ظر هيئت داوران در صورتيكه پايان نامه از ن. متخصصان و صاحبنظران به انتخاب گروه آموزشي مربوط صورت مي گيرد 

ضعيف تشخيص داده شود دانشجو مي تواند بار ديگر در زمانيكه هيئت داوران تعيين مي كند رسـاله خـود را كامـل و از    

. آن دفاع نمايد و تعيين اين مدت بايد به نحوي باشد كـه از نصـاب حـداكثر مـدت مجـاز تحصـيل دانشـجو فراتـر نـرود          

نمـره پايـان نامـه در    . در مقياس نمره گذاري صفر تـا بيسـت صـورت مـي گيـرد       ارزشيابي پايان نامه توسط هيئت داوران

دانشجوياني حق دفاع از پايان نامـه را دارنـد كـه كليـه واحـدهاي آموزشـي       . احتساب ميانگين كل دانشجو منظور ميشود 

  .دوره را گذرانده باشند
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  شرح وظايف استاد مشاور  -14

دانشجويان هدايت و نظارت مستمر بـر رونـد تحصـيلي و شناسـايي زمينـه هـاي آسـيب        اهداف داشتن استاد مشاور جهت 

نمودن دانشجويان با شهر محل تحصيل و مقررات آموزشي و شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشـان   پذيري و آشنا

  .و هدايت دانشجويان برتر ميباشد 

  .زشي باشند اساتيد مشاور بايد مسلط و آشنا به كليه آئين نامه ي آمو -1

توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود داشته و آنها را با واحدهاي مختلف و مكانهاي مختلف محل تحصيل آشنا  -2

 سازند 

 .بايد دانشجويان را با مقررات و آئين نامه هاي آموزشي آشنا نمايند  -3

بايد براي هر دانشجو پرسشنامه محرمانه تهيه و اطالعات فردي ، خالصه وضـعيت هـر نيمسـال تحصـيلي ، كارنامـه       -4

 هاي پايان هر نيمسال ، ويژگيهاي عاطفي و فرهنگي و تربيتي دانشجو در پرونده مخصو ص نگهداري نمايند 

 .بايد مشاوره هاي الزم در زمينه شغلي  مرتبط ارائه گردد -5

 .ي الزم به آنها جهت روش صحيح مطالعه داده شودراهنمايها -6
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جابجايي ، حدف و اضافه و حـذف اضـطراري در   , بايد فرمهاي انتخاب واحد ، گواهي پزشكي ، ميهماني ، انتقال  -7

 .يك نيمسال هر دانشجو را بررسي نمايند

 .ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجويان را بايستي انجام دهند -8

  

 

  گواهي اشتغال به تحصيل جهت ارگانها و ادارات  مختلفصدور-15

  :شرايط اخذ گواهي اشتغال به تحصيل جهت ارگانها و ادارات مختلف به شرح ذيل ميباشد

ارسال  گواهي اشتغال  به تحصيل  از دانشكده ها در نيمسالي كه دانشجو مشغول  به تحصيل ميباشد به آموزش  -1

 كل دانشگاه

سازمانها و نهادهاي مختلف ، توسط آموزش كل دانشگاه پس از اخذ  گواهي استغال به صدور گواهي  به   -2

 تحصيل دانشجو از محل تحصيل

الزم به  تذكر است كه اين اداره كل از ارائه گواهي با ذكر تعداد واحدهاي گذرانده و ميانگين كل و همچنين  -3

 گواهي بدون عنوان

  .ل نيمسال جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي مجاز ميباشد معذور  ميباشد و تنها گواهي با ذكر معد
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  مقررات نظام وظيفه  -16

  :معافيت تحصيلي 

هر دانشجوي مرد مي تواند در تمام طول تحصيل خود از معافيت تحصيلي استفاده نمايد به اين منظور دانشجو فرم 

واحد نظام وظيفه از طريق واحد مذكور جهت وضعيت نظام وظيفه را به دقت تكميل نموده كه پس از تكميل و تحويل به 

الزم به توضيح است كه عواقب وجود هر گونه نقص در . صدور معافيت تحصيلي اقدامات الزم مقدور مي گردد 

  .اطالعات تكميل شده از جمله عدم صدور معافيت تحصيلي بر عهده خود دانشجو خواهد بود 

ضمن ارائه اصل آن به واحد نظام وظيفه مي بايست ) برگه سبز  (كساني كه داراي برگ اعزام به خدمت ميباشند  -

 .بعد از گذشت يك نيمسال تحصيلي جهت پيگيري وضعيت تحصيلي خود به واحد مربوطه مراجعه نمايند 

هر دانشجويي كه قبالً در دانشگاه ديگري مشغول به تحصيل بوده و انضراف داده است مي بايست تاريخ انصراف  -

طريق دانشگاه قبلي به سازمان ناجا اعالم نمايند در غير اينصورت آن سازمان از صدور معافيت خود را از 

 .تحصيلي خودداري نموده و از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد 

كساني كه در حين انجام وظيفه خدمت سربازي پذيرفته شده اند مي توانند طي يك نامه ترخيص از دانشگاه  -

 .صيلي خود را به پادگان محل خدمت خود اعالم دارند وضعيت تح
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ميباشد مي بايست ) پزشكي ، كفالت و موارد خاص ( هر فردي كه داراي كارت پايان خدمت و انواع معافيتها  -

 .اصل و كپي آن را به واحد نظام وظيفه ارائه نمايد 

ك تحصيل جهت ابطال معافيت هر دانشجو موظف است در صورت فارغ التحصيلي ، انصراف ، اخراج و تر

به واحد نظام وظيفه مراجعه نمايد در غير اينصورت عواقب بعدي آن به  تحصيلي خو د واعالم به سازمان ناجا

ماه  6مهلت اعالم ابطال معافيت تحصيلي به ناجا براي دانشجويان فارغ التحصيل . عهده خود دانشجو خواهد بود 

  .ماه بعد از تاريخ انصراف ميباشد 4ي دانشجويان انصرافي پس از تاريخ فراغت از تحصيل و برا
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  :وظيفه عمومي  –گذرنامه  –گواهي اشتغال به تحصيل جهت راهنمايي و رانندگي -17

هر دانشجوي مرد مي تواند از طريق واحد نظام وظيفه جهت اداره راهنمايي رانندگي ، اداره گذرنامه و سازمان  -

گواهي اشتغال به ) جهت صدور معافيت كفالت و موارد خاص و خروج از كشور ( تهران وظيفه عمومي ناجاي 

تحصيل دريافت نمايد كه در همه موارد باال نياز به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده مربوطه و شماره 

 .ميباشد ) فقط دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند ( معافيت تحصيلي 

 .دانشجويان نميتوانند در طول زمان تحصيل جهت صدور معافيت پزشكي اقدام نمايند  -

در زمان تحصيل با ارائه اصل و ) كفالت و موارد خاص ( دانشجو مي بايست در صورت اخذ كارت معافيت دائم  -

 .كپي كارت به واحد نظام وظيفه معافيت دائم خود را اعالم نمايد 

  

 

  :خروج از كشور -18

  .شجويان متقاضي خروج از كشور به دو منظور مي توانند به خارج از كشور به طور موقت سفر نماينددان

  )  فقط به منظور ارائه مقاله و يا شركت در كنگره هاي بين المللي( سفرهاي علمي : سفرهاي زيارتي ب : الف  
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  سفرهاي زيارتي : الف 

باشد درخواست خود را به آموزش كل واحد نظام وظيفه دانشگاه درصورتيكه دانشجوقصد سفرهاي زيارتي را داشته 

همراه با گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده و گواهي اعالم تاريخ رفت و برگشت و كشور مقصد از آژانس 

زيارتي و سياحتي تسليم و واحد مربوطه با اخذ تعهد محضري از طريق دفتر حقوقي دانشگاه اقدام به صدور مجوز 

  .مي نمايد و معرفي نامه اي به وي جهت نظام وظيفه و اداره گذرنامه جهت خروج از كشور صادر ميگرددخروج 

  سفرهاي علمي 

  درخواست دانشجو مبني بر شركت در كنگره هاي بين المللي تحويل به آموزش كل  واحد نظام وظيفه -1

 ارسال درخواست مذكور به منظور تائيديه به معاونت پژوهشي  -2

 تائيديه درخواست از سوي معاونت پژوهشي به آموزش كلارسال  -3

 ) به غير از دانشجويان شهريه پرداز ( معرفي به دفتر حقوقي با اخذ تعهد محضري  -4

براي دريافت خروج مجوز از كشور انجام مي ) سازمان نظام وظيفه ( در خصوص دانشجويان پسر معرفي به ناجا  -5

 شود 

 قابل اجرا است ) 4(تا ) 1(ختر صرفا بندبديهي است درخصوص  دانشجويان د  -6
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  پي نوشت ها -20

  الزم به تذكر است كه

قوانين آموزشي  مربوط به غيبت دانشجويان در كالس هاي درس و جلسات امتحان ، تغيير رشته و ميهماني  وانتقالي    -1 

  .درمورد كليه دانشجويان به مورد اجرا قرار خواهد گرفت

ه ، حذف تكدرس و همچنين انجام انتخاب واحد صحيح ، دانشجويان بايد دقت بسيار زيادي در زمينه حذف و اضاف -2

را مبذول دارندو  اين خصوص  با اساتيد مشاور خويش ، تماس حاصل نموده و مشورت نمايندباتوجه به تقويم آموزشي 

  قرار دارد بر طبق مقررات اقدام نمايند www.ceo.kmu.ac.ir دانشگاه كه در سايت آموزش كل

براي اطالع از تقويم آموزشي و آشنايي با واحدهاي مختلف آموزش كل و قوانين مربوطه ميتوانيد به سايت هاي ذيل -3

  .رجوع نمائيد

  www.kmu.ac.ir: آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

  www.edu.kmu.ac.ir)  :سما (يستم مديريت آموزشي آدرس وب سايت س

            www.ceo.kmu.ac.ir:آدرس سايت آموزش كل 
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سـاعت و بـه صـورت عملـي يـا       17هر واحد درس مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري -*

مه مصوب شوراي عـالي برنامـه ريـزي    ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنا 34آزمايشگاهي 

  .تدريس ميشود

  واحد باشد  20و حداكثر  12بر اساس مقررات آموزشي واحدهاي انتخابي بايستي حداقل   -*

  

  

  

  

  

  


