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  پيام رئيس دانشكده 

  
  

ورود شما را از طرف خود و همكارانم به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان خوشامد 

چهار دهه از شروع فعاليت آن مي گذرد با تالش همكاران سخت  بيش ازگويم. اين واحد آموزشي كه مي

كوش در رديف بهترين مراكز علمي دندانپزشكي كشور و در حد مراكز علمي خوب جهان قرار گرفته و 

 .داراي يازده گروه آموزشي است و در يازده گروه تخصصي مشغول تربيت متخصص دندانپزشكي مي باشد

تر مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دك هاي خاص و ايمپلنت دنداني،  ماريمركز درماني دندانپزشكي بي

ترابي نژاد و النه حيوانات (در نزديكي دانشكده) و سه كلينيك تخصصي وابسته در سطح شهر اصفهان 

 PhD همچنين دانشكده درحال حاضر رشته موجب غناي بار علمي و ارتقاء سطح سالمت جامعه شده است.

فلوشيپ ايملنت، دوره هاي و  دانتيكستحقيقاتي رشته اندو PhD ،ودندانپزشكي اجتماعيسالمت دهان 

 .نيز برگزار مي كند راپروتزهاي ماگزيلوفاشيال دندانپزشكي بيمارستاني و 

نفر  ١٠٠بيش از  و نفر دانشجوي دندانپزشكي حرفه اي ٨٠٠ ،نفر عضو هيأت علمي ١٠٠در اين دانشكده 

و دستيار تخصصي  PhDهر ساله نيز در مقاطع دكتراي تخصصي عاليت هستند. مشغول ف دستيار تخصصي

   مجله فارسي وانگليسي دارد. اين دانشكده درحال حاضر دوتكميلي فلوشيپ نيز پذيرش دارد. 

اين واحد علمي بر اساس سياست اساسي جمهوري اسالمي ايران آماده برقراري ارتباط علمي با پژوهشگران، 

 . گاههاي داخل و خارج كشور جهت ارتقاء دانش دندانپزشكي مي باشدمؤسسات و دانش

  
  

  

  

به اطالع  ١٤٠٠-١٤٠١ضمن تبريك به پذيرفته شدگان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درآزمون سراسري 

 انجام ترونيكيالك صورت به دانشجويان   ميرساند، باتوجه به مصوبات ستاد مديريت بيماري كرونا، ثبت نام

 و آنان به صورت غير حضوري و از طريق دفاتر پستي انجام خواهد شد تحصيلي مدارك ارسال و گرديده

كليه كالسهاي دانشجويان نيز تا اطالع ثانوي به صورت غيرحضوري (مجازي) خواهد بود. شروع كالسها 

 مي باشد.  ١٠/٧/١٤٠٠ تاريخ از  ورودي مهرماه

 دقيق دستورالعمل زير نسبت به اجراي آن مرحله به مرحلهبر اين اساس كليه پذيرفته شدگان ضمن مطالعه 

  اقدام نمايند.

آماده پاسخگويي به سواالت شما عزيزان مي  كارشناسان معاونت آموزشي دانشگاه همچنين شماره تماس

  ٣٧٩٢٨٠٢٢و  ٣٧٩٢٨٠٢٦:   باشد

  

  مراحل ثبت نام: 
  مرحله اول: ثبت نامه اينترنتي پذيرفته شدگان

  وم: (دريافت تاييديه ثبت نام اينترنتي)مرحله د
  مرحله سوم: (ارسال مدارك به صورت پستي)

  ) مجازي دركالسهاي شركت مرحله چهارم : (مشاهده انتخاب واحد در سامانه سما و 
  
  

  وب سايت هاي مفيد: 
 https://edu.mui.ac.ir                    دانشگاه:وب سايت معاونت آموزشي 

             http://csa.mui.ac.ir                :دانشگاه وب سايت معاونت دانشجويي

   http://dnt.mui.ac.ir                      :وب سايت دانشكده دندانپزشكي
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   مجازي دركالسهاي شركت مشاهده انتخاب واحد در سامانه سما و 
  

اضافه ، گروه بندي، برنامه امتحانات، كليه برنامه هاي آموزشي دانشجويان (اعم از انتخاب واحد، حذف و 

نمرات، تقويم آموزشي، استاد مشاور، درخواست هاي دانشجويي و ...) از طريق سامانه اي به نام سما 

)http://register.mui.ac.ir/samaweb/login.aspx است. به استثناء ترم ) قابل مشاهده و پيگيري

اول انتخاب واحد توسط خود دانشجويان انجام مي شود. با توجه به عدم آشنايي دانشجويان با سامانه سما، 

مي گردد. توضيحات مربوط به كار با سامانه سما در ذيل آورده توسط دانشكده انجام ترم اول انتخاب واحد 

  شده است. 

وم پزشكي از طريق سامانه اي به نام نويد مديريت كالسهاي مجازي در دانشگاه عل

)https://muinavid.vums.ac.ir/  انجام مي گيرد. شركت در كالسها در سامانه نويد براساس گروه (

بندي دروس در سامانه سما مي باشد. بدان معني كه دانشجو الزم است ابتدا به سامانه سما مراجعه نمايد و گروه 

ه كند و سپس براساس گروه درسي اعالم شده در سما، در كالس مربوطه در درسي خود را در آنجا مشاهد

  سامانه نويد شركت كند. لينك آموزش نحوه ورود و كار با سامانه نويد در ذيل آورده شده است. 

http://elearning.mui.ac.ir/fa/helpdesk  
  

هنمايي در مورد نحوه مطالعه دروس دانشگاهي با توجه به جهت گرفتن راتوصيه به دانشجويان جديدالورود: 

حجم باالي مطالب و ارائه آنها در يك بازه زماني فشرده به نمايندگان دانشجويي ورودي هاي سالهاي قبل 

  مراجعه نماييد.  

  

   : يپزشكدنداندانشكده  دينو يسامانه آموزش مجاز يراهنماكارشناسان و  يمعرف

              ٣٧٩٢٥٦٧١حسين پور نم خارئيس واحد آموزش: 

  ٣٧٩٢٥٦٧٤ فناييخانم كارشناس برنامه ريزي و سامانه آموزش نويد:  

   ٣٧٩٢٥٦٧٢ كاظميخانم كارشناس علوم پايه:  

  ٣٧٩٢٥٦٧٣كارشناس سما: خانم اكبري 
 

  نحوه ورود به سامانه سما: 
http://register.mui.ac.ir/samaweb/login.aspx  

: شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري وارد شود و شماره ملي به عنوان رمز عبور  مي باشد كه پس مرحله اول

  از اولين ورود قابل تغيير است. 

  
  تأييديه انتخاب واحد

  
  

  دروس دانشجو در نيمسال
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  دروس ارائه شده نيمسال

  
  

  ارسال درخواست به معاونت آموزشي دانشكده نحوه

  
  

  

  ارسال اسكن عكس پرسنلي در سامانه سما

  
  

  تغيير كلمه عبور

  
  

   در دسترس مي باشد.سما دانشجو  صفحه كاربري راهنماي كامل سامانه سما نيز در 
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  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ١٤٠٠-١٤٠١تقويم آموزشي  سال تحصيلي  

  
        ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال اول    

  ١٧/٦/٤٠٠چهارشنبه   پايان ساعت اداريلغايت      ٤٠٠/ ١٣/٦شنبه   انتخاب واحد

  ٢٠/٠٦/٤٠٠شنبه   شروع كالسها

  ٤/٠٧/٤٠٠و  يكشنبه        ٤٠٠/ ٣/٠٧شنبه   حذف واضافه

  ١٤/٠٩/٤٠٠و  يكشنبه      ١٣/٠٩/٤٠٠شنبه   حذف اضطراري

  ١٥/١٠/٤٠٠ شنبهچهار   پايان كالسها

  ١٧/١٠/٤٠٠  جمعه  شروع امتحانات

  ٠٨/١١/٤٠٠جمعه     پايان امتحانات

  ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال دوم 

  ١٣/١١/٤٠٠چهارشنبه  پايان ساعت اداري لغايت      ٤٠٠/ ٠٩/١١شنبه   انتخاب واحد

  ١٦/١١/٤٠٠شنبه    شروع كالسها

  ٢٧/١١/٤٠٠و  چهار شنبه   ٤٠٠/ ٢٥/١١دوشنبه      حذف واضافه

  ٢٥/٠٢/١٤٠١و  يك شنبه       ٢٤/٠٢/١٤٠١شنبه     حذف اضطراري

  ٢٥/٣/١٤٠١چهارشنبه      پايان كالسها

  ٢٦/٠٣/١٤٠١     پنج شنبه  شروع امتحانات

  ١٧/٠٤/١٤٠١جمعه      پايان امتحانات
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  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  ١٤٠٠-١٤٠١تقويم آموزشي  تابستان تحصيلي  

  صورت صدور مجوزدر 

  
  ١٤٠٠تقويم آموزشي تابستان 

  ٠٦/٠٤/٤٠٠يكشنبه   پايان ساعت اداري  لغايت    ٤٠٠/ ٠٥/٠٤شنبه   انتخاب واحد 

  ١٢/٠٤/٤٠٠شنبه   شروع كالسها

  ٢٠/٠٥/٤٠٠ چهار شنبه  پايان كالسها

  ٣٠/٠٥/٤٠٠شنبه    شروع امتحانات

  ٠٦/٠٦/٤٠٠   شنبه  پايان امتحانات
  

  

  دانشكده دندانپزشكي اصفهان گروه هاي آموزشي 

  
 گروه آسيب شناسي دهان فك وصورت ـ 

 گروه ارتودنسي ـ 

 گروه اندودنتيكسـ 

 گروه اندودنتيكسـ 

 بيماري هاي دهان وتشخيصـ 

 گروه ترميميـ 

 گروه پروتزهاي دندانيـ 

 گروه پريودنتيكسـ 

 جراحي دهان فك وصورتـ 

 راديولوژي دهان و دندانـ 

 دندانپزشكي كودكان وپيشگيريـ 

  گروه جامعه نگرـ 
  

  مراكز تحقيقاتي دانشكده 
  مركز تحقيقات ايمپلنت ـ 
  علوم دندانپزشكي  مركز تحقيقاتـ 

  ـ مركز تحقيقات مواد دنداني
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 مديريت دانشكده 

  

  

  
  

  

  نيمرخ درسي

دانشجويان دندانپزشكي 

  به بعد ٩٧ورودي سال 

  عمومي دندانپزشكي)مقطع دكتراي دروس (
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  چكيـده مقررات ، آيين نامه ها و مصوبات آموزش دوره دندانپزشكـي عمومي
  واحد) ٢١٧برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي (

  ثبت نام
   دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند براي ادامه

تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك 
 نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

 نيمسال  ٤واحد اختياري ) طي  ٢واحد اجباري ،  ٧٣واحد ( ٧٥ مرحله اول : علوم پايه 
  : ترم متوالي) ٨سال (  ٤واحد طي  ١٤٤ : ينيبالمرحله دوم 

در صورتي كه واحد درسي قابل انتخاب است.  ٢٠تا و حداكثر  ١٢حداقل  در هر نيمسالنكته: 
 واحد نيز وجود دارد. ٢٤باشد در نيمسال بعد امكان انتخاب واحد تا  ١٧معدل دانشجو حداقل 

  

 اخالق 
  در كليه مراحل تحصيل الزامي بوده و مورد رعايت اخالق حرفه اي و ضوابط پوشش حرفه اي

 مي گيرد. ارزيابي قرار
  

 واحدهاي درسي
  ساعت و  ٥١ ساعت، كارگاهي ٣٤ )ساعت، عملي يا (آزمايشگاهي ١٧هر واحد درسي نظري
 مي باشد. ساعت ٦٨ارورزي ك

 رعايت ترتيب دروس، پيش نيازها در انتخاب واحد الزامي است. 
  

 آزمون هاي مراحل  دوگانه آموزش عمومي 
 نه در انتهاي آن و به همين دليل بخشي از فرايند آموزش  آزمون در امتداد آموزش قرار دارد

 محسوب مي شود.
  ه آموزشادارمي توانند در تدوين برنامه امتحان ترم، با از طريق نماينده هر ورودي دانشجويان 

 مشاركت داشته باشند.
  مي باشد.نبعد از اعالم برنامه امتحانات ترم تغيير تاريخ آزمون ها به هيچ وجه مقدور 
  طبق برنامه اعالمي قبلي و بعد از (در صورت صالحديد گروههاي آموزشي) آزمون ميان ترم

 درصد محتواي درسي برگزار مي گردد. ٥٠ارائه 
  ـ(دروس كنترل عفونت  اشدمي ب ١٠عمومي و علوم پايه حداقل نمره قبولي در درس هاي 

سالمت دهان و  ـ ١زبان انگليسي تخصصي  ـتغذيه در سالمت دهان  ـمرفولوژي  ـكاربرد رايانه 
حداقل ميانگين كل و  )١٢نمره  : نظري ١راديولوژي  ـپوسيدگي  ـنظري  ١دندانپزشكي اجتماعي 

 مي باشد. ١٢ دوره علوم پايه
  است و حداقل  ١٢ (دوره باليني)آموزش دندانپزشكيدروس مرحله دوم در حداقل نمره قبولي

  مي باشد. ١٤ رحلهميانگين اين م

 تجديد نظر در نمره 
   فقط دربازه زمـاني تعيين شده و فقـط در سما مقـدور است و بعد از آن هيچ درخواستـي

 .پـذيرفته نمي شود
 تغيير نمره به هيچ وجه مقدور نمي باشد. نمرات، بعد از ثبت دائم 
  يير الزم است مستندات تغ .ظر نمرات ثبت دائم شوندنصورتي كه تا دريافت نتيجه تجديددر

دريافت مجوز تغيير نمره دانشكـده ارسال گردد تا جهت آموزش نمره از طرف گروه آموزشي به 
 .به معاونت اموزشي دانشگـاه فرستاده شود

  

  آزمـون جـامع علـوم پايـه
  انتهاي دوره علوم پايه برگزار مي گرددعلوم پايه در جامع امتحان. 
  اي قبولي در كليه درسه (كلينيك) دوم به دوره پايه و نيز ورودعلوم شرط شركت در آزمون جامع

  ت.از اين آزمون اس ١٢ن كل مرحله اول و كسب ميانگي
 لوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم شرط شركت در امتحان جامع ع

 واحد اختياري) واحد دروس عمومي ٢( ٢٦و  )پايه
  اگر نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در

ي م        زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعالم نشده باشد به صورت مشروط در آزمون شركت 
 .نمايد

 ت.مجاز اسان جامع پايه تا سه نوبت شركت در امتح  
 بت شركت در امتحـان غيبـت غيـر مـوجه در امتحان جـامع علـوم پـايه به منـزله يـك نو

 د.محسوب مـي شو
 

  بازه زماني، تعداد سقف و كف انتخاب واحد
 
  آن فقط در بازه زماني مشخص انجام مي شود و بعد از آن هيچ حذف  اضافه و  واحد انتخاب

  .نمي شوددرخواستي به هيچوجه پذيرفته 
  باشد مي تواند  ١٧در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيم سال تحصيلي حداقل

 . واحد درسي انتخاب نمايد ٢٤مسال بعد حداكثر تا يبا نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده در ن
  واحد مي باشد. ١٢حداقل واحد انتخابي در يك نيمسال 
 د.واحد درسي نمي باش ٦تخاب بيش از ز به اندر دوره تابستاني، دانشجو مجا  
 ت.در ترم تابستاني امكان پذير نيس حذف اضافه  
 دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. 
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 سقف مدت زمان تحصيل
 سال اول به  ٥/٣سال است كه  ٩ندانپزشكي د حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي

اختصاص  (كلينيك)سال باقي مانده به طي مرحله دوم  ٥/٥و  دندانپزشكي )علوم پايهمرحله اول(طي 
 .دارد
  سال اول دوره آموزش دندانپزشكي از امتحان جامع علوم پايه  ٥/٣دانشجوي كه نتواند در مدت

مرحله دوم آموزش دندانپزشكي را به پايان ،سال از شروع  ٥/٥نمره قبولي كسب كند و يا در مدت 
  .ند ، از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شودبرسا

 حضور غياب
 آموزي و كارورزي كار ونظري و عملي  ضور دانشجويان در تمامي جلسات مربوط به هر درس ح

  .الزامي است

  كارگاهي و ،  ١٧/٢عملي و آزمايشگاهي از ،  ١٧/٤ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از

نبايد فراتر رود در غير اين صورت نمره  درسمجموع ساعات آن   ١٠/١و كارآموزي از كارورزي 
  .دانشجو در آن درس يا بخش صفر درج مي شود

  ئه مدارك مستند و تشخيص ابت تا سقف مشخص شده فقط زماني مجاز خواهد بود كه با اريغ
تاد  برعهده اس ه)يا غير موج هجنحوه برخورد با غيبت دانشجو (مو .شناخته شود هموجمربوطه استاد 

 .و با تاييد دانشكده خواهد بود
   غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف اضافه  جزء حداكثر غيبت دانشجو

  .محسوب مي شود
  در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش ، بيش از ميزان تعيين شده باشد ولي غيبت

  .درس حذف مي گرددموجه تشخيص داده شود آن 
   غيبت غير موجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر آن درس يا بخش و غيبت

تشخيص موجه ، موجه در امتحان در هر درس و يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد
 . بودن در جلسه امتحان هر درس به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است

  و ايثار گر تابع قوانين خاص هستند دانشجويان شاهد.  

  حذف اضافه
  فقط در بازه زماني تعيين شده امكان پذير بوده و بعد از اتمام مهلت قانوني هيچ درخواستي پذيرفته

 .نمي شود
  هفته قبل از پايان  ٥در صورت اضطرار دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشكي مي تواند تا

از درسهاي نظري يا عملي خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف نيمسال تحصيلي فقط يكي 

و  )در خصوص دروس نظري( ١٧/٤ غيبت دانشجو در آن درس بيش از كند، مشروط براين كه اوالً

مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده  )در خصوص درس عملي ( ١٧/٢
  د.تر نشوواحد كم ١٢وي  از 

  

 وطيمشر
 ١٢پزشكي نبايد از دنداندر هيچ نيم سال از مراحل اول و دوم آموزش  ميانگين نمرات دانشجو 

 .در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود ،كمتر باشد

  دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار به وي و اولياء كتباً اطالع
ا اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف بپرونده دانشجو ضبط كند دهد و يك نسخه از آن را در 
 .دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود يدانشگاه و يا اظهار بي اطالع

 انشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخر در هر يك از مراحل د
 .واحد درسي در آن نيمسال را ندارد ١٤اول و دوم آموزش دندانپزشكي، حق انتخاب بيش از 

  سال مني ٤نيمسال متوالي يا  ٣پزشكي براي دنداندانشجويي كه در مراحل اول و دوم آموزش
 .از ادامه تحصيل محروم مي شود متناوب مشروط شود

  

 ترميم معدل
 و در پايان  ١٢پزشكي نبايد از (علوم پايه) دنداناول  هحلرات دانشجو در پايان از مرميانگين كل نم

دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين  .باشد ١٤از كمتر دوم (كلينيك) مرحله 
 هر يك از مراحل باشد در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي درشده در عيين مرحله كمتر از حد ت

ر مورد نمره كمت سبسها يا بخش هايي را كه در آنها حپايان نرسيده باشد مي تواند در به آن مرحله 
در غيره اين صورت حق ورود به مرحله بعدي يا فراغت از  تكرار كند.را آورده است  ١٤يا  ١٢از 

هي است كه نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه بدي. تحصيل را نخواهد داشت
 .دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين  كل او محسوب خواهد شد

  

 ر صورتي كه دانشجويي تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتر د
 دوره دكتري عمومي تكرار نمايد وجهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل را آورده  ١٤يا  ١٢از 

درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري  در آن
 لميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا پخش مالك عم

كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد  است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي
دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و علي رغم اين كه قبالً نمره قبولي ده  باشد نصاب نرسي

 .كسب نموده بايستي مجددا آن درس يا بخش را تكرار نمايد

  



      ١٣ 

 
  

 آزمون معرفي به استاد 
  در صورتي كه دانشجو شرايط شركت در آزمون معرفي به استاد را احراز نمايد در مرحله علوم

  معرفي صادر مي گردد، براي آزمونو يا كلينيك پايه 

  نمايد آخرين نمره مردودي وي در آن درس  اخذ ١٦نمره باالي دانشجو در درسي در صورتي كه
 )در طول تحصيل دركل دوره مورد ٤(حداكثر.محسوب نمي گردد ويمعدل حذف شده در 

  

 مرخصي
 د در طول مراحل اول و دوم آموزش دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي توانن

نوات با احتساب در س تحصيلي يمرخص مسال تحصيلي متوالي يا متناوب ازين ٢شكي حداكثر دندانپز
  استفاده نمايد.

 هر نيمسال  ز شروع نام نويسيحداقل دو هفته قبل ابه صورت كتبي  تحصيلي بايد تقاضاي مرخصي
 .تسليم گرددتوسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده براي هر يك از مراحل اول و دوم 

  با بررسي شرايط اقدام به پذيرش يا عدم پذيرش مرخصي مي كنددانشكده اداره آموزش. 

 ال ر ضوابط و مقررات از يك نيمسدانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساي
 .مرخصي زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

  

  انتقال
 هفته  ٦بًا و شخصاً با ذكر مورد، حداقل تدانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را ك

ست ارسال در خوا (نحوه .قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشكده مبداء تسليم كند
 )متمركز باشدسامانه هاي  بنا به اعالم آموزش دانشگاه ممكن است از طريق

  يا باالتر است پذيرفته مي  ١٢در صورت انتقال واحد هاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها
 است بر عهده دانشگاه مقصد ١٠و بيشتر  از  ١٢شود و پذيرفتن واحد هايي كه نمره آنها كمتر از 

 .است

  تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي
 .انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محاسبه مي شود

 

  
 انصراف

  صاًانصراف خود را شخدانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد در خواست 
 .به اداره آموزش دانشكده تسليم نمايد

  

 پايان نامه
  واحد درسي دوره دكتري  ١٢٠دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي بايد پس از گذراندن

ا به ر عمومي دندانپزشكي تا يك سال واحد پايان نامه يك خود را انتخاب و موضوع  پايان نامه خود
  .ثبت برسانند

 نبايد كمتر از يك سال باشداز پايان نامه مان دفاع زله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا فاص. 
  

  

  فراغت از تحصيل
  زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحد هاي درسي خود را از جمله پايان نامه

 .را گذرانده باشد (هر كدام كه موخر باشد)
  

 موقت) (انتقالمهماني 
  دانشجو در يك دانشگاه، مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي  نشدميهمان

  .خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد

  انشگاه دتيپ يك به ساير ميهمان دانشجويان جديد الورود از تهران به شهرستانها و از دانشگاه هاي
  امكان پذير است. اي مبدا و مقصدهموافقت دانشگاهدر بدو قبولي به شرط  سهو دو  تيپهاي 

   مي باشد واحد هايي را كه دانشجو در  ١٢ مقصدحداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه
 .گذرانده است بايد مجداً بگذراند ١٢دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

ر رشته شد، تغييدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته با
 .توام با انتقال بال مانع است

 


