 مقدمه:
با توجه به اينكه حوزه سالمت و درمان يكي از مهمترين موضوعات اجتماعي در هر جامعه اي مي باشد و با
عنايت به اهميت استفاده از فناوريهاي نوين جهت بهبود كاركرد روشهاي پيشگيري و درمان بيماريها ،سياست
گذاري دولت محترم و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در راستاي گسترش هر چه بيشتر علوم نوين به
عنوان يك اولويت مهم بوده است .به اين منظور گروه پزشكي مولكولي با هدف ايجاد ساختارهاي بين رشته اي
به منظور تربيت فرهيختگان در زمينه هاي علوم نوين پزشكي در بهمن ماه سال  2931تأسيس شده است .با
توجه به نياز آينده كشور به متخصصان مجرب در عرصه هاي فن آوري هاي نوين الزم است كه رشته ي پزشكي
مولكولي بكار گرفته شود تا منجر به ايجاد راهكارهاي جديد براي تشخيص و درمان بيماري ها شود .اين گروه
همگرايي رشته هايي نظير شيمي ،فيزيك ،رياضي ،كامپيوتر ،بيولوژي ،مهندسي ،بيومكانيك با رشته هاي
پزشكي را در اولويت كاري خود قرار داده تا بتواند با ايجاد ساختارهاي بين رشته اي كاربردي ،بسياري از
مشكالت عرصه سالمت را با استفاده از توانمندي متخصصين بين رشته اي كارآمد مرتفع سازد.


تاریخچه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در سال  29۳۱بصورت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
مشهد راه اندازي و در سال  29۳۱بصورت دانشكده مستقل و در سال  29۳1بصورت دانشگاه درآمد .ابتدا با ۱۵
دانشجوي پزشكي و  9۵دانشجوي پرستاري فعاليت خود را آغاز نمود .در حال حاضر اين دانشگاه متشكل از
هشت دانشكده (پزشكي-پرستاري مامايي-پيراپزشكي-بهداشت-دندانپزشكي-پيراپزشكي و بهداشت فردوس-
دانشكده پرستاري و مامايي قاين-دانشكده پرستاري طبس) ويك آموزشكده (فوريتهاي پزشكي) بوده كه داراي
 1۳۱۳دانشجو در  9۱رشته تحصيلي در مقاطع كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و
 132عضو هيئت علمي مي باشد .اين دانشگاه بعنوان متولي امر بهداشت و درمان در شهرستان خراسان جنوبي
نيز شناخته مي شود.

گروه پزشكي مولكولي در بهمن ماه سال  2931با تصميم هيئت رئيسه دانشگاه با هدف ايجاد ساختارهاي بين
رشته اي به منظور تربيت فرهيختگان در زمينه هاي علوم نوين پزشكي تشكيل گرديد .هدف عاليه از تأسيس
اين گروه ،بكارگيري توان و استعدادهاي بالفعل و بالقوه ي دانشگاه ،نيروي انساني اعم از اساتيد ،محققين و
دانشجويان و نيز امكانات پيشرفته دانشگاهي موجود براي پيشبرد و هدايت تحقيقات در زمينه علوم نوين
پزشكي و انجام رسالت خويش تا رسيدن به سطح روز دنيا و خودكفائي علمي كشور مي باشد.
اساتيد گروه پزشكي مولكولي در حال حاضر به شرح ذيل مي باشند:
دكتر محمد فريدوني ،دانشيار ايمونولوژي(مدير گروه)
دكتر محمد حسن نمايي ،استاد ميكروبيولوژي
دكتر محمدرضا عابديني ،استاد فارماكولوژي
دكتر طوبي كاظمي ،دانشيار بيماري هاي قلب و عروق
دكتر محسن خراشادي زاده ،استاديار بيوتكنولوژي پزشكي
دكتر محسن ناصري ،دانشيار پزشكي مولكولي
دكتر محمد يحيي حنفي بجد ،استاديار نانو فناوري دارويي
دكتر اصغر زربان ،استاد بيوشيمي باليني
دكتر ابراهيم ميري مقدم ،دانشيار ژنتيك
دكتر سعيد ناصري ،استاديار بيولوژي سلولي
دكتر حسين دهقاني ،استاديار ژنتيك

دكتر غالمرضا عناني ،دانشيار خون شناسي
دكتر افسانه بهرامي ،استاديار پزشكي مولكولي


رشته دکتراي تخصصي ( ) PhDپزشکي مولکولي:

رشته پزشكي مولكولي( )Medicine Molecularدر مقطع دكتري تخصصي ( )PhDتلفيق خالقيت و انتقال
دانش پزشكي مولكولي از طريق تركيب آموزش و پژوهش هاي پايه و باليني با تاكيد بر يادگيري فعال و تحقيق
به روز  ،به گسترش مرزهاي دانش در حيطه علم پزشكي مولكولي كمك خواهد كرد.


اهداف کلي:

هدف اصلي تربيت نيروي انساني متخصص كارآمد و صاحب نظر در امور آموزشي و پژوهشي رشته پزشكي
مولكولي مطابق با نيازهاي زمان و جامعه است.در اين مورد دانش آموختگان بايد:
الف -توان آموزشي و پژوهشي را در مورد پزشكي مولكولي داشته باشند.
ب -به روشهاي پيشرفته تحقيقات در پزشكي مولكولي مسلط و توان انتقال  ،توسعه و نيز خالقيت در ابداع آنها
را داشته باشند.
ج -توانايي راهنمايي پايان نامه هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ()PhD
زمينه هاي رشته مربوط را دارا باشند.
د -توان نقد و بررسي آموخته ها و يافته ها را داشته باشند.
ه -مسلط به جديدترين فنون و روشهاي آموزشي و پژوهشي پايه در پزشكي مولكولي باشد.



نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي):( Role definition

-2آموزشي
-1پژوهشي
-9خدماتي


وظايف حرفه اي دانش آموختگان):(Task Analysis

وظايف حرفه اي دانش آموختگان رشته پزشكي مولكولي عبارتند از:
-2وظايف آموزشي:
الف -آموزش علم پزشكي مولكولي به دانشجويان ذينفع در مقاطع مختلف  ،جمع آوري و تهيه درسنامه
آموزشي براي مقاطع تحصيلي مختلف ،تدوين درسنامه ها براي دروس عملي پزشكي مولكولي ،ايجاد ارتباط
بين آموزش پزشكي مولكولي و بيماري ،تعيين اولويت هاي بومي در زمينه آموزش پزشكي مولكولي ،پيشنهاد
اجراي روشهاي آموزش پزشكي مولكولي
ب -توانايي برقراري ارتباط با مراكز آموزشي مربوط به رشته در داخل و خارج كشور
-2وظایف پژوهشي:
الف -راهبري تيم تحقيقاتي
ب -ارايه و نقد فرضيه هاي تحقيقاتي در پزشكي مولكولي
ج -ارايه و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ژنتيك مولكولي و تجزيه و تحليل نتايج پژوهشي

د -ارايه مقاله ها و يافته هاي تحقيقاتي در كنگره هاي داخلي و خارجي
ه -نوشتن و نقد مقاله هاي پژوهشي
و -ابداع روشهاي آزمايشگاهي و تشخيصي در پزشكي مولكولي
-3وظایف خدماتي:
الف -ارايه خدمت در گروههاي آموزشي مربوط با رشته
ب -ارايه خدمت در آزمايشگاههاي مختلف تشخيصي در رشته مربوط
ج -توانايي اداره پروژه هاي تحقيقاتي در موسسات خصوصي
د -ارايه خدمت در آزمايشگاههاي تحقيقاتي صنايع داروسازي ،بيوتكنولوژي و....
مشخصات دوره:
نام دوره:دكتري تخصصي پزشكي مولكولي
طول دوره و شکل نظام آموزشي:
طول دوره و شكل نظام آموزشي مطابق آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي () PhDمصوب شوراي
عالي برنامه ريزي است .اين دوره شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي باشد .مرحله آموزشي از زمان
پذيرفته شدن دانشجو در آزمون ورودي دوره ،آغاز شده و دانشجو پس از طي دوره آموزشي و موفقيت در
امتحان جامع  ،وارد مرحله پژوهشي مي شود.
واحدهاي درسي:

برنامه آموزشي در مقطع دكتري تخصصي پزشكي مولكولي

كددرس

نام درس

كل
واحد

11011

فيزيوپاتولوژي بيماريهاي قلب وعروق،غدد داخلي و
متابوليسم،خون وريه

4

11011

فيزيوپاتولوژي بيماريهاي گوارش،كليه وروماتولوژي

4

نظري

عملي

نوع واحد

نحوه تدريس

4

-

كمبود يا جبراني

نظري

پيش نياز يا
همزمان
-

-

كمبود يا جبراني

نظري

-

4

ترم1
0/5

0/5

110101

ميكروب شناسي

1

1

-

110101

ايمونولوژي

1

كددرس

نام درس

11011

بيوشيمي پروتئين ها وايمني ژنتيك مولكولي

11001

سيستمهاي اطالع رساني پزشكي

1

كمبود يا جبراني

نظري
عملي

كمبود يا جبراني

ترم2

-

1

-

كمبود يا جبراني

نظري
عملي
نظري

نظري

عملي

نوع واحد

نحوه تدريس

-

اختصاصي اجباري

نظري

پيش نياز يا
همزمان
-

11011

بيوانفورماتيك

1

0/5

1/5

اختصاصي اجباري

11011

اصول ومباني داروشناسي

1

1

-

كمبود يا جبراني

نظري
عملي
نظري

-

ژنتيك مولكولي پزشكي

1

1

-

اختصاصي اجباري

نظري

-

پيام رساني سلولي وبيولوژي سيستم

1

1

-

اختصاصي اجباري

نظري

-

كشت سلولهاي جانوري

1

1

1

كمبود يا جبراني

نظري
عملي

-

نظري

جمع واحد11:
كل
واحد
1
4

عملي

نوع واحد

نحوه تدريس

1

اختصاصي اجباري

اساس مولكولي بيماريها

4

4

-

اختصاصي اجباري

نظري
عملي
نظري

پيش نياز يا
همزمان
 11هم نياز
-

نانوبيوتكنولوژي

1

1

-

اختصاصي اختياري

نظري

-

اصول هدف درماني مولكولي

1

1

-

اختصاصي اجباري

نظري

10

نظري

جمع واحد11:
كل
واحد
1
4

عملي

نوع واحد

نحوه تدريس

1

اختصاصي اجباري

پزشكي شخصي

1

1

-

اختصاصي اختياري

نظري
عملي
نظري

پيش نياز يا
همزمان
11-10

تازه هاي پزشكي مولكولي

1

1

-

اختصاصي اختياري

نظري

1

-

اختصاصي اجباري

نظري

11011
11011
110001

كددرس
11020
11022
ترم1
11011
11021

كددرس

ترم4

-

11021
11021
11021
11024

نام درس
مهندسي ژنتيك وبيوتكنولوژي مولكولي

نام درس
روشهاي مولكولي تشخيص بيماريها

اپيد ميولوژي مولكولي

جمع واحد11:
كل
واحد
1
1

1
جمع واحد10:

-

12
11 -10
11 -11
12



الزم به توضيح است كه در برنامه ارائه شده فوق ممكن است برحسب ضرورت و با تشخيص گروه در
طي دوره تغييراتي داده شود.



دانشجويان بايستي با ثبت اثر انگشت ،ورود و خروج روزانه خود را در سيستم ورودي دانشكده ثبت
نمايند .ساعات حضور در گروه دانشجويان از  8صبح لغايت  2۱09۵بعد از ظهر از شنبه تا چهارشنبه مي
باشد.



دانشجويان بايستي تا حد امكان پايان نامه خود را در دانشگاه محل تحصيل خود و آزمايشگاه جامع
تحقيقات انجام داده و استادي را كه مايلند با ايشان در انجام پروژه ها و كار تحقيقاتي همكاري نموده و
سپس به عنوان استاد راهنماي پايان نامه خود برگزينند را انتخاب نمايند.



همچنين دانشجويان بايستي حداقل دو استاد راهنما كه يكي از آنان از اساتيد گروه باشند ،براي
گذراندن پايان نامه خود داشته باشند.

آئين نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي
فصل اول
کليات
 ماده : 1تعریف
دوره دكتري تخصصي ( ) PhDيكي از باالترين مقاطع تحصيلي آموزش دانشگاهي است كه به اعطاي مدرک
دكتري مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است.
تبصره : 1در اين آئين نامه به منظور اختصار به تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) (PhDفعاليت
دارند ،دانشگاه گفته مي شود.
تبصره : 2در دانشگاههايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي ) (PhDمي باشند،
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و دانشكده بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
مصوب جلسه  91مورخ  29۳۵/۱/22شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل خواهد شد.


ماده : 2هدف

هدف از ايجاد دوره دكتري تخصصي  ، PhDتربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به حيطه هاي علمي در يك
زمينه خاص و آشنا شدن با روش هاي پيشرفته تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني آموزش و پژوهش،
بتوانند با نوآوري در زمينه هاي علمي و تحقيقي ،در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش ،در رشته هاي
تخصصي خود ،موثر بوده و به تازه هايي در جهان دانش دست يابند.



ماده : 3مراحل دوره

دوره دكتري تخصصي ) (PhDبه دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود .مرحله آموزشي از زمان
پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع ختم مي شود.
مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع آغاز و با تدوين پايان نامه و دفاع از آن پايان
مي پذيرد.
تبصره :دانشجويان دوره دكتري تخصصي ) (PhDمي توانند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي خود را در مرحله
آموزشي آغاز نمايند ،ولي ثبت نام رسمي آنها براي مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه منوط به موفقيت در
امتحان جامع است.
فصل دوم
شرایط ورود


ماده 4

شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي ( )PhDعبارت است از:
-۱-2داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش دانشگاهي.
-۱-1برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي.
-۱-9داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد فوق ليسانس( يا دكتري عمومي يا باالتر ،متناسب با رشته تحصيلي مورد
تقاضا ،از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تائيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

-۱-۱موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
-۱-۱قبولي در آزمون اختصاصي ورود به دوره دكتري تخصصي ) (PhDمطابق ضوابط دبيرخانه هاي
آموزشي تخصصي مربوطه.
-۱-۳عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاههاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و
پژوهشي.
تبصره : 1دارندگان مدرک معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي
PhDنمي باشند.
تبصره : 2در ورود به دوره دكتري تخصصي ) (PhDمحدوديت سني براي داوطلبان وجود ندارد.
تبصره : 3شرايط پذيرش دانشجو دردوره دكتري تخصصي ) (PhDبراي اتباع خارجي تابع آئين نامه مربوط
مي باشد.
تبصره : 4تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند برعهده دبيرخانه آموزشي
تخصصي مربوطه و تائيد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.

فصل سوم

مرحله آموزشي



ماده 5

آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است .در نظام واحدي ،ارزش هر درس با تعداد
واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس ،به همان درس محدود است.
هر واحد درسي ،مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري  2۳ساعت ،عملي يا
آزمايشگاهي  9۱ساعت ،كارگاهي و كارآموزي  ۱2ساعت و كارورزي  ۳8ساعت ،در طول يك نيمسال تحصيلي يا
دوره تابستاني ،طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود .در مورد رشته هايي كه داراي
پروژه هستند ،مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوط تعيين مي شود.


ماده 6

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره
تابستاني است .مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل  2۳هفته و هر دوره تابستاني شامل  ۳هفته آموزش با
رعايت مفاد ماده  2است.
تبصره  :در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع بالياي طبيعي ،عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 2۳
هفته ،بيماري استاد و مواردي از اين قبيل ،به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،مي
توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از  2۳هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ
كرده اند تدريس نمود ،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده  2اين آيين نامه
كمتر نشود.


ماده 7

تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا
نمايند.
تبصره : 1دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مجاز خواهند بود نسبت به ارايه واحدهاي درسي جديد به
جاي درسهاي اختياري( ،)non coreحداكثر تا سقف %1۵كل واحدهاي هر دوره در هر برنامه آموزشي اقدام و
اين درس ها را به صورت اختياري به دانشجويان ارايه نمايند .دانشگاهها موظفند اهداف آموزشي و سر فصل
واحدهاي جديد خود را از طريق دبيرخانه هاي آموزشي تخصصي مربوطه جهت اطالع به شوراي عالي برنامه
ريزي علوم پزشكي اعمال نمايند.
تبصره : 2ترتيب درس با رعايت پيش نيازها ،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره ،روش تدريس و
جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس بر عهده دانشگاه است.


ماده 8

به منظور راهنمايي دانشجو در زمينه هاي مختلف ،استاد راهنماي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي توسط
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مي گردد.
تبصره :استاد راهنماي تحصيلي بايد حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي دانشجو ،تعيين شود .تا زماني كه
استاد راهنماي تحصيلي انتخاب نشده است ،مدير گروه وظايف استاد راهنماي تحصيلي را بر عهده مي گيرد.


ماده :9

استاد راهنماي تحصيلي بايد عضو هيات علمي در دانشگاه محل تحصيل دانشجو بوده ،حداقل داراي مرتبه
استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشد.


ماده 11

دانشجويي كه براي دوره دكتري تخصصي ) (PhDثبت نام مي كند ،موظف است بين  28تا  9۵واحد درسي را
با نظر استاد راهنماي تحصيلي مطابق برنامه آموزشي مربوط ،كه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده
باشد ،در مدت مجاز مرحله آموزشي ،با موفقيت بگذراند.
تبصره : 1چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه گذراندن درس هاي
كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود وي مكلف است آن درس ها را بر اساس برنامه
آموزشي مصوب دوره ،اضافه بر واحد هاي درسي مقرر در مرحله آموزشي دوره حداكثر تا  2۳واحد بگذراند.
تبصره : 2در انتخاب درس ها اولويت با درس هاي كمبود يا جبراني است .تعيين تعداد و نوع درس ها و زمان
انتخاب آنها با رعايت پيش نيازها در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و با نظر گروه آموزشي
مربوط ،بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ذيربط است.
تبصره : 3به ازاي گذراندن هر  8واحد از درس هاي كمبود يا جبراني يك نيمسال تحصيلي به حداكثر مدت
مجاز مرحله آموزشي تحصيل دانشجو افزوده مي شود.


ماده 11

دانشجو در مرحله آموزشي ،موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين  8تا  21واحد درسي از درس هاي مرحله
آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند ،مگر آنكه كمتر از  8واحد درسي باقي داشته باشد .در موارد استثنايي ،با
پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و صالحديد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي
دانشگاه ،اين تعداد مي تواند حداكثر به  2۱واحد افزايش يابد.
تبصره :در صورت ارايه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر به  ۱واحد درسي در دوره تابستاني است.
فصل چهارم

حضور و غياب


ماده 12

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از
۱/2۳عملي و آزمايشگاهي از  1/2۳كارگاهي كارآموزي و كارورزي از  ،2/2۵مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز
كند .در غير اينصورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره : 1غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  21در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارايه
مدارک مستند و تشخيص استاد مربوط موجه شناخته شود .نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه)
بر عهده استاد و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده خواهد بود.
تبصره : 2در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس ،بيش از ميزان تعيين شده در ماده  21باشد ولي غيبت او
به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده موجه اعمال گردد آن درس حذف مي شود.
در اين صورت رعايت حداقل  9واحد درهر نيمسال الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال
كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.


ماده 13

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در
امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد .تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده است.
فصل پنجم

ارزشيابي
 ماده 14
حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري  2۱از  1۵و هر درس كمبود يا
جبراني 21از  1۵است .چنانچه نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آنرا تكرار نمايد.
تبصره : 1اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود ،بجاي آن درس مي تواند از جدول درس هاي
اختياري در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند .با اين حال نمرات كليه درس ها اعم از قبولي و مردودي
در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره : 2در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط
انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد ،نمره دانشجو در آن درس نا تمام اعمال مي شود .در اين
صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ،حد اكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ،توسط استاد ذيربط به نمره
قطعي تبديل گردد ،در غير اين صورت درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد .بديهي است ثبت نمره ناتمام در
نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.


ماده 15

ميانگين نمرات درس هاي دانشجو در دوره دكتري تخصصي (، )PhDدر هر نيمسال تحصيلي ،نبايد از  2۱كمتر
باشد .در غير اينصورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد
نداشته و در نيمسال بعدي در محدوده حد نصاب واحد ها  ،ميتواند اخذ واحد نمايد .اگر ميانگين نمرات دانشجو
در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از  2۱باشد ،آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري
تخصصي ( )PhDمحروم مي شود.

تبصره : 1نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب (8واحد) مي باشد ،در صورت كسب
ميانگين كل كمتر از ، 2۱جزو نيمسال هاي مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.
تبصره : 2نمره درس كمبود يا جبراني در كار نامه دانشجو ،جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات
نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.


ماده 16

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي در مرحله آموزشي ميانگين كل نمرات او از  2۱كمتر باشد
از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره  :دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي دوره ،ميانگين كل نمرات او از  2۱كمتر باشد ،در
صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي در مرحله آموزشي به پايان نرسيده باشد ،مي تواند تا  21واحد از
درس اختصاصي اجباري را كه از آنها نمرات بين  2۱تا  2۱گرفته است ،فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند
و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ،مجاز به شركت در امتحان جامع شود .دانشجوياني كه به هر دليل
نتوانند از اين فرصت استفاده كنند يا عليرغم استفاده از اين فرصت ميانگين كل خود را جبران ننمايند ،از ادامه
تحصيل محروم مانده مدرک و سوابق تحصيلي دريافت نمي كنند.
فصل ششم
آزمون جامع


ماده 17

در پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون جامع كه بصورت كتبي و ارزيابي عيني عملكرد برگزار مي
شود شركت كند شرط شركت در آزمون جامع قبولي در كليه درسهاي مرحله آموزش و كسب حداقل ميانگين
كل  2۱مي باشد.
تبصره :آزمون ارزيابي عيني عملكرد شامل ارزيابي مستمر درون بخشي و ارزيابي پايان دوره مي باشد.


ماده 18

آزمون جامع زير نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و توسط هيات مركب از  ۳نفر به شرح ذيل برگزار مي
گردد.
 مدير گروه آموزشي مربوطه
 استاد راهنماي تحصيلي دانشجو
 چهار نفر عضو هيات علمي در رشته مربوطه كه داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 9
سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي باشند( .سه نفر از آنان از اعضاي هيات
علمي داخل دانشگاه و يك نفر خارج دانشگاه .بدين ترتيب كه دو نفر از آنان توسط شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده( كه يك نفر از آنان بايد از اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو
باشد) و يك نفر توسط معاون آموزشي دانشگاه و يك نفر ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه تعيين
مي شوند اين دو نفر به عنوان نمايندگان معاونين آموزشي و پژوهشي در هيات برگزار كننده آزمون
شركت مي نمايند.
تبصره :حضور حداقل  ۱نفر از افراد مذكور در ماده  28جهت برگزاري آزمون جامع الزامي مي باشد


ماده 19

آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دو بار در سال برگزار مي شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي
مربوطه و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد


ماده 21

پس از اتمام مرحله آموزشي دانشجوي واجد شرايط شركت در آزمون جامع موظف است در اولين آزمون جامع
كه توسط دانشكده برگزار مي شود شركت كند  .دانشجو در صورت عدم آمادگي بايستي درخواستي براي تمديد
مهلت شركت در آزمون با داليل موجهي كه به تاييد استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه آموزشي مربوطه
رسيده باشد به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد .شوراي مذكور مي تواند زمان شركت دانشجو در
آزمون جامع را حداكثر براي يك نيمسال به تعويق اندازد.
تبصره :مدت تمديد مهلت براي تعويق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب شده و
دانشجو موظف است تحت نظر گروه آموزشي در محيط آموزشي حضور داشته باشد.


ماده 21

آزمون كتبي به منظور ارزشيابي قابليتهاي علمي آموزشي دانشجو از درسهاي تخصصي رشته مربوط حداقل از۱
درس به صورت تشريحي و حداكثر در  1روز متوالي بعمل مي آيد.


ماده 22

آزمون ارزيابي عيني عملكرد با نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به منظور ارزشيابي قابليتهاي آموزشي و
توانايي دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در موضوع پايان نامه دكتري تخصصي ) (PhDيا حوزه عام تر رشته
تخصصي دانشجو برگزار مي گردد.

تبصره :تركيب هيات برگزار كننده آزمون ارزيابي عيني عملكرد بايد همان تركيب هيات برگزاركننده آزمون
كتبي باشد


ماده 23

ارزش آزمون هاي كتبي و ارزيابي عيني عملكرد به ترتيب  ۳۵و  9۵درصد نمره نهايي است%۱۵( .نمره آزمون
ارزيابي عيني عملكرد به ارزيابي مستمر درون بخشي و% ۱۵به ارزيابي پايان دوره اختصاص دارد) و ميانگين كل
نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از  2۱كمتر باشد.
تبصره : 1در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع دانشجو مجاز است تنهاا باراي يكباار ديگار در
اولين آزمون جامع بعدي شركت نمايد مدت انتظار دانشجو براي شركت در آزمون مجادد جازو سانوات مجااز
تحصيل مرحله آموزشي محسوب مي شود .دانشجو بايد در اين مدت زير نظر گروه آموزشي و در محيط آموزشي
حضور داشته باشد.
تبصره : 2به منظور پيشگيري از اتالف وقت و يا ركود فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دكتري
تخصصي ) (PhDنتايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودي (حداكثر يك ماه) بعد از برگزاري آزمون از
طريق دانشكده به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم
قبولي دانشجو را كتبا به وي اعالم نمايد.
 ماده 24
به دانشجوياني كه در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنكه براي مرحله تدوين پايان نامه ثبت نام كنند و يا از
ادامه تحصيل منصرف شوند صرفا بنا به درخواست محل تعهد آنان تاييده اي مبني بر گذراندن مرحله آموزشي

دوره دكتري تخصصي ) (PhDتوسط دانشگاه محل تحصيل ارائه مي شود .صدور گواهي شخصي مبني بر
موفقيت در امتحان جامع براي اين دانشجويان ممنوع مي باشد.
فصل هفتم
طول دوره  ،مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل


ماده 25

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد مراحل آموزشي و پژوهشي را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند.
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي ) (PhDچهار سال و نيم است  .چنانچه دانشجو در اين
مدت نتواند پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره : 1طول مدت مجاز مرحله آموزشي با در نظر گرفتن تعداد واحد هاي مرحله آموزشي  9تا  ۱نيمسال
تحصيلي است چنانچه دانشجو نتواند در اين مدت مرحله آموزشي را به پايان برساند و در امتحان جامع قبول
شود از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره : 2شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد
شوراي تحصيالت تكميلي حداكثر تا  9نيمسال تحصيلي به كل مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد كه يك
نيمسال آن مي تواند به مرحله آموزشي اختصاص يابد.
 ماده 26
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 ترک تحصيل بوده و دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد .در موارد استثنايي كه دانشجو ترک

تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به
اداره آموزش ارائه دهد .در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه آن
نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و براي آن نيمسال مرخصي تحصيلي صادر مي شود.


ماده 27

دانشجوي دوره دكتري تخصصي ) (PhDمي تواند حداكثر براي دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از
مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره : 1اخذ مرخصي تحصيلي در نيمسال اول تحصيل مجاز نيست .در موار استثنايي اخذ تصميم به عهده
كميسيون موارد خاص دانشگاه مي باشد.
تبصره : 2مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره : 3درخواست مرخصي بايد دو هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به
استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه تسليم و پس از كسب موافقت مدير گروه و دانشكده مربوط به شوراي
تحصيالت تكميلي دانشگاه ارائه گرديده و موافقت كتبي آن شورا كسب گردد  .موافقت شوراي تحصيالت
تكميلي دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين
است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود .عواقب احتمالي ناشي از مرخصي به عهده
دانشجو مي باشد.
تبصره : 4حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال
تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن

نيمسال نباشد .در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد .محاسبه يا عدم
محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره : 5دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي در صورت بارداري مي توانند با
رعايت ساير ضوايط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان بدون احتساب در سنوات
تحصيلي استفاده نمايند.
تبصره : 6دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيالت تكميلي
دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده
نمايند
 ماده 28
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش
دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد  .اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان
همان نيمسال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد  .پس از انقضاي اين مهلت انصراف از تحصيل وي
صادر مي وشد و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
 ماده 29
دانشجويان دوره دكتري تخصصي ) (PhDكه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي شوند،
چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب نمايند مي توانند مجددا در آزمون ورودي دوره هاي دكتري
تخصصي ) (PhDشركت نمايند .دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمون ورودي دكتري تخصصي
)(PhDرشته قبلي خود شركت نمايند .در صورت قبولي در آزمون  ،واحدهاي درسي قبلي آنها در مقطع

دكتري تخصصي ) (PhDپس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود .ارزيابي درسها و تطبيق
واحد ها توسط گروه آموزشي مربوطه در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود .و به ازاي هر  2۵واحد از درسهاي
پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در مرحله آموزشي كاسته مي
شود.
پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز  ۱شرط زير است:
واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ،
تحقيقات و فناوري باشد.
پذيرش دانشجو از طريق آزمون دكتري تخصصي ) (PhDباشد.
برنامه هاي درسي اجرا شده مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يكي از دو وزارتخانه ذكر شده در بند يك باشد.
محتواي درسهاي گذرانده شده با درسهاي رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي مربوط بايد حداقل %8۵
اشتراک محتوايي داشته و نمره هر يك از آن درسها از  2۱كمتر نباشد.
فصل هشتم
مرحله پژوهشي و تدوین پایان نامه
 ماده 31
در مرحله پژوهشي عالوه بر استاد راهنماي تحصيلي جهت راهنمايي دانشجو در فعاليتهاي پژوهشي و تدوين
پايان نامه استاد راهنماي پژوهشي انتخاب مي شود.
 ماده 31

استاد راهنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجو  ،موافقت استاد  ،تاييد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده انتخاب مي شود.
تبصره : 1دانشجو موظف است از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي تا حداكثر پايان نيمسال سوم استاد راهنماي
پژوهشي خود را انتخاب كند.
تبصره : 2انتخاب استاد راهنماي تحصيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي بالمانع است.
 ماده 32
استاد راهنماي پژوهشي بايد داراي حداقل مدرک دكتري تخصصي ) (PhDيا تخصصي باليني و يا دكتري
)(PhDپژوهشي با مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل  9سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره
هاي تحصيالت تكميلي بوده و در اين مدت حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان
نامه ) (PhDرا مشاوره كرده باشد.
 ماده 33
استاد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود .در موارد خاص با تاييد شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب استاد راهنماي پژوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور در ماده  91از
ميان اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه محل تحصيل دانشجو بال مانع است.
تبصره:در موارد استثنايي به پيشنهاد گروه و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،انتخاب بيش از يك نفر
عالوه بر استاد راهنماي پژوهشي منتخب مفاد ماده ) 92به عنوان استاد راهنماي پژوهشي بال مانع است.
 ماده 34

استاد راهنماي پژوهشي الزم است با توجه به امكانات پژوهشي موجود ،كار تحقيقاتي دانشجو را به نحوي هدايت
كند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشكالت موجود بايد به موقع به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
گزارش شود.
 ماده 35
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي ميتواند همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد ،يكي
از موارد به شرح زير است:
الف -دو پايان نامه دكتري تخصصي)( PhD
ب -يك پايان نامه دكتري تخصصي ) (PhDو سه پايان نامه كارشناسي ارشد
ج -در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هريك از موارد بند الف
و ب بر عهده به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي عضو هيات علمي و رعايت عدالت
مي باشد.
تبصره  :راهنمايي پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه
كارشناسي ارشد محسوب مي شود.
 ماده 36
به پيشنهاد استاد راهنماي پژوهشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،يك تا سه نفر از اعضاي هيات
علمي و يا از صاحبنظران و محققان برجسته ،به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

تبصره  :استادان مشاور بايد داراي مدرک دكتري تخصصي ) (PhDو يا تخصصي باليني و يا دكتري )(PhD
پژوهشي با حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره
كارشناسي ارشد باشند .براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرک دكتري
تخصصي ) (PhDالزامي است.
 ماده 37
استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي موظف هستند ساعاتي از هفته را براي راهنمايي دانشجو اختصاص داده و
مراتب را به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اطالع دهند.
تبصره  :ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پايان نامه دانشجو اختصاص مي دهد بايد
حداقل  9برابر تعداد واحد پايان نامه در هر نيمسال باشد.
 ماده 38
تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو ،در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد
راهنماي پژوهشي صورت گيرد .دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كند نتيجه
تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد.
 ماده 39
استاد راهنماي پژوهشي موظف است در هر مرحله از تحقيق و حداقل هر شش ماه يك نوبت گزارشي مكتوب از
پيشرفت كار دانشجو را از وي درخواست كند .اين گزارش پس از تائيد استاد راهنماي پژوهشي از طريق گروه به
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تسليم مي شود و با حضور دانشجو و استاد راهنماي پژوهشي در جلسه اي
كه اعضاي آن توسط همين شورا تعيين مي گردد ،مورد بررسي قرار مي گيرد.

 ماده 41
موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از
شروع به تحصيل در دوره دكتري تخصصي ) (PhDتوسط دانشجو تعيين ،و چارچوب كلي آن توسط استاد
راهنماي پژوهشي مشخص و از طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
ارائه شود .شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان نامه ،پذيرش و ثبت
عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابالغ نمايد.
تبصره  :در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان
پايان نامه ،پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع مي باشد .عدم ثبت عنوان موضوع پايان
نامه در مهلت مقرر ،به منزله انصراف از تحصيل دانشجو تلقي مي شود و در اينصورت دانشجو اخراج خواهد شد.
 ماده 41
ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان نامه در مرحله پژوهشي ،پس از اعالم قبولي دانشجو در امتحان
جامع صورت مي گيرد.
تبصره  :دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه ،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده ،موظف است بر اساس تقويم
دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد .در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال
تحصيلي ،وارد كارنامه دانشجو مي شود.
 ماده 42
تعداد واحد هاي پايان نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحد هاي مرحله آموزشي ،مطابق برنامه آموزشي
مربوط مصوب شوراي عالي برنامه ريزي حداقل  2۳و حداكثر  9۵واحد است .در هر سال مجموع واحدهاي

آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي ) (PhDنبايد از  ۱1واحد كمتر و از  ۱۵واحد بيشتر
باشد.
 ماده 43
بعد از تكميل و تدوين پايان نامه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعالم مي كند و پس از
تائيد كتبي حداقل يكي از اعضاي هيات داوران مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه ،دانشجو موظف است در
جلسه اي كه زمان آنرا گروه آموزشي مشخص و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تائيد مي نمايد ،در حضور
داوران مطابق مواد مربوط در آئين نامه دوره دكتري تخصصي ) (PhDاز پايان نامه خود دفاع نمايد.
تبصره : 1زمان دفاع از پايان نامه بايستي حداقل يكسال از زمان ثبت نام و اخذ پايان نامه گذشته باشد.
تبصره : 2تاييد استاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.
تبصره : 3كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از دفاع ،توسط استاد راهنماي پژوهشي
تائيد وبه اطالع شوراي تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود.
تبصره  : 4دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع ،در حضور استادان گروه يا
دانشكده و دانشجويان ذيربط ،موضوع تحقيق خود را تشريح نمايد.
تبصره  : 5دانشجوي دوره دكتري تخصصي ) (PhDهنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه تحقيقاتي خود مي
باشد كه حداقل يك مقاله به زبان انگليسي از كار تحقيقاتي در رشته مربوط خود و مرتبط با موضوع پايان نامه
را به عنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي -پژوهشي داخلي يا خارجي به چاپ رسانده و يا گواهي
پذيرش آن را اخذ نموده باشد.
 ماده 44

هيات داوران متشكل از استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي و مشاور و چهار عضو هيات علمي دانشگاه يا
موسسات تحقيقاتي در رشته مربوط با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره
تحصيالت تكميلي كه با پيشنهاد گروه و با تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مي شوند ،مي باشد.
تبصره : 1حداقل يك نفر از اعضاي هيات داوران بايد داراي درجه دانشياري يا باالتر باشد.
تبصره : 2دو نفر از اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاه و موسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي
يكي از اين دو نفر در صورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.
تبصره : 3يك نفر از اعضاي هيات داوران با حكم رسمي از معاون آموزشي دانشگاه به عنوان نماينده شوراي
تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه شركت مي كند.
 ماده 45
جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنماي پژوهشي و با حضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات
داوران رسميت مي يابد .دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و پايان نامه خود را ارايه
نموده و از آن دفاع نمايد.
 ماده 46
هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با
تاكيد بر رتبه به شرح زير سطح بندي مي نمايد.
رتبه
عالي

نمره
23-1۵

28-28/33

بسيار خوب

2۳/۱-2۳/33

خوب
قاب قبول

28-2۳/۱3

غير قابل قبول

كمتر از 2۱

تبصره  :رتبه و نمره پايان نامه در كارنامه ثبت مي شود ولي در ميانگين كل محاسبه نمي گردد.
 ماده 47
مالك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هيات داوران است.
تبصره :در صورتي كه پايان نامه از نظر هيات داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو مي تواند در
مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ،پايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيات
داوران تعيين مي كند از آن دفاع نمايد .دانشجويي كه در فرصت هاي تعيين شده نتواند از پايان نامه خود دفاع
نمايد از تحصيل محروم شده و مدرک و سوابق تحصيلي دريافت نمي كند.

فصل نهم
سایر مقررات
 ماده 48
انتقال ،تغيير رشته و جابجايي در دوره دكتري تخصصي ) (PhDممنوع است.
 ماده 49

در صورتي كه ارائه برخي از درس ها ،در يك رشته و در يك زمان معين ،در دانشگاه مبداء ممكن نباشد،
دانشجو مي تواند آن درس را با موافقت استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،به صورت
ميهمان در دانشگاه ديگري كه مجري دوره است بگذراند .در اين حال كسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروري
است .تعداد واحد هاي درسي دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه نبايد از نصف واحد هاي درسي مرحله
آموزشي تجاوز نمايد.
 ماده 51
دانشجوي دوره دكتري تخصصي ) (PhDبايد به صورت تمام وقت و منطبق با شرايط زير به تحصيل بپردازد تا
بتواند از مزاياي دانشجويي اين دوره برخوردار شود.
-۱۵-2تحصيل دوره دكتري ) (PhDتمام وقت مي باشد بنابراين هر گونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو
ممنوع است.
-۱۵-1حضور تمام وقت دانشجو ،مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربيان
گروههاي آموزشي ذيربط است.
 -۱۵-9مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است .بديهي است
دانشجو تابع قوانين و مقررات اداري حضور و غياب دانشگاه مي باشد.
-۱۵-۱كليه دانشجويان دوره دكتري تخصصي ) (PhDاعم از بورسيه ،مامور آموزشي و آزاد مي توانند در طول
سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نيست.
-۱۵-۱دريافت كمك هزينه تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي در پايان هر ماه منوط به صدور گواهي حضور
تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي گروه آموزشي ذيربط است.

 -۱۵-۳گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني به
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش نمايد.
 -۱۵-۳در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد ،از سوي گروه آموزشي ،به عنوان
متخلف به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد.
 ماده 51
پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان دوره دكتري تخصصي ) (PhDكه بر اساس مفاد تبصره 1
ماده 1۱اين آئين نامه از فرصت اضافي براي ادامه تحصيل استفاده نمايند ،مطابق نظر شوراي آموزشي
دانشگاه مي باشد .و ليكن اگر بر اساس راي كميسيون موارد خاص دانشگاه ،طول دوره تحصيلي دانشجو اضافه
بر سقف مجاز در تبصره  1ماده  1۱اين آئين نامه اضافه شود،پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجو در طول
اين مدت ممنوع است و اخذ شهريه از دانشجو يا عدم اخذ شهريه از او ،در طول اين مدت با توجه به نظر شوراي
آموزشي دانشگاه مي باشد.
 ماده 52
دانشجوي دوره دكتري تخصصي ) (PhDبا نظر گروه آموزشي مربوط در هر نيمسال تحصيلي ،جهت كسب
مهارت تدريس ،حداكثر سه واحد درسي را بايد تدريس نمايد.
 ماده 53
ضوابط برگزاري و انعقاد قرارداد دوره هاي مشترک دكتري ) (PhDرشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت،
داروسازي و دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل يا دانشگاهها و موسسات علمي معتبر خارج مطابق
آئين نامه مربوط مصوب هجدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  2982/9/22مي باشد.

 ماده 54
آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ) (PhDدر  3فصل و  ۱۱ماده و  ۱۱تبصره در سي و پنجمين جلسه
شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 298۳/8/13به تصويب رسيد .اين آئين نامه در همه دانشگاه ها و
دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي سراسر كشور جهت
دانشجويان ورودي سال تحصيلي  298۳-2988و به بعد الزم االجرا است و از تاري ابال غ آن ،آئين نامه قبلي و
تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آئين نامه لغو مي گردد.
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي -2988
 298۳را با آئين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن ،اين دانشجويان را فار غ التحصيل نمايد .

