آييه وامه ورود بدون آسمون داوشجويان ممتاس به مقاطع باالتز
در وسارت بهداشت  ،درمان و آموسش پششكي
مقدمه
دس اجشاي ثٌذ  1هبدُ  2آييي ًبهِ ضَساي ّذايت استؼذادّبي دسخطبى ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ
آهَصش پضضني ٍ ثِ هٌظَس تسْيل هسيش آهَصضي داًطجَيبى هوتبص دس جْت ضنَفايي
استؼذادّبي آًبى ،ايي آييي ًبهِ تذٍيي ٍ اجشا هي گشدد .
ماده  - 1ثِ هٌظَس سػبيت اختصبس ٍاطُ ّبي صيش دس ايي آييي ًبهِ ثِ مبس هي سٍد .
وسارت  :هٌظَس ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني است .
داوشگاه  :هٌظَس ّشيل اص داًطگبّْبي ػلَم پضضني ٍ هَسسبت ٍاثستِ ثِ ٍصاست ثْذاضت،
دسهبى ٍ آهَصش پضضني مطَس است مِ عجق هقشسات ٍصاست ػول هي مٌٌذ .
داوشجو :هٌظَس مليِ داًطجَيبى ضبغل ثِ تحصيل دسداًطگبّْبي ػلَم پضضني ٍ هَسسبت
ٍاثستِ ثِ ٍصاست ٍداًطنذُ ّبي ػلَم پضضني ٍاثستِ ثِ دستگبّْبي اجشايي ( ضبّذ ،ثقيِ اهلل،
استص ٍ ػلَم ثْضيستي) هيتاضذ .
مقطع پاييه تز :هٌظَس دٍسُ تحصيلي فؼلي داًطجَ است.
مقطع باالتز :هٌظَس دٍسُ تحصيلي ثالفبصلِ ثؼذي داًطجَ است .
ماده  - 2دس ّشيل اص داًطگبّْبي ػلَم پضضني مطَس ،حذامثش دُ دسصذ اص ظشفيت پزيشش
سْويِ آصاد ّشيل اص سضتِ  /هحل ّبي مبسضٌبسي ًب پيَستِ ٍ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ هَجَد
دس داًطگبُ دس ّش دٍسُ ثِ داًطجَيبى هوتبص هقغغ پبييي تش اختصبظ هي يبثذ  .ايي ظشفيت هبصاد ثش
ظشفيت سسوي پزيشش داًطجَ دس ّش سضتِ  /هحل (هزمَس دس دفتشچِ پزيشش داًطجَ) است.
تبصزه : 1دس صَستي مِ دُ دسصذ هحبسجِ ضذُ دس ّشيل اص سضتِ  /هحل ّبي هَسد پزيشش ػذد
صحيح ًجبضذ گشد مشدُ آى ثب تقشيت كمتز اس يك هالك ػول خَاّذ ثَد .
تبصزه :2ثشاي هقغغ مبسضٌبسي اسضذ ايي سْويِ ،ثشاي سضتِ /هحل ّبيي قبثل اػوبل است مِ
ظشفيت پزيشش آصاد آًْب هغبثق دفتشچِ پزيشش آصهَى هشثَعِ حذاقل ً 5فش ثبضذ ٍ دس هَسد
سضتِ /هحل ّبيي مِ كهتش اص ً 5فشهي پزيشد دس صَست دسخَاست داًطگبُ هجٌي ثش پزيشش

داًطجَي هوتبص ّوبى داًطگبُ ٍ تبييذ دثيش خبًِ هشثَعِ دس ٍصاست ،حذامثش يل ًفش ثِ صَست
هبصاد پزيشفتِ ضَد .
ماده  -3افشاد هطوَل ايي هبدُ ثِ ضشح ريل هي تَاًٌذ اص تسْيالت هَضَع ايي آييي ًبهِ ثب
سبي ضشايظ ثْشُ هٌذ ضًَذ :
سػبيت س
الف – داًطجَي هوتبص دٍسُ مبسداًي (پزيشفتِ ضذُ ثش اسبس آصهَى سبصهبى سٌجص آهَصش
مطَس)مِ ستجِ اٍل سا دس ثيي داًطجَيبى ّن سضتِ ٍ ّن ٍسٍدي داًطگبُ هحل تحصيل خَد مست
ًوَدُ ٍ ظشف هذت حذامثش چْبس ًيوسبل تحصيلي داًص آهَختِ ضَد ٍ داساي هيبًگيي مل
حذاقل  18ثبضذ.
تبصزه  :هؼشفي داًطجَيبى هطوَل ثٌذ الف ثش اسبس ضَاثظ اػالم ضذُ اص سَي سبصهبى سٌجص
آهَصش مطَس ثَدُ مِ دس صَست اخز پزيشش داًطگبُ ،اص عشيق داًطگبُ ّبي هشثَعِ ثِ آى
سبصهبى اػالم خَاّذ ضذ.
ة -داًطجَي هوتبص دٍسُ مبسضٌبسي ًبپيَستِ مِ ستجِ اٍل سا دس ثيي داًطجَيبى ّن سضتِ ٍ ّن
ٍسٍدي داًطگبُ هحل تحصيل خَد مست ًوَدُ ٍ ظشف هذت حذامثش چْبسًيوسبل تحصيلي داًص
آهَختِ ضَد ٍ داساي هيبًگيي مل حذاقل  17ثبضذ.
ج -داًطجَي هوتبص دٍسُ مبسضٌبسي پيَستِ مِ ستجِ اٍل سا دس ثيي داًطجَيبى ّن سضتِ ٍ ّن
ٍسٍدي داًطگبُ محل تحصيل خَد مست ًوَدُ ٍ ظشف هذت حذامثش ّطت ًيوسبل تحصيلي
داًص آهَختِ ضَد ٍ داساي هيبًگيي مل حذاقل  17ثبضذ. .
تبصزه :1دس صَستي مِ داًطگبُ دس دٍ ًيوسبل پزيشش داضتِ ثبضذ يب دس دٍ دٍسُ سٍصاًِ ٍ ضجبًِ
داًطجَ ثپزيشد ثبالتشيي هؼذل دس ثيي فبسؽ التحصيالى دس يل سبل تحصيلي ،هطوَل آييي ًبهِ
هي گشدد.
تبصزه :2دسصَستي مِ ثِ ػلت ًحَُ اسائِ ٍاحذ ّبي دسسي تَسظ داًطگبُ ّب هذت صهبى تحصيل
داًطجَيبى يل دٍسُ  ،افضايص يبثذ ثب اسائِ تبييذيِ اصهؼبٍى آهَصضي داًطگبُ يل ًيوسبل تحصيلي
ثِ حذامثشدٍساى تحصيل اضبفِ خَاّذ ضذ .
تبصزه : 3دس هَاسدي مِ صهبى فبسؽ التحصيلي هتقبضي ثِ داليل هَجِ مِ هَسد تبييذ هؼبًٍت
آهَصضي داًطگبُ ثبضذ(اص قجيل ثيوبسي يب هشخصي صايوبى ٍ  )....ثِ تؼَيق افتذ حذامثش تب يل ًين
سبل تحصيلي ثِ سٌَات آهَصضي اٍ اضبفِ هيگشدد ٍ دس ايي صَست ًيوسبل فشاغت اص تحصيل

هالك ػول ثَدُ ٍ ستجِ ٍي ثب گشٍّي مِ ّوضهبى فبسؽ التحصيل ضذُ اًذ هحبسجِ ٍ هقبيسِ هي
گشدد.
ماده  - 4داًطجَيبًي مِ داساي حنن هحنَهيت قغؼي مويتِ اًضجبعي داًطگبُ يب ّيئت ثذٍي
تخلفبت آصهَى ّب (هجٌي ثش تخلف آهَصضي يب اخالقي) ثبضٌذ هطوَل ايي آئيي ًبهِ ٍ تسْيالت
هشثَعِ ًخَاٌّذ ضذ.
ماده  -5اٍلَيت اداهِ تحصيل داًطجَيبى هوتبص هطوَل ايي آييي ًبهِ دس هقغغ مبسضٌبسي اسضذ
ًبپيَستِ دس ّوبى داًطگبُ هحل تحصيل داًطجَ هي ثبضذ ٍلي دس صَست ٍجَد سْويِ ثيص اص
يل ًفش دس ّش داًطگبُ ،حذاقل يل سْويِ ثِ داًطجَيبى هوتبص داًطگبّْبي ديگش مِ فبقذ آى
سضتِ ٍ هقغغ دس داًطگبُ خَد هي ثبضٌذ اختصبظ هي يبثذ .
ماده  - 6داًطجَي هوتبص ّش سضتِ تحصيلي هجبص است دس هقغغ ثبالتش اص ّوبى سضتِ ثِ تحصيل
ثپشداصد ٍ دس صَستي مِ ثخَاّذ دسسضتِ ديگشي ثِ غيش اص سضتِ تحصيلي هقغغ قجلي اداهِ
تحصيل دّذ هٌَط ثِ هَافقت ضَساي آهَصضي داًطگبُ هحل تحصيل هقغغ ثبالتش ٍ ثش اسبس
هصَثبت ضَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي ػلَم پضضني خَاّذ ثَد .
تبصزه :دس صَستي مِ داًطجَ اص سضتِ پزيشفتِ ضذُ اًصشاف دّذ  ،هطوَل هحشٍهيت ينسبلِ
ًخَاّذ ضذ ٍلي ًوي تَاًذ هجذداً اص ايي تسْيالت استفبدُ ًوبيذ .
ماده  -7داًطجَيبى هطنٍل ايي آييي ًبهِ هي تَاًٌذ فقظ يك مزتبه ٍ آى ّن صشفبً ثشاي سبل ٍ
دٍسُ تحصيلي ثالفبصلِ ثؼذي خَد اص تسْيالت آهَصضي هَضَع آييي ًبهِ دس هقغغ ثبالتش استفبدُ
ًوبيٌذ .
ماده  -8داًطگبُ هَظف است ضوي اعالع سسبًي هٌبست ثِ داًطجَيبى ،فشايٌذهؼشفي داًطجَيبى
هطوَل ايي آييي ًبهِ سا ثِ گًَِ اي اجشا ًوبيذ مِ حذامثش تب پبًضدّن هشدادهبُ ّشسبل ٍاجذيي
ضشايظ ّش سضتِ /هحل ضٌبسبيي ضذُ ثبضٌذ.
تبصزه : 1داًطگبُ ثبيذ اسبهي افشاد ٍاجذ ضشايظ ًْبيي سا ّوشاُ ثب هستٌذات هشثَعِ حذامثش تب
پبيبى هشداد هبُ ّش سبل ثِ هشمض سٌجص آهَصش پضضني اعالم ًوبيذ .

تبصزه :2ثشاي هقغغ مبسضٌبسي اسضذ داًطجَ هيتَاًذ حذامثش  2سضتِ/هحل سا ثب تَجِ ثِ هبدُ 6
آييي ًبهِ ثِ ػٌَاى اٍلَيتْبي اًتخبثي خَد تؼييي ًوبيذ .
تبصزه : 3هشمض سٌجص آهَصش پضضني هَظف است پس اص اػالم داًطگبُ  ،دسخصَظ اسصيبثي
هذاسك ٍ ظشفيت سضتِ ّبي اًتخ اة ضذُ تَسظ داًطجَيبى ٍ سقف هجبص پزيشش داًطجَي
هوتبصهقغغ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ دس آى سضتِ /هحل اقذام ٍ دس صَست تبييذ دثيشخبًِ هشثَعِ
دس ٍصاست ،اسبهي پزيشفتِ ضذگبى ًْبيي سا ثِ داًطگبُ ّبي پزيشفتِ ضذُ اػالم ًوبيذ .
ماده ً - 9ظبست ثش اجشاي ايي آييي ًبهِ ثشعّذُ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست ثَدُ ٍ دس ضشح ٍ تفسيش
هفبد آىً ،ظش ايي هؼبًٍت هَسد استٌبد خَاّذ ثَد .
ايي آييي ًبهِ مِ هطتول ثش يك هقذهِ  9،هبدُ ٍ  10تجصشُ است دس تبسيخ  88/ 5/14ثِ تصَيت
ضَساي ّذايت استؼذادّبي دسخطبى سسيذ و جايگشيه آييه وامه ورود بدون آسمون
داوشجويان ممتاس به مقاطع باالتز مورخ  86/8/28گزديده و بزاي پذيزش داوشجو اس
سال تحصيلي  1389-90به بعد قابل اجزا مي باشد.

