باسمه تعالي
دانشگاه شيراز -دانشكده دامپزشكي
آيين نامة اجرايي دورة كارورزي
(مصوب جلسه  1031/11/03شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده)
به منظور اجراي دقيق دروس كارورزي و به پيشنهاد گروه علوم درمانگاهي (مصوبه جلسه  1031/11/3شوراي گروه) آيين نامة اجرايي دورة
كارورزي كه بر اساس تجربيات موجود تنظيم شده است به شرح زير به تصويب رسيد:
 -1دورة كارورزي مشتمل بر حداقل  51واحد درسي ( 11واحد الزامي و  11واحد انتخابي) ميباشد.
 -5هر واحد كارورزي معادل  41ساعت بوده كه مجموع كارورزي در طي حداقل  04هفته (حداقل  1433ساعت) به انجام ميرسد.
 -0دانشجويان كارورز ميتوانند با نظر بخشهاي برگزاركنندة كارورزي حداكثر از  5هفته مرخصي استفاده كنند كه در اين صورت جمع مدت
كارورزي و مرخصي دانشجويان حداقل  03هفته ميشود.
 -1امتحان پايان كارورزي توسط گروه هاي مجري (علوم درمانگاهي و پاتوبيولوژي) در دو نوبت نيمه دوم تير ماه (شروع كارورزي نيمسال اول) و
نيمه دوم آبان ماه (شروع كارورزي نيمسال دوم) برگزار ميشود .برنامة امتحانات كارورزي در آغاز هر نيمسال و پيش از شروع رسمي كارورزي
توسط گروه علوم درمانگاهي اعالم خواهد شد .در شرايط استثنايي به پيشنهاد گروههاي مجري و تصويب شوراي آموزشي دانشكده يك امتحان
ديگر نيز در اسفند ماه برگزار خواهد شد.
 -1شرط قبولي در هر درس كارورزي بر اساس آيين نامة دورة دكتراي عمومي دامپزشكي كسب حداقل نمره  15از  53ميباشد .در صورت عدم
موفقيت در كسب نمره قبولي در هر يك از دروس ،كارورز موظف به اخذ مجدد درس ،تكرار كارورزي در بخش مربوطه و شركت در نوبت بعدي
امتحان بر اساس برنامة گروههاي مجري است.
 -4د انشجو در صورت غيبت موجه در دروس كارورزي موظف است معادل مدت غيبت موجه به كارورزي ادامه دهد (تشخيص موجه بودن غيبت
برعهدة شوراي گروههاي مجري كارورزي است) .در هرصورت چنانچه مدت غيبت دانشجو در هر درسي از سه شانزدهم ساعات آن درس بيشتر
شود مطابق مقررات جاري دانشگاه شيراز (در مورد غيبت) با وي رفتار خواهد شد.
 -7در صورت نداشتن فرصت كافي براي جبران مرخصي و يا غيبت ،مجوز شركت در امتحان پايان كارورزي براي دانشجو صادر نخواهد شد و
دانشجو موظف است پس از اتمام دوره در نوبت بعدي امتحان شركت كند.
 -3دانشجو در صورت داشتن واحدهاي معوقه به جز دروس كارورزي ،موظف است به ازاء هر يك واحد به مدت  13روز به كارورزي ادامه دهد و
در صورت عدم اتمام مدت تعيين شده تا قبل از برگزاري امتحان ،مجوز شركت در امتحان پايان كارورزي براي وي صادر نخواهد شد و دانشجو
موظف است پس از اتمام دوره در نوبت بعدي امتحان شركت كند .تصميم گيري در مورد تعداد واحدهاي معوقه بر عهدة شوراي آموزشي و
تحصيالت تكميلي دانشكده است.
 -3در صورت اخذ دروس عمومي همزمان با كارورزي ،بايد زمان تشكيل درس از ساعت  14به بعد باشد .در غير اين صورت بر اساس مفاد بند 3
عمل خواهد شد.
تبصره  -1در صورتيكه مدت باقي مانده كارورزي به دليل داشتن واحدهاي معوقه حداكثر يك هفته باشد ،گروههاي مجري ميتوانند مجوز شركت
در امتحان را صادر نمايند و در اين صورت نمره اخذ شده پس از اتمام كارورزي اعالم خواهد شد.
 -13تصميم گيري در مواردي كه اين آييننامه مسكوت است برعهدة شوراي گروههاي مجري و شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده
است.

اين آيين نامه در  13بند و يك تبصره در تاريخ  31/11/03به تصويب شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده دامپزشكي رسيد
و از زمان تصويب الزم االجرا است.

