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معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

رئیس و معاون آموزشی 
دانشکده پزشکی ، مدیر 

اداره کل آموزش ، معاون 
پژوهشی دانشکده پزشکی

شیوه نامه ارائه شده مطرح و پس از اجماع نظر در خصوص شرایط و مدارک 
الزم جهت اخذ واحد پایان نامه  مقرر گردید تا آئین نامه مذکور (پیوست 

صورتجلسه) به صورت کامل اجرایی گردد. 

طرح آئین نامه  و دستورالعمل 
اجرایی انتخاب ، انجام و دفاع 
پایان نامه دانشجویان پزشکی 
عمومی از سوی معاون پژوهشی 

دانشکده پزشکی 

۱

معاون آموزشی از زمان ابالغ 
مصوبه

مدیر مرکز آموزش مجازی
روسا و معاونین آموزشی 

دانشکده ها

با توجه به الزم االجرا بودن شیوه نامه مذکور مقرر گردید تا موارد ذیل مد 
نظر قرار گیرد ۱- ورود به آزمون از ۳ دقیقه به ۵ دقیقه افزایش یابد ۲- 
میانگین زمان  پاسخگویی به هر سوال از ۴۵ ثانیه به ۵۰ ثانیه افزایش یابد 
۳- زمان توقف بر روی هر سوال حداقل ۳۰ ثانیه اما بسته به نوع امتحان تا 
۹۰ ثانیه افزایش یابد و در خصوص سواالت تشریحی مدت زمان توقف بسته 
به نظر استاد تا دو دقیقه قابل افزایش است. ۴- با توحه به درخواست اکثریت 
دانشجویان مبنی بر اجازه برگشت به سواالت، مقرر گردید ترجیحاً به جای 

بحث و تبادل نظر در خصوص 
شیوه نامه مرکز سنجش 
آزمونهای علوم پزشکی ارسالی از 

وزارت متبوع  

۲

شماره: ۱۱۷۹/آ/د
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پیوست: دارد



طرح سواالت ارفاقی با ده درصد بازگشت به سواالت موافقت گردد.
معاون آموزشی از زمان ابالغ 

مصوبه
رئیس و معاونین آموزشی 

دانشکده ها ، مدیر اداره کل 
آموزش دانشگاه

با اخذ واحد در ترم تابستان تا سقف مجاز (۶ واحد) موافقت گردید و مقرر 
شد تنها در صورت اخذ نمره مردودی و یا تغییر مقطع، انتخاب واحد ترم 
تابستان دانشجو منوط به موافقت مدیر گروه و یا مسئول درس مربوطه نباشد. 
ضمناً در فرم میهمانی این دسته از دانشجویان، نظر کارشناس دانشکده ها 
مبنی بر بالمانع بودن انتخاب واحد بدون موافقت مدیر گروه و یا مسئول 

درس  قید و سپس به اداره کل آموزش ارجاع گردد.

انتخاب واحد ترم تابستان به 
صورت مجازی 

۳
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