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رای صادره در سی و پنجمين جلسه شورای عالی 
در مورد  ٢٩/٨/٨۶برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ 

 (Ph.D)آيين نامه آموزشی دوره دکرتی ختصصی 
 

 

تبصره  ۵۴ماده و  ۵۴فصل و  ٩در  (Ph.D)آيين نامه آموزشی دوره دکرتی ختصصی 
 ٢٩/٨/١٢٨۶در سی و پنجمين جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ 

اين آيين نامه در مهه دانشگاهها و دانشکده های علوم . به تصويب رسيد
پزشکی و موسسات وابسته به وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور 

و . و به بعد الزم االجرا است ١٣٨٧ – ١٣٨٨ال حتصيلی جهت دانشجويان ورودی س
از تاريخ ابالغ آن، آيين نامه قبلی و متام مقررات و خبشنامه ها و 
دستورالعمل های مغاير با آن برای دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو می 

شورای حتصيالت تکميلی دانشگاه می تواند وضعيت حتصيلی دانشجويان . گردد
را با آيين نامه جديد تطبيق داده و  ١٣٨٧ – ١٣٨٨بل از سال حتصيلی ورودی ق

 .براساس آن اين دانشجويان را فارغ التحصيل منايد
 

 
 

 مورد تاييد است
 

 دکرت سيد امير حمسن ضيائی
 دبير شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی

 
 
 
 

رای صادره در سی و پنجمين جلسه شورای عالی برنامه ريزی 
در مورد آيين نامه آموزشی دوره  ٢٩/٨/٨۶زشکی مورخ علوم پ

 .صحيح است، به واحدهای جمری ابالغ شود (Ph.D)دکرتی ختصصی 
 

 دکرت کامران باقری لنکرانی
 وزير هبداشت، درمان و آموزش پزشکی و

  رئيس شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی



  آیین نامه آموزشی

  *(Ph.D)دوره دکتری تخصصی 
  

 فصل اول
 کليات

 تعريف:  ١ماده 
يکی از باالترين مقاطع حتصيلی  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی    

آموزش دانشگاهی است که به اعطای مدرک می اجنامد و جمموعه ای 
 .مهاهنگ، از فعاليت های آموزشی و پژوهشی است

 :  ١تبصره 
در اين آئين نامه، به منظور اختصار، به متام دانشگاه 
ها و موسسات عالی وابسته به وزارت هبداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که در مقاطع حتصيلی کارشناسی ارشد و  دکرتی ختصصی 

(Ph.D) فعاليت دارند، دانشگاه گفته می شود. 
 :   ٢تبصره 

ارشد يا   در دانشگاه هايی که جمری دوره های کارشناسی 
می باشند شورای حتصيالت تکميلی دانشگاه و  (Ph.D)دکرتی ختصصی 

دانشکده بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات 
شورايعالی انقالب  ١١/۴/٧٠مورخ  ٢۴آموزش عالی مصوب جلسه 
 .فرهنگی تشکيل خواهد شد

 
 
 
 



اين آيين نامه شامل دوره های دکرتی عمومی و دوره های ختصصی گروه پزشکی، رشته دامپزشکی  
 .پژوهشی منی شود Ph.Dو 

 هدف:  ٢ماده 
، تربيت افرادی (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی  هدف از ايجاد 

است که با احاطه يافنت به حيطه های علمی در يک زمينه خاص و 
قيق و دستيابی به جديدترين آشنا شدن با روشهای پيشرفته حت

مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند، با نوآوری در زمينه های 
علمی و حتقيقی، در رفع نيازهای کشور و گسرتش مرزهای دانش، 
در رشته ختصصی خود، موثر بوده و به تازه هائی در جهان دانش 

 .دست يابند
 

 :مراحل دوره: ٣ماده 
به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسيم  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی 

 .می شود
مرحله آموزشی از زمان پذيرفته شدن دانشجو در  امتحان 

 .ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می شود
مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی در امتحان 

آغاز و با تدوين پايان نامه و دفاع از آن پايان می  **جامع
 .پذيرد

 
 :تبصره

می توانند حتقيقات  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی  دانشجويان 
اوليه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز منايند، 
ولی ثبت نام رمسی آهنا برای مرحله پژوهشی و تدوين پايان 

 .نامه متوسط به موفقيت در امتحان جامع است
 
 
 



 
 
 
 
 
   .تعريف شده است ۶امتحان جامع در فصل  



 فصل دوم
 شرايط ورود

 : ۴ماده 
 :عبارت است از  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی  شرايط ورود به 

 .داشنت شرايط عمومی ورود به آموزش دانشگاهی  – ۴ – ١
برخورداری از سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته  – ۴ – ٢

 .حتصيلی
يا ) فوق ليسانس(داشنت دانشنامه کارشناسی ارشد  – ۴ – ٣

باالتر، متناسب با رشته حتصيلی موردتقاضا، از دکرتی عمومی يا 
يکی از دانشگاه های داخل يا خارج از کشور که حسب مورد به 
تائيد وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی يا وزارت علوم، 

 . يقات و فناوری رسيده باشدحتق
موفقيت در آزمون زبان انگليسی مطابق مصوبات شورای  – ۴ – ۴

 .علوم پزشکی عالی برنامه ريزی
دوره دکرتی ختصصی  قبولی در آزمون اختصاصی ورودی به  – ۴ – ۵

(Ph.D) مطابق ضوابط دبيرخانه های آموزشی ختصصی مربوطه 
عدم اشتغال به حتصيل مهزمان در مهان دانشگاه و يا  – ۴ – ۶

 .دانشگاه های ديگر و ساير موسسات آموزشی و پزوهشی
 : ١تبصره 

دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد جماز به شرکت در آزمون 
 .منی باشند (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی  ورودی 
 :  ٢تبصره 

حمدوديت سنی برای  (Ph.D)دکرتی ختصصی  در ورود به دوره 
 .داوطلبان وجود ندارد

 :  ٣تبصره 



برای اتباع  (Ph.D)شرايط پذيرش دانشجو در دوره دکرتی ختصصی 
 .تابع آيين نامه مربوط می باشد خارجی

 :  ۴تبصره 
تشخيص اينکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند 
حتصيل کند برعهده دبيرخانه آموزشی ختصصی مربوطه و تائيد 

   .شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی است



 فصل سوم
 مرحله آموزشی

 : ۵ماده 
مبتنی بر نظام واحدی آموزش در متام دانشگاه های کشور 

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس . است
سنجيده می شود و قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يک درس، به 

 .مهان درس حمدود است
هر واحد درسی، مقدار يا ميزان درسی است که مفاد آن به 

عت، سا ٣۴ساعت، عملی با آزمايشگاهی  ١٧ترتيب به صورت نظری 
ساعت، در طول يک  ۶٨ساعت و کارورزی  ۵١کارگاهی و کارآموزی 

نيمسال حتصيلی يا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای 
در مورد رشته هايی که . عالی برنامه ريزی تدريس می شود

دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در يک نيمسال متناب با 
 .شود واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين می

 : ۶ماده 
هر سال حتصيلی مرکب از دو نيمسال حتصيلی و در صورت 

مدت . ضرورت داشنت شرايط و امکانات يک دوره تابستانی است
هفته و هر دوره تابستانی  ١٧آموزش هر نيمسال حتصيلی شامل 

 .است ۵هفته آموزش با رعايت مفاد ماده  ۶شامل 
 : تبصره  

شامل وقوع باليای طبيعی، در موارد استثنايی و ضروری، 
هفته، بيماری استاد  ١٧عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 

و مواردی از اين قبيل، به پيشنهاد دانشکده مربوط و موافقت 
شورای آموزشی دانشگاه، می توان درس يا درسهايی را در مدتی 

هفته جهت کليه دانشجويانی که آن درس يا  ١٧کوتاه تر از 
ذ کرده اند تدريس منود، مشروط بر اينکه جمموع درسها را اخ



اين آيين نامه  ۵ساعت هر واحد درسی از ميزان مقرر در ماده 
 .کمرت نشود

 : ٧ماده 
متام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه 

 .های درسی مصوب شورای عالی برنامه ريزی را اجرا منايند
 :  ١تبصره 

 دانشکده های علوم پزشکی جماز خواهند بوددانشگاه ها و 
نسبت به ارايه واحدهای درسی جديد به جای درس های اختياری 

(non core)  کل واحدهای دوره در هر %  ٢٠حداکثر تا سقف
برنامه آموزشی اقدام و اين درس ها را به صورت اختياری به 

و دانشگاه ها موظفند اهداف آموزشی . دانشجويان ارايه منايند
سرفصل واحدهای جديد خود را از طريق دبيرخانه های آموزشی 
ختصصی مربوطه جهت اطالع به شورای عالی برنامه ريزی علوم 

 .پزشکی اعالم منايند
 :  ٢تبصره 

ترتيب درس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه حتصيلی 
دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جاجبا کردن ريز مواد 

 .ح مطالب جديد در يک درس برعهده دانشگاه استدرسی و طر
 :  ٨ماده 

به منظور راهنمايی دانشجو در زمينه های خمتلف، استاد 
راهنمای حتصيلی در اولين نيمسال حتصيلی توسط شورای حتصيالت 

 .تکميلی دانشکده تعيين می گردد
 : تبصره  

استاد راهنمای حتصيلی بايد حداکثر تا پايان اولين 
تازمانی که استاد . حتصيلی دانشجو، تعيين شودنيمسال 

راهنمای حتصيلی انتخاب نشده است، مدير گروه وظايف استاد 
 .راهنمای حتصيلی را برعهده می گيرد

 : ٩ماده 



استاد راهنمای حتصيلی بايد عضو هيات علمی در دانشگاه 
حمل حتصيل بوده، حداقل دارای مرتبه استادياری يا استاديار 

سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره کارشناسی پژوهشی و 
 .ارشد باشد

 : ١٠ماده 
ثبت نامه می  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی دانشجويی که برای  

واحد درسی را با نظر استاد  ٣٠تا  ١٨کند، موظف است بين 
راهنمای حتصيلی مطابق برنامه آموزشی مربوط، که به تصويب 

در مدت جماز مرحله  شورای عالی برنامه ريزی رسيده باشد،
 .آموزشی، با موفقيت بگذراند

 :  ١تبصره 
يالت چنانچه به تشخيص گروه آموزشی و تائيد شورای حتص

تکميلی دانشگاه گذراندن درسهای کمبود يا جربانی برای 
مکلف است آن درس ها را دانشجو ضروری تشخيص داده شود وی 

براسس برنامه آموزشی مصوب دوره، اضافه بر واحدهای درسی 
 .واحد بگذراند ١۶مقرر در مرحله آموزشی دوره حداکثر تا 

 :  ٢تبصره 
های کمبود يا جربانی در انتخاب درس ها اوليت با درس 

تعيين تعداد و نوع درس ها و زمان انتخاب آهنا با . است
رعايت پيش نيازها در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی 
برنامه ريزی و با نظر گروه آموزشی مربوط، برعهده شورای 

 .حتصيالت تکميلی دانشکده ذيربط است
 :  ٣تبصره 

کمبود يا جربانی  واحد از درس های ٨به ازای گذراندن هر 
يک نيمسال حتصيلی به حداکثر مدت جماز مرحله آموزشی حتصيل 

 .دانشجو افزوده می شود
 : ١١ماده 



دانشجو در مرحله آموزشی، موظف است در هر نيمسال حتصيلی 
واحد درسی از درس های مرحله آموزشی را انتخاب  ٨ – ١٢بين 

باقی داشته واحد درسی  ٨و ثبت نام کند، مگر آنکه کمرت از 
در موارد استثنايی، با پيشنهاد گروه آموزشی ذيربط و . باشد

صالحديد شورای حتصيالت تکميلی دانشکده و تائيد شورای حتصيالت 
واحد  ١۴تکميلی دانشگاه، اين تعداد می تواند حداکثر به 

 .افزايش يابد
 : تبصره  

 ۴در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو جماز به اخذ حداکثر 
 .واحد درسی در دوره تابستانی است

 
   



 فصل چهارم
 حضور و غياب

 : ١٢ماده  
حضور دانشجو در متام جلسات مربوط به هر درس الزامی است 

بار  ۴جلسه  ١٧و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظری از 
کارگاهی،  کارآموزی و بار  ٢جلسه  ١٧عملی و آزمايشگاهی از 

، جمموع ساعات آن درس نبايد جتاوز بار  ١جلسه  ١٠ کارورزی از
 .کند

 .در غير اين صورت منره دانشجو در آن درس صفر حمسوب می شود
 :  ١تبصره 

در  ١٢غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 
صورتی جماز خواهد بود که با ارايه مدارک مستند و تشخيص 

انشجو حنوه برخورد با غيبت د. استاد مربوط موجه شناخته شود
بر عهده استاد و با تائيد شورای حتصيالت ) موجه يا غير موجه(

 .تکميلی دانشکده خواهد بود
 :  ٢تبصره 

در صورتی که غيبت دانشجو در هر درس ، بيش از ميزان 
باشد ولی غيبت او به تشخيص دانشکده  ١٢تعيين شده در ماده 

گردد آن و تائيد شورای حتصيالت تکميلی دانشکده موجه اعالم 
واحد در هر  ٨در اين صورت رعايت حداقل . درس حذف می شود

نيمسال الزامی نيست، ولی نيمسال مذکور بعنوان يک نيمسال 
 .کامل جزو سنوات حتصيلی دانشجو حمسوب می شود

 : ١٣ماده 
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفنت منره 

در امتحان هر درس صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه 



تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه . موجب حذف آن درس می گردد
 .امتحان بر عهده شورای حتصيالت تکميلی دانشکده است

   



 فصل پنجم
 ارزشيابی

 : ١۴ماده 
حداقل منره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی 

. است ٢٠از  ١٢و هر درس کمبود  يا جربانی  ٢٠از  ١۴اختياری 
چنانچه منره دانشجو در يک درس کمرت از اين مقادير باشد بايد 

 .آنرا تکرار منايد
 

 :  ١تبصره 
جبای آن . اگر دانشجويی در يک درس اختياری مردود شود

درس می تواند از جدول درس های اختياری در برنامه مصوب درس 
با اين حال منرات کليه درس ها اعم از . ديگری را انتخاب کند

قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در حماسبه ميانگين 
 .نيمسال مربوط و ميانگين کل منظور می شود

 
 :  ٢تبصره 

در مواردی که ارزشيابی دانشجو در يک درس موکول به 
فعاليت هايی باشد که با تشخيص استاد مربوط اجنام آن در طول 

ر آن درس نامتام يک نيمسال حتصيلی ممکن نباشد، منره دانشجو د
در اين صورت بايد منره دانشجو در اين درس، . اعالم ميشود

حداکثر تا پايان نيمسال حتصييلی بعد، توسط استاد ذيربط به 
در غير اين صورت درس توسط دانشگاه . منره قطعی تبديل گردد

بديهی است ثبت منره نامتام در نيمسالی خواهد . حذف خواهد شد
 .را اخذ منوده است بود که دانشجو واحد

 
 : ١۵ماده 



دوره دکرتی ختصصی  ميانگين منرات درس های دانشجو در 
(Ph.D) کمرت باشد، در  ١۵، در هر نيمسال حتصيلی، نبايد از

غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی 
نيمسال دانشجو حمدوديتی از حلاظ انتخاب واحد نداشته و در 

. بعدی در حمدوده حد نصاب واحدها، می تواند اخذ واحد منايد
اگر ميانگين منرات دانشجو در دو نيمسال حتصيلی اعم از 

باشد، آن دانشجو از ادامه  ١۵متوالی يا متناوب کمرت از 
 .حمروم می شود (Ph.D)دکرتی ختصصی  حتصيل در دوره 

 :  ١تبصره 
اخذ شده کمرت از حد نصاب نيمسال هايی که تعداد واحدهای 

، جزو ١۵می باشد، در صورت کسب ميانگين کل کمرت از ) واحد ٨(
 .نيمسال های مشمول اخطار حماسبه خواهد شد

 :  ٢تبصره 
منره درس کمبود يا جربانی در کارنامه دانشجو، جداکانه 
ثبت می شود و در احتساب ميانگين منرات نيمسال حتصيلی و 

 .نشجو منظور منی شودميانگين کل منرات دا
 : ١۶ماده 

دانشجويی که پس از گذراندن کليه واحدهای درسی در 
کمرت باشد از ادامه  ١۵مرحله آموزشی ميانگين کل منرات او از 

 .حتصيل حمروم می شود
 : تبصره  

دانشجويی که پس از گذراندن کليه واحدهای درسی دوره، 
ورتی که حداکثر کمرت باشد، در ص ١۵ميانگين کل منرات او از 

مدت جماز حتصيل وی در مرحله آموزشی به پايان نرسيده باشد، 
واحد از درس اختصاصی اجباری را که از آهنا  ١٢می تواند تا 

گرفته است، فقط در يک نيمسال حتصيلی  ١۵تا  ١۴منرات بين 
تکرار کند و در صورت جربان کمبود ميانگين کل، جماز به شرکت 



دانشجويانی که به هر دليل نتوانند از . در امتحان جامع شود
اين فرصت استفاده کنند يا عليرغم استفاده از فرصت ميانگين 
کل خود را جربان ننمايند، از ادامه حتصيل حمروم مانده مدرک و 

 .سوابق حتصيلی دريافت منی کنند
   



 فصل ششم
 آزمون جامع

 :١٧ماده 
آزمون جامع در پايان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در 

که بصورت کتبی و ارزيابی عينی عملکرد برگزار می شود شرکت 
شرط شرکت در آزمون جامع قبولی در کليه درس های مرحله . کند

 .می باشد ١۵آموزشی و کسب حداقل ميانگين کل 
 

 : تبصره  
آزمون ارزيابی عينی عملکرد شامل ارزيابی مستمر درون خبشی و 

 .شدارزيابی پايان دوره می با
 

 : ١٨ماده 
آزمون جامع زير نظر شورای حتصيالت تکميلی دانشکده و توسط  

 .نفر بشرح زير برگزار می شود ۶هياتی مرکب از 
 مدير گروه آموزشی مربوطه •
 استاد راهنمای حتصيلی دانشجو •

چهار نفر عضو هيات علمی در رشته مربوطه که دارای حداقل 
سال سابقه تدريس  ٣با مرتبه استادياری يا استاديار پژوهشی 

سه نفر از آنان (يا حتقيق در دوره های حتصيل تکميلی باشند 
از اعضای هيات علمی داخل دانشگاه و يک نفر  خارج از 

بدين ترتيب که دو نفر از آنان توسط شورای حتصيالت ). دانشگاه
که يک نفر از آنان بايد از اعضای هيات (تکميلی دانشکده 

و يک نفر توسط ) اه حمل حتصيل دانشجو باشدعلمی خارج از دانشگ
معاون آموزشی دانشگاه و يک نفر ديگر توسط معاون پژوهشی 

اين دو نفر به عنوان منايندگان . دانشگاه تعيين می شوند



معاونين آموزشی و پژوهشی در هيات برگزار کننده آزمون شرکت 
 .می منايند
 : تبصره  

جهت  ١٨ر ماده نفر از افراد مذکور د ۵حضور حداقل 
 .برگزاری آزمون جامع الزامی می باشد

 : ١٩ماده 
آزمون جامع در هر رشته حتصيلی دوبار در سال برگزار می 
شود و زمان برگزاری آن با پيشنهاد گروه آموزشی مربوطه و 

 .تائيد شورای حتصيالت تکميلی دانشکده می باشد
 : ٢٠ماده 

شرايط شرکت در  پس از امتام مرحله آموزشی دانشجوی واجد
آزمون جامع موظف است در اولين آزمون جامع که توسط دانشکده 

دانشجو در صورت عدم آمادگی، . برگزار می شود شرکت کند
بايستی درخواستی برای متديد مهلت شرکت دز آزمون با داليل 
موجهی که به تائيد استاد راهنمای حتصيلی و مدير گروه 

شورای حتصيالت تکميلی دانشکده  آموزشی مربوطه رسيده باشد، به
شورای مذکور می تواند زمان شرکت دانشجو در . ارائه منايد

 .آزمون جامع را، حداکثر برای يک نيمسال به تعويل اندازد
 : تبصره  

مدت متديد مهلت برای تعويق امتحان جامع جزو سنوات جماز    
ر حتصيل مرحله آموزشی حمسوب شده و دانشجو موظف است حتت نظ

 .گروه آموزشی در حميط آموزشی حضور داشته باشد
 : ٢١ماده 

آزمون کتبی به منظور ارزشيابی قابليت های علمی آموزشی 
درس به  ۴دانشجو، از درس های ختصصی رشته مربوط، حداقل از 

 .روز متوالی بعمل می آيد ٢صورت تشريحی و حداکثر در 
 : ٢٢ماده 



شورای حتصيالت تکميلی آزمون ارزيابی عينی عملکرد با نظر 
دانشکده به منظور ارزشيابی قابليت های آموزشی و توانايی 
 دانشجو در اجنام پژوهش مستقل و در مورد موضوع پايان نامه 

يا حوزه عام تر رشته ختصصی دانشجو  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی 
آزمون ارزيابی عينی عملکرد حداکثر تا يک . برگزار می شود
 .مون کتبی برگزار می شودهفته بعد از آز

 :تبصره
ترکيب هيات برگزار کننده آزمون ارزيابی عينی عملکرد 

 .بايد مهان ترکيب هيات برگزار کننده آزمون کتبی باشد
 : ٢٣ماده 

ارزش آزمون های کتبی و ارزيابی عينی عملکرد به ترتيب 
منره آزمون ارزيابی عينی % ۵٠(درصد منره هنايی است  ٣٠و  ٧٠

به ارزيابی پايان % ۵٠به ارزيابی مستمر درون خبشی و  عملکرد
و ميانگين کل منرات دانشجو در آزمون ) دوره اختصاص دارد

 .کمرت باشد ١۵جامع نبايد از 
 : ١تبصره 

در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع، دانشجو 
جماز است تنها برای يک بار ديگر در اولين آزمون جامع بعدی 

مدت انتظار دانشجو برای شرکت در آزمون جمدد جزو . منايد شرکت
دانشجو بايد در . سنوات جماز حتصيل مرحله آموزشی حمسوب می شود

اين مدت زير نظر گروه آموزشی و در حميط آموزشی حضور داشته 
 .باشد

 : ٢تبصره 
به منظور پيشگيری از اتالف وقت و يا رکود فعاليتهای 

، نتايج  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی ويان آموزشی و پژوهشی دانشج
بعد از ) حداکثر يک ماه(آزمون جامع بايد ظرف مدت حمدودی 

برگزاری آزمون از طريق دانشکده به شورای حتصيالت تکميلی 



دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يک هفته قبولی و يا عدم 
 .قبولی دانشجو را کتبًا به وی اعالم منايد

 :  ٢۴ماده 
انشجويانی که در امتحان جامع قبولی شده اند اعم به د

از آنکه برای مرحله تدوين پايان نامه ثبت نام کنند و يا 
از ادامه حتصيل منصرف شوند، صرفا بنا به درخواست حمل تعهد 

دوره دکرتی  آنان تائيديه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزسی 
صدور . ی شودتوسط دانشگاه حمل حتصيل ارايه م (Ph.D)ختصصی 

گواهی شخصی مبنی بر موفقيت در امتحان جامع برای اين 
 .دانشجويان ممنوع می باشد

 
 

   



 
 فصل هفتم

طول دوره، مرخصی حتصيلی و انصراف از 
 حتصيل
 

 :٢۵ماده 
طول دوره مدتی است که دانشجو بايد مراحل آموزشی و 

حداکثر . پژوهشی را براساس مقررات مربوط به امتام برساند
چهار سال و نيم  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی مدت جماز حتصل در 

چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند پايان نامه خود را . است
 .وم می شودتکميل و از آن دفاع منايد از ادامه حتصيل حمر

 
 : ١تبصره 

طول مدت جماز مرحله آموزشی با در نظر گرفنت تعداد 
نيمسال حتصيلی است چنانچه  ۵تا  ٣واحدهای مرحله آموزشی 

دانشجو نتواند در اين مدت مرحله آموزشی را به پايان 
برساند و در امتحان جامع قبول شود، از ادامه حتصيل حمروم می 

 .شود
 

 : ٢تبصره 
حتصيالت تکميلی دانشگاه می تواند در موارد شورای 

استثنايی به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شورای حتصيالت 
تکميلی دانشکده حداکثر تا سه نيمسال حتصيلی به کل مدت جماز 

که يک نيمسال آن می تواند به . حتصيل دانشجو اضافه منايد
 .مرحله آموزشی اختصاص يابد



 
 : ٢۶ماده 

است در هر نيمسال حتصيلی در زمانی که دانشجو موظف 
دانشگاه اعالم می کند برای ادامه حتصيل و انتخاب واحد به 

عدم مراجعه دانشجو برای نام . اداره آموزش مراجعه کند
نويسی در يک نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک 

در موارد . حتصيل بوده و دانشجو از ادامه حتصيل حمروم می گردد
ستثنايی که دانشجو ترک حتصيل خود را موجه می داند بايد ا

داليل آن را حداکثر يک ماه قبل از پايان مهان نيمسال به 
در صورت تائيد موجه . صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد

بودن ترک حتصيل، توسط شورای حتصيالت تکميلی دانشگاه، آن 
ای ان نيمسال مرخصی نيمسال جزو مدت جماز حتصيل وی حمسوب و بر

 .حتصيلی صادر می شود
 

 :٢٧ماده 
می تواند حداکثر برای  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی  دانشجوی 

دو نيمسال حتصيلی متوالی يا متناوب، از مرخصی حتصيلی 
 .استفاده کند

 
 :١تبصره 

در . اخذ مرخصی حتصيلی در نيمسال اول حتصيل جماز نيست
عهده کميسيون موارد خاص  موارد استثنايی، اخذ تصميم به

 .دانشگاه می باشد
 

 : ٢تبصره 
 .مدت مرخصی حتصيلی جزو سنوات حتصيلی دانشجو حمسوب می شود

 



 : ٣تبصره 
درخواست مرخصی بايد دو هفته قبل از شروع نام نويسی در 
هر نيمسال حتصيلی توسط دانشجو به استاد راهنمای حتصيلی و 
مدير گروه تسليم و پس از کسب موافقت مدير گروه و دانشکده 
مربوط به شورای حتصيالت تکميلی دانشگاه ارايه گرديده و 

ی حتصيالت تکميلی موافقت شورا. موافقت کتبی آن شورا کسب گردد
دانشگاه با مرخصی حتصيلی دانشجو با توجه به وضعيت حتصيلی وی 
صورت می گيرد و منوط به اين است که ادامه حتصيل دانشجو از 

عواقب احتمالی ناشی از . آن به بعد با مشکل مواجه نشود
 .مرخصی حتصيل به عهده دانشجو می باشد

 
 : ۴تبصره 

ر يک نيسم سال حداکثر تا حذف کليه درس های اخذ شده د
قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتی جماز 
است که بنا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر 

در اين صورت آن نيمسال . به ادامه حتصيل در آن نيمسال نباشد
حماسبه يا عدم . برای دانشجو مرخصی حتصيلی حمسوب خواهد شد

مرخصی در حداکثر سنوات جماز حتصيلی دانشجو به  حماسبه اين
 .عهده شورای  آموزشی دانشگاه است

 
 : ۵تبصره 

دانشجويان خامن شاغل به حتصيل در کليه رشته های علوم 
پزشکی، در صورت بارداری، می توانند با رعايت ساير ضوابط و 
مقررات از يک نيمسال مرخصی حتصيلی به دليل زايمان، بدون 

 .در سنوات حتصيلی استفاده مناينداحتساب 
 

 : ۶تبصره 



دانشجويانی که گواهی پزشکی موجه آهنا به تائيد شورای پزشکی 
و شورای حتصيالت تکميلی دانشگاه رسيده باشد می توانند از 
حداکثر يک نيمسال مرخصی حتصيلی بدون احتساب در سنوات 

 .استفاده منايند
 

 : ٢٨ماده 
صراف از حتصيل داشته بايد دانشجويی که متايل به ان

درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا 
اين دانشجو جماز است فقط برای يک نوبت . دانشکده تسليم منايد

خداکثر تا يک ماده قبل از پايان مهان نيمسال حتصيلی تقاضای 
پس از انقضای اين مهلت حکم . انصراف خود را پس بگيرد

يل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه حتصيل انصراف از حتص
 .در آن رشته را ندارد

 
 :٢٩ماده 

که از حتصيل حمروم و  (Ph.D)دانشجويان دوره دکرتی ختصصی 
چنانچه با دانشگاه حمل . يا از ادامه حتصيل منصرف می شوند

حتصيل خود تسويه حساب کنند، می توانند جمددًا در آزمون ورودی 
دانشجو حمروم از . (شرکت منايند (Ph.D)ی ختصصی دوره های دکرت

شرکت  (Ph.D)حتصيل منی تواند در آزمون ورودی دوره دکرتی ختصصی 
دانشجوی حمروز از حتصيل منی تواند در آزمون ورودی . (منايند

در صورت .) رشته قبلی خود شرکت منايد (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی 
هنا، در مقطع دوره قبولی در آزمون، واحدهای درسی قبلی آ

پس از ارزيابی و تطبيق با برنامه مصوب  (Ph.D)دکرتی ختصصی 
ارزيابی درس ها و تطبيق واحدها توسط گروه . پذيرفته می شود

آموزشی مربوط در دانشگاه پذيرنده اجنام می شود و به ازای 
واحد از درسهای پذيرفته شده دانشجو، يک نيمسال  ١٠هر 



حتصيلی از حداکثر مدت جماز حتصيل دانشجو در مرحله آموزشی، 
 .کاسته می شود

 ۴پذيرش واحدهای درسی قبلی اين دانشجويان منوط به احراز 
 :شرط زير است

واحد آموزشی قبلی دارای جموز از شورای گسرتش وزارت  – ١
هبداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا وزارت علوم، حتقيقات و 

 .فناوری باشد
 .باشد (Ph.D)پذيرش دانشجو از طريق آزمون دکرتی ختصصی  – ٢
برنامه های درسی اجرا شده، مصوب شورای عالی برنامه  – ٣

 .ريزی يکی از دو وزارختانه ذکر شده در بند يک باشد
حمتوای درس های گذرانده شده با درس های رشته جديد به  – ۴

اشرتاک حمتوايی % ٨٠تشخيص گروه آموزشی مربوط، بايد حداقل 
 .رت نباشدکم ١۵داشته و منره هر يک از آهنا درس ها از 

   



 فصل هشتم
 مرحله پژوهشی و تدوين پايان نامه

 
 :٣٠ماده 

در مرحله پژوهشی عالوه بر استاد راهنمای حتصيلی، جهت 
راهنمايی دانشجو در فعاليتهای پژوهشی و تدوين پايان نامه، 

 .راهنمای پژوهشی انتخاب می شود استاد
 

 :٣١ماده 
موافقت استاد راهنمای پژوهشی به تقاضای دانشجو، 

استاد، تائيد مدير گروه و تصويب شورای حتصيالت تکميلی 
 .دانشکده انتخاب می شود

 
 : ١تبصره 

دانشجو موظف است از ابتدای نيمسال دوم حتصيلی تا 
حداکثر پايان نيمسال سوم استاد راهنمای پژوهشی خود را 

 .انتخاب کند
 :٢تبصره 

استاد  انتخاب استاد راهنمای حتصيلی دانشجو به عنوان
 .راهنمای پژوهشی وی بالمانع است

 : ٣٢ماده 
استاد راهنمای پژوهشی بايد دارای حداقل مدرک  دکرتی 

پژوهشی با  (Ph.D)يا ختصصی بالينی و يا  دکرتی   (Ph.D)ختصصی 
مرتبه استادياری يا استاديار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه 

ده و در اين تدريس يا پژوهشی در دوره های حتصيل تکميلی بو



مدت حداقل دو پايان نامه کارشناسی ارشد را راهنمايی و يا 
 .را مشاوره کرده باشد (Ph.D) چهار پايان نامه 

 : ٣٣ماده 
استاد راهنمای پژوهشی ترجيحًا بايد از بين استادان 

در موارد خاص با تائيد شورای . داخل دانشگاه انتخاب شود
ستاد راهنمای پژوهشی مشروط حتصيالت تکميلی دانشکده، انتخاب ا

از ميان اعضای هيات علمی،  ٣٢به داشنت شرايط مذکور در ماده 
 .خارج از دانشگاه حمل حتصيل دانشجو بالمانع است

 :تبصره
در موارد استثنايی، به پيشنهاد گروه و تائيد شورای 

عالوه بر (حتصيالت تکميلی دانشگاه، انتخاب بيش از يک نفر 
به عنوان ) ٣١پژوهشی منتخب مطابق مفاد ماده استاد راهنمای 

 .استاد راهنمای پژوهشی بالمانع است
 

 :٣۴ماده 
استاد راهنمای پژوهشی الزم است با توجه به امکانات 
پژوهشی موجود، کار حتقيقاتی دانشجو را به حنوی هدايت کند تا 
در موعد مقرر به امتام برسد و مشکالت موجود بايد به موقع به 

 .حتصيالت تکميلی دانشکده گزارش شود شورای
 

 :٣۵ماده 
تعداد پايان نامه هايی که هر استاد راهنمای پژوهشی می 
تواند مهزمان هدايت آهنا را بر عهده داشته باشد، يکی از 

 :موارد به شرح زير است
 (Ph.D)دو پايان نامه  دکرتی ختصصی   –الف 
و سه پايان نامه  (Ph.D)يک پايان نامه  دکرتی ختصصی   –ب 

 .کارشناسی ارشد



در شرايط استثنايی تصميم گيری در خصوص هدايت مهزمان  –ج 
پايان نامه ها بيش از هر يک از موارد بند الف و ب برعهده 
شورای حتصيالت تکميلی دانشکده و با توجه به توانايی علمی 

 .عضو هيات علمی و رعايت عدالت می باشد
 :تبصره 

عمومی پزشکی،  دوره دکرتینامه های راهنمايی پايان 
دندانپزشکی و داروسازی مهانند پايان نامه کارشناسی ارشد 

 .حمسوب می شود
 

 : ٣۶ماده 
به پيشنهاد استاد راهنمای پژوهشی و تائيد شورای حتصيالت 
تکميلی دانشکده، يک تا سه نفر از اعضای هيات علمی و يا از 

ن استاد مشاور تعيين می صاحبنظران و حمققان برجسته، به عنوا
 .شود
 

 :تبصره 
و  (Ph.D)استادان مشاور بايد دارای مدرک  دکرتی ختصصی 

پژوهشی با حداقل مرتبه  (Ph.D)يا ختصصی بالينی و يا  دکرتی  
استادياری يا استاديار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدريس 

و  برای صاحبنظران. يا پژوهشی در دوره کارشناسی ارشد باشند
ختصصی  حمققانی که عضو هيات علمی نيستند داشنت مدرک دکرتای 

(Ph.D) الزامی است. 
 

 : ٣٧ماده 
استاد راهنمای حتصيلی و پژوهشی موظف هستند ساعاتی از 
هفته را برای راهنمايی دانشجو اختصاص داده و مراتب را به 

 .شورای حتصيالت تکميلی دانشکده اطالع دهند



 :تبصره 
ساعاتی را که استاد راهنمای پژوهشی به راهنمايی ميزان 

برابر  ٨پايان نامه دانشجو اختصاص می دهد بايد حداقل 
 .تعداد واحد پايان نامه در هر نيمسال باشد

 :  ٣٨ماده 
متام فعاليتهای علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی 
 و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنمای

دانشجو موظف است در هر زمانی که استاد . پژوهشی صورت گيرد
راهنمای پژوهشی تعيين کند نتيجه حتقيقات خود را به وی 

 .گزارش منايد
 :  ٣٩ماده 

استاد راهنمای پژوهشی موظف است در هر مرحله از حتقيق و 
ماه يک نوبت گزارشی مکتوب از پيشرفت کار  ۶حداقل هر 

اين گزارش پس از تائيد . ست کنددانشجو را از وی درخوا
استاد راهنمای پژوهشی از طريق گروه به شورای حتصيالت تکميلی 
دانشکده تسليم می شود و با حضور دانشجو و استاد راهنمای 
پژوهشی در جلسه ای که اعضای آن توسط مهين شورای تعيين می 

 .گردد، مورد بررسی قرار می گيرد
 : ۴٠ماده 

زمينه حتقيقاتی بايد در مدت زمانی  موضوع پايان نامه و
حمدود به آغاز نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از شروع به 

توسط دانشجو تعيين، و  (Ph.D)حتصيل در دوره دکرتی ختصصی 
چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی مشخص و از طريق 
گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای حتصيالت تکميلی 

شورای حتصيالت تکميلی دانشکده موظف است . شکده ارائه شوددان
پس از تصويب موضوع پايان نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به 

 .صورت کتبی به دانشجو ابالغ منايد



 :تبصره 
در موارد استثنايی و با نظر شورای حتصيالت تکميلی 
دانشگاه، حداکثر مدت جماز برای ثبت عنوان پايان نامه ، پس 

. از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد
عدم ثبت عنوان موضوع پايان نامه در مهلت مقرر، به منزله 
انصراف از حتصيل دانشجو تلقی می شود و در اين صورت دانشجو 

 .اخراج خواهد شد
 :  ۴١ماده 

ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان نامه در 
ی، پس از اعالم قبولی دانشجو در امتحان جامع، مرحله پژوهش
 .صورت می گيرد

 :تبصره 
دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه، تا زمانی که 
آنرا به پايان نرسانده، موظف است براساس تقويم دانشگاهی 

در اين حال . در نيمسال های بعد نيز برای آن ثبت نام منايد
حتصيلی ، وارد کارنامه  منره پايان نامه در آخرين نيمسال

 .دانشجو می شود
 :۴٢ماده 

تعداد واحدهای پايان نامه در مرحله پژوهشی بسته به 
تعداد واحدهای مرحله آموزشی، مطابق برنامه آموزشی مربوط 

واحد  ٣٠و حداکثر  ١۶مصوب شورای عالی برنامه ريزی حداقل 
در  در هر حال، جمموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو. است

واحد  ۵٠واحد کمرت و از  ۴٢نبايد از  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی 
 .بيشرت باشد

 
 :  ۴٣ماده 



بعد از تکميل و تدوين پايان نامه توسط دانشجو که امتان 
آن را استاد راهنمای پژوهشی اعالم می کند و پس از تائيد 
کتبی حداقل يکی از اعضای هيات داوران، مبنی بر قابل دفاع 

يان نامه،  دانشجو موظف است در جلسه ای که زمان آن بودن پا
را گروه آموزشی مشخص و شورای حتصيالت تکميلی دانشکده تائيد 
می منايد، در حضور داوران مطابق مواد مربوط در آيين نامه 

 .از پايان نامه خود دفاع منايد (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی 
 

 :  ١تبصره 
ی حداقل يکسال از زمان ثبت زمان دفاع از پايان نامه بايست

 .نام و اخذ پايان نامه گذشته باشد
 :  ٢تبصره 

تائيد استاد راهنمای پژوهشی و استادان مشاور بايد در 
 .خنستين صفحات پايان نامه درج شود

 :  ٣تبصره  
کيفيت علمی و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از 

و به اطالع شورای  دفاع، توسط استاد راهنمای پژوهشی تائيد
 .حتصيالت تکميلی گروه يا دانشکده رسانده شود

 :  ۴تبصره  
دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يک جلسه پيش دفاع، 
در حضور استادان گروه يا دانشکده و دانشجويان ذی ربط، 

 .موضوع حتقيق خود را تشريح منايد
 : ۵تبصره  

جماز به دفاع از  هنگامی (Ph.D)دانشجوی دوره دکرتی ختصصی 
پايان نامه حتقيقاتی خود می باشد که حداقل يک مقاله به 
زبان انگليسی از کار حتقيقاتی در رشته مربوطه خود و مرتبط 
با موضوع پايان نامه را به عنوان مولف اول يا دوم در يک 



پژوهشی داخلی يا خارجی به چاپ رسانده و  –جمله معترب علمی 
 .ش آن را اخذ منوده باشديا گواهی پذير

 
 :   ۴۴ماده  

هيات داوران متشکل از استادان راهنمای حتصيلی و پژوهشی 
و مشاور و چهار عضو هيات علمی دانشگاه يا موسسات حتقيقاتی 
در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياری و با سه سال 
سابقه تدريس يا پژوهش در دوره حتصيالت تکميلی که با پيشنهاد 
گروه و تائيد شورای حتصيالت تکميلی دانشکده تعيين می شوند، 

 .می باشد
 :   ١تبصره 

حداقل يک نفر از اعضای هيات داوران بايد دارای درجه 
 .دانشياری يا باالتر باشد

 :  ٢تبصره  
دو نفر از اعضای هيات داوران بايد از دانشگاه و 

يکی از اين  موسسات حتقيقاتی ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمی
دو نفر در صورت وجود در داخل کشور بايد حداقل دانشياری 

 .باشد
 :  ٣تبصره  

يک نفر از اعضای هيات داوران با حکم رمسی از معاون 
آموزشی دانشگاه به عنوان مناينده شورای حتصيالت تکميلی 

 .دانشگاه در جلسه دفاعيه شرکت می کند
 : ۴۵ماده    

ستاد راهنمای پژوهشی و با حضور جلسه دفاعيه با رياست ا
استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضای هيات داوران 

دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشی از کار . رمسيت می يابد



حتقيقاتی و پايان نامه خود را ارايه منوده و از آن دفاع 
 .منايد

 
 :    ۴۶ماده 

شور و بررسی داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از هيات 
در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با تاکيد بر 

 .رتبه به شرح زير سطح بندی می منايد
 منرهرتبه
عالی

 بسيار خوب
 خوب

 قابل قبول
 غير قابل قبول

١٩-٢٠ 
١٨ – ٩٩/١٨ 
٩٩/١٧-۵/١۶ 

٩٩/١۶-١۵ 
 ١۵کمرت از 

 
 :تبصره    

می شود ولی در رتبه و منره پايان نامه در کارنامه ثبت 
 .ميانگين کل حماسبه منی گردد

 
 :    ۴٧ماده 

مالک تصميم گيری در خصوص منره پايان نامه ميانگين منرات 
 .حداقل پنج تن از اعضای هيات داوران است

 :تبصره    
در صورتی که پايان نامه از نظر هيات داوران غير قابل 

که از قبول تشخيص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی 
حداکثر مدت جماز حتصيل وی جتاوز نکند، پايان نامه خود را 
کامل و بار ديگر در زمانی که هيات داوران تعيين می کند از 

دانشجويی که در فرصت های تعيين شده نتواند . آن دفاع منايد



از پايان نامه خود دفاع منايد از حتصيل حمروم شده و مدرک و 
 .دسوابق حتصيلی دريافت منی کن

   



 فصل هنم
 ساير مقررات

 
 

 :    ۴٨ماده 
 (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی انتقال، تغيير رشته و جاجبايی در 

 .ممنوع است
 

 :    ۴٩ماده 
در صورتی که ارائه برخی از درس ها، در يک رشته و در 
يک زمان معين، در دانشگاه مبداء، ممکن نباشد، دانشجو می 

استاد راهنما و تائيد شورای تواند، آن درسها را با موافقت 
حتصيالت تکميلی دانشگاه، به صورت مهمان در دانشگاه ديگری که 

در اين حال کسب موافقت دانشگاه . جمری دوره است بگذراند
تعداد واحدهای درسی دانشجوی ميهمان در . مقصد هم ضروری است

يک يا چند دانشگاه نبايد از نصف واحدهای درسی مرحله 
 .منايد آموزشی جتاوز

 
 :    ۵٠ماده 

بايد هبصورت متام وقت و  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی دانشجوی 
منطبق با شرايط زير به حتصيل بپردازد تا بتواند از مزايای 

 .دانشجويی اين دوره برخودار شود
متام وقت می باشد  (Ph.D)دکرتی   مقطع حتصيل در – ۵٠ – ١

بنابراين هرگونه اشتغالی غير از حتصيل برای دانشجو ممنوع 
 .است



حضور متام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات  – ٠ ۵ – ٢
دانشجو در مورد حضور متام وقت مربيات گروه های آموزشی 

 .ذيربط است
مسئوليت نظارت و کنرتل حضور متام وقت دانشجو به عهده  – ۵ – ٣

بديهی است دانشجو تابع قوانين و . ه آموزشی مربوط استگرو
 .مقررات اداری و حضور و غياب دانشگاه می باشد

اعم از  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی کليه دانشجويان  – ۵٠ – ۴ 
بورسيه، مامور آموزشی و آزاد می توانند در طول سال يک ماه 

 .ستمرخصی استفاده منايندو اين مرخصی قابل ذخيره شدن ني
دريافت کمک هزينه حتصيلی و ساير مزايايی دانشجويی  – ۵٠ – ۵

در پايان هر ماه منوط به صدور گواهی حضور متام وقت و اجنام 
 .وظايف حموله از سوی گروه آموزشی ذيربط است

گروه آموزشی موظف است غيبت غير موجه دانشجو را  – ۵٠ – ۶ 
در اسرع وقت جهت اجنام اقدامات قانونی به شورای حتصيالت 

 .تکميلی دانشگاه گزارش منايد
در صورتی که دانشجو از اجرای مفاد بندهای اين  – ۵٠ – ٧

ماده ختلف ورزد، از سوی گروه آموزشی، به عنوان متخلف به 
دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی می شورای حتصيالت تکميلی 

 .گردد
 

 :    ۵١ماده 
دوره دکرتی ختصصی پرداخت کمک هزينه حتصيل به دانشجويان 

(Ph.D)  اين آئين نامه از  ٢۵ماده  ٢که بر اساس مفاد تبصره
فرصت اضافی برای ادامه حتصيل استفاده منايند، مطابق نظر 

ر بر اساس رای و ليکن اگ. شورای آموزشی دانشگاه می باشد
کميسيون موارد خاص دانشگاه، طول دوره حتصيلی دانشجو اضافه 

اين آنين نامه اضافه شود،  ٢۵ماده  ٢بر سقف جماز در تبصره 



پرداخت کمک هزينه حتصيلی به دانشجو در طول اين مدت ممنوع 
است و اخذ شهريه از دانشجو يا عدم اخذ شهريه از او، در 

نظر شورای آموزشی دانشگاه می  طول اين مدت با توجه به
 .باشد

 
 :    ۵٢ماده 

با نظر گروه آموزشی  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی دانشجوی 
مربوط در هر نيمسال حتصيلی، جهت کسب مهارت تدريس، حداکثر 

 .سه واحد درسی را بايد تدريس منايد
 

 :    ۵٣ماده 
دکرتی   ضوابط برگزاری و انعقاد قرارداد دوره های مشرتک

(Ph.D)  رشته های علوم پايه پزشکی و هبداشت، داروسازی و
دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی داخل با دانشگاه ها و 
موسسات علمی معترب خارج مطابق آئين نامه مربوط مصوب هجدمهين 

 ١١/٣/١٣٨١جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی مورخ 
 .می باشد

 
 :    ۵۴ماده 

فصل و  ٩در  (Ph.D)دوره دکرتی ختصصی زشی  آئين نامه آمو
تبصره درسی و پنجمين جلسه شورای عالی برنامه  ۵۴ماده و  ۵۴

اين آيين . به تصويب رسيد ٢٩/٨/١٣٨۶ريزی علوم پزشکی مورخ 
نامه در مهه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات 

ر کشور وابسته به وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی سراس
و به بعد الزم  ١٣٨٧ – ١٣٨٨جهت دانشجويان ورودی سال حتصيلی 

و از تاريخ ابالغ آن، آيين نامه قبلی و متام . االجرا است



مقررات و خبشنامه و دستورالعمل های مغاير با آن برای 
شورای حتصيالت . دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو می گردد

ورودی قبل تکميلی دانشگاه می تواند وضعيت حتصيلی دانشجويان 
را با آيين نامه جديد تطبيق داده  ١٣٨٧ – ١٣٨٨از سال حتصيل 

 .و براساس آن اين دانشجويان را فارغ التحصيل منايد


