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 به نام خداوند بزرگ

در دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدم شما در  تغذیهدکترای تخصصی علوم با عرض تبریک پذیرفته شدن شما به عنوان دانشجوی 

 گفته و خدا را سپاس میگوییم که توفیق خدمت به شما عزیزان را ارزانی داشته است.دانشکده بهداشت را خوشامد 

            این به تردید دستیابی کشور است، بدون شکوفایی و رشد فرهنگ، ارتقای مداری، اخالق علمی، حیات منشاء از آنجا که دانشگاه 

نقش شما  و است کشور عالی مجموعه آموزش هدف مهمترین است، ایران اسالمی شأن در و شایسته آنطورکه رفیع های قله

 عزیز، دانشجویان شما حضوراست.  تأثیرگذار و بارز نقشی هدف، این درتحقق سرمایه های دانشگاهدانشجویان به عنوان 

 بالندگی درگروه علوم بهداشتی و تغذیه  و رشد مسیر پرمسئولیت در حرکت برای انگیزه و گرمیدل دلیل مهمترین

 مداری اخالق. آورید ارمغان به کشور برای ارتقای علمی و پژوهشی را میتوانید عزیزان شما تک تک قطعاً چراکه ی باشدم

 مهمترین خاطردر دانشگاه امنیت و متقابل احترام همکاری، همدلی، امید، پرازآرامش، فضای تأمین، سطوح درتمامی

 چه هر پیشرفت و تعالی تحقق در را ما بیشتر هرچه خالقیت و عمیق، تالش ایمانی با نیز عزیزان شما امیدواریم. ماست وظیفه

 .رسانید یاری بیشتر

امروزه علوم بین رشته ای و تحقیق و پژوهش در حوزه های متفاوت علوم تغذیه جایگاه بسیار وسیعی در دنیا یافته و دانشکده 

م تغذیه این پتانسیل را برای پژوهش های بین رشته ای وکار لیل فراهم آوری رشته های تخصصی بسیار نزدیک با علودبهداشت ب

خود سرمنشاء و شروع حرکت های بین رشته ای و بین گروهی تیمی به بهترین شکل فراهم آورده است. لذا امیدواریم که 

 و با ارائه ایده های خالقانه پژوهشی گام بزرگی بسوی حل مشکالت سالمت در حوزه تغذیه بردارید. باشید

هره وری آموزشی و پژوهشی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و خالقیت های ذهنی شما مهمترین هدف تمامی همکاران در گروه ب

ای تحصیلی ، سایر رشته هیی شما با محیط آموزشی، گروه هاعلوم بهداشتی و تغذیه است. مجموعه حاضر نیز به منظور آشنا

ی و روند تحصیلی شما است. امید اینکه با تالش و پشتکار فراوان و با بهره گیری از ، مقررات آموزشی، پژوهشدانشکده، آیین نامه ها

 توانمندی خود و سایر دانشجویان گروه و دانشکده بتوانید در این مسیر پیشگام و موثر باشید.

 

 دکتر محمدرضا وفا                                                                                                                     

 مدیر گروه علوم بهداشتی و تغذیه                                                                                                                          
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 سرپرست امور پژوهشی خانم بلندیان 2
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 معرفی گروه تغذیه

تفکیک با مدیریت آقای دکتر سید ضیاء الدین مظهری از گروه اپیدمیولوژی  1331از اواخر سال  گروه علوم بهداشتی و تغذیه 

در  .نمودکارشناسی ارشد تغذیه شروع بکار  دانشجوی 4با مدیریت دکتر شهریار اقتصادی و با پذیرش  1331و از مهر سال  گردید

تا  1331آن از آذر ماه  دانشجوی کارشناسی ارشد را تربیت و فارغ التحصیل نموده است. پس از 55دوره اول تا دوره دهم مجموعا 

 یاندانشجوتعداد  ( 1316) حال حاضردر  .شدپزشکی تهران ادغام  با دانشگاه علومایران پزشکی  علومدانشگاه  1312فروردین 

) و نفر  34در مجموع  تغذیهعلوم کارشناسی ارشد  یاندانشجوتعداد  و نفر 31در مجموع  علوم بهداشتی در تغذیهکارشناسی ارشد 

 می باشد.دانشجوی بین الملل(  2

نفر در این دوره در دانشکده پذیرفته شده اند و  2در بهمن هر سال  36دایر گردیده و تا سال  1333دوره دکتری تغذیه نیز از سال 

دانشجو در مقطع  16ه پیش از ادغام که در مجموع در شش دور پذیرش گردیده اند  نفر 3نیز  33نفر و سال  5تعداد  33 در سال

 4دانشجوی دکتری روزانه و  11 در مجموع ،(1316) حال حاضردر دکتری  یاندانشجوتعداد . دکتری در دانشکده پذیرفته شده اند

 می باشد.در واحد بین الملل  دانشجو

 گروهاعضاء 

 اعضاء هیات علمی گروه تغذیه

 گرایش سمت )در گروه( رتبه علمی نام اعضاء هیات علمی گروه

 اپیدمیولوژی مدیر گروه استاد دکتر محمدرضا وفا

 بیوشیمی ------ استاد دکتر فرزاد شیدفر

 اپیدمیولوژی نماینده آموزشی گروه دانشیار دکتر شیما جزایری

 ایمونولوژی نماینده پژوهشی گروه دانشیار دکتر ناهید آریائیان

 ایمونولوژی ------ استادیار دکتر فاطمه السادات امیری

 ایمونولوژی ------ استادیار دکتر میترا زراتی

 بیوشیمی ------ تادیاراس دکتر سیده طیبه رهیده
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 کارشناسان گروه

 سمت نام کارشناس ردیف

 کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده و گروه نرجس نجیبی 9

 کارشناس آزمایشگاه عبد الرضا آزادفر 2

 

 

 ی گروه علوم بهداشتی و تغذیهمقاطع و رشته ها

 رشته مقطع
 تعداد دانشجو

 الملل بین روزانه

 4 11 تغذیهعلوم  دکتری تخصصی

 2 34 تغذیهعلوم  کارشناسی ارشد

 1 31 بهداشتی در تغذیهعلوم  کارشناسی ارشد
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 فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 اهداف آموزشی:

اکز ، بیمارستانها و مردر مراکز مختلف بهداشتی و درمانیتربیت نیروی ماهر و متخصص و کارآمد است که عالوه بر توانایی کار 

تغذیه ای و همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با  -تحقیقاتی، قادر به تجزیه و تحلیل نظری و عملی مسائل بهداشتی

 تغذیه نیز باشند.

 هشی:واهداف پژ

 انجام تحقیقات در زمینه بررسی وضعیت تغذیه و نقش تغذیه در سالمت و بیماری با انجام طرح های مداخله ای، چگونگی ریشه

کن کردن سوء تغذیه در جامعه، ارتقاء آگاهی عمومی جامعه در رابطه با رفتارهای صحیح تغذیه ای، کمبودهای مواد مغذی و روش 

 های صحیح مصرف مواد غذایی و در نهایت باال بردن سالمت عمومی جامعه از طریق افزایش و توسعه دانش تغذیه ای در جامعه.

 فعالیت های آموزشی:

بهداشت مواد غذایی برای سایر دروس تغذیه برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تغذیه و نیز دروس تغذیه و  تدریس کلیه 

 .رشته ها در دانشکده بهداشت، پرستاری مامائی، مدیریت و پزشکی

 اولویت های پژوهشی: 

 تغذیه بالینی 

 اری)ریز مغذی ها و درشت مغذی ها( در سالمت و بیم بررسی نقش مواد مغذی 

 بررسی نقش مکمل های غذایی در سالمت و بیماری 

 بررسی نقش آنتی اکسیدانها در پیشگیری از بیماریهای متابولیک 

 تغذیه جامعه 

 بررسی تاثیر آموزش های تغذیه ای بر اصالح رفتارهای غذایی 

 اپیدمیولوژی تغذیه، کمبود حاشیه ای ریز مغذی ها، اثرات دراز مدت سوءتغذیه 

 لکولیتغذیه سلولی م 

 بررسی بر هم کنش ژن، غذا، بیماریهای مزمن و متابولیک 

 تغذیه و ایمنی 
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 (PhDتخصصی )خالصه ای از آیین نامه دوره دکتری 

  21/8/9386 مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ
  

 کلیات

می انجامد و مجموعه ای  هی است که به اعطای مدرکدوره دکتری تخصصی باالترین مقطع تحصیلی آموزش دانشگا -1 ماده

 . از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است نگهماه

به حیطه های علمی در یک زمینه  تربیت افرادی است که با احاطه یافتن (،پی.اچ.دی)هدف ازایجاد دوره دکتری تخصصی  -2 ماده

بتوانند با نوآوری در زمینه  ، دیدترین مبانی آموزش و پژوهشبه ج خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی

به تازه هایی در جهان  موثر بوده و در رشته تخصصی خود های علمی وتحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش

 .دانش دست یابند

 : مراحل دوره 

 .شودسیم می دوره دکتری تخصصی پی.اچ.دی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تق _  

 .جامع ختم می شود مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان _  

 .پایان نامه و دفاع از آن پایان می پذیرد مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع آغاز و با تدوین _  

ولی  پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند، می توانند تحقیقات اولیه مرحله دانشجویان دوره دکتری تخصصیتبصره :  

 ت.پژوهشی و تدوین پایان نامه منوط به موفقیت در امتحان جامع اس ثبت نام رسمی آنها برای مرحله

 شرایط ورود

  : عبارت است از (پی.اچ.دی)شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی     

 ومی ورود به آموزش دانشگاهیداشتن شرایط عم 

 برخورداری از سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته تحصیلی 

 ،از  با رشته تحصیلی مورد تقاضا، متناسب داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( یا دکتری عمومی یا باالتر

تحقیقات و  آموزش پزشکی یا وزارت علومدرمان و  تائید وزارت بهداشت یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که به

 باشد فناوری رسیده

  پزشکی موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم 

  دبیرخانه های آموزشی تخصصی  مطابق ضوابط (، پی.اچ.دی)قبولی در آزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی

 مربوطه

  شیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایرموسسات آموزشی و پژوهعدم اشتغال به تحصی 
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  :9تبصره  

 نمی باشند دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون ورودی دکتری تخصصی. 

  :2تبصره  

 در ورود به دوره دکتری تخصصی محدودیت سنی برای داوطلبان وجود ندارد. 

  :3 تبصره 

 نامه مربوط می باشد شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی برای اتباع خارجی تابع آیین. 

  :4تبصره  

 دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند بر عهده 

 .تائید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است

   

 حله آموزشیمر

 

ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن  واحدی، آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام -5ماده 

مقدار یا میزان ، هر واحد درسی ت.دانشجو در یک درس به همان درس محدود اس درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی

ساعت و  51و کارآموزشی  ساعت،کارگاهی 34عملی یا آزمایشگاهی  ساعت، 13تیب به صورت نظری است که مفاد آن به تر درسی

         طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس  تابستانی، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره ساعت 63 کارورزی

 همربوط توسط استاد ه در یک نیمسال متناسب با واحد آنکه دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژ در مورد رشته هایی می شود.

 .تعیین می شود

 

  واحد درسی اصلی را طبق نظر استاد راهنمای تحصیلی مطابق سرفصل  31تا  13پس از ثبت نام در این مرحله بین

است،  لنیمسا 5تا  3 ، که طول دوره آن بینمرحله آموزشیمصوب انتخاب می نماید که باید این واحدها را در 

 بگذراند.

  واحد، را  16در این مرحله بنابر تشخیص گروه مربوطه دانشجو باید یک سری دروس تکمیلی )جبرانی(، حداکثر تا

بگذراند؛ که این دروس بر دروس اصلی اولویت دارند و نمره این دروس جزو معدل حساب نمی شود. به ازای 

 ز دانشجو در مرحله آموزشی اضافه می گردد.واحد جبرانی یک نیمسال به دوره مجا 3گذراندن هر 

  موزشی موظف است از ابتدای نیمسال دوم تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی پروپوزال خود را به آدانشجو در مرحله

 تصویب برساند.

 .دانشجو موظف است در پایان مرحله آموزشی درامتحان جامع شرکت نماید 

 دوم تا پایان نیمسال سوم باید انتخاب شود. استاد راهنمای پژوهشی از ابتدای نیمسال 
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کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد درس سیستم های اطالع رسانی را نگذرانده اند، در این مرحله موظف به  تذکر:

 گذراندن این درس می باشند.

 امکانات یک دوره تابستانی است. و هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط  -6ماده 

 .است 5هفته آموزش با رعایت مفاد ماده  6تابستانی شامل  هفته و هر دوره 13مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 

 .شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب -3ماده 

 :9 رهتبص 

بیماری استاد و  هفته، 13مربوط در طول  عدم امکان حضور اساتید شامل وقوع بالیای طبیعی، در موارد استثنایی و ضروری،  

 می توان درس یا درسهایی را در مدتی و موافقت شورای آموزشی دانشگاه، هبه پیشنهاد دانشکده مربوط مواردی از این قبیل،

مشروط براینکه مجموع ساعات . ها را اخذ کرده اند تدریس نمود ه دانشجویانی که آن درس یا درسهفته جهت کلی13کوتاه تر از  

 .آیین نامه کمتر نشود 5هر واحد درسی از میزان مقرر درماده 

 :2تبصره  

 ختیاریدرسی جدید به جای درس های ا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مجاز خواهند بود نسبت به ارایه واحدهای  

(non core ) در هر برنامه آموزشی اقدام و این درس ها را به صورت اختیاری به  کل واحد های دوره %21حداکثر تا سقف

دبیرخانه های آموزشی  نمایند. دانشگاه ها موظفند اهداف آموزشی و سرفصل واحد های جدید خود را از طریق دانشجویان ارایه

 .اعالم نمایند ی عالی برنامه ریزی علوم پزشکیتخصصی مربوطه جهت اطالع به شورا

  :3تبصره  

تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و  روش تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، ترتیب درس با رعایت پیش نیاز،  

 .طرح مطالب جدید در یک درس بر عهده دانشگاه است

سال تحصیلی توسط شورای  استاد راهنمای تحصیلی در اولین های مختلف، به منظور راهنمایی دانشجو در زمینه -3ماده  

 مدیر گروه وظایف استاد ،تا زمانی که استاد راهنمای تحصیلی انتخاب نشده است .تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می گردد

 .راهنمای تحصیلی را بر عهده می گیرد

حداقل دارای مرتبه استادیاری یا  بوده، در دانشگاه محل تحصیل دانشجو استاد راهنمای تحصیلی باید عضو هیات علمی -1ماده 

 .پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشد استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا

  : 5تبصره  

عایت پیش ها و زمان انتخاب آنها با ر تعیین تعداد و نوع درس اولویت با درس های کمبود یا جبرانی است. ،در انتخاب درس  

بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی  ،هبرنامه ریزی و با نظرگروه آموزشی مربوط نیازها در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی

  .است دانشکده ذیربط

از درس های مرحله آموزشی را  واحد درسی 3-12موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  دانشجو در مرحله آموزشی -11ماده 

باقی داشته باشند. در موارد استثنایی، با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و  واحد درسی 3ت نام کند مگر آنکه کمتر از انتخاب و ثب



دکتری تخصصی علوم تغذیهراهنمای آموزشی دانشجویان دوره   

 

12 
 

واحد  14شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، این تعداد میتواند حداکثر به  صالحدید

 .افزایش یابد

 .تابستانی است واحد درسی در دوره 4تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر در صورت ارائه دوره  تذکر:

   

 حضور و غیاب

  الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس -12ماده 

مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز  یک دهم ازکارگاهی، کارآموزی و کارورزی  ،دو هفدهم و آزمایشگاهی از عملی ،یک هفدهم

 .در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود ؛کند

  :9تبصره  

ارایه مدارک مستند و تشخیص  در صورتی مجاز خواهد بود که با 12غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده   

)موجه یا غیرموجه( بر عهده استاد و با تائید شورای تحصیالت  دانشجو با غیبتاستاد مربوط موجه شناخته شود. نحوه برخورد 

 .خواهد بود تکمیلی دانشکده

  :2تبصره  

ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و تائید  باشد 12در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده   

واحد در هر  3در این صورت رعایت حداقل  گردد؛آن درس حذف می  ،گردد عالمشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موجه ا

 .سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو  تنیمسال الزامی نیس

امتحان هر درس است و غیبت موجه در  موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس غیبت غیر

 .در جلسه امتحان بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده است موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت

 

 

 ارزشیابی

 

 21از  12و هردرس کمبود یا جبرانی  21از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  -94ماده 

 .مقادیر باشد باید آنرا تکرار نماید دانشجو در یک درس کمتر از این است. چنانچه نمره

  :9تبصره  

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود بجای آن درس می تواند از جدول درسهای اختیاری در برنامه مصوب درس   

ر کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین اعم از قبولی و مردودی د با این حال نمرات کلیه درس ها . دیگری را انتخاب کند

 گردد.میانگین کل منظور می  نیمسال مربوط و

  :2تبصره  
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  در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که باتشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک

، عالم می شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درسدرس ناتمام ا نیمسال تحصیلی ممکن نباشد، نمره دانشجو در آن

صورت درس توسط دانشگاه  حداکثر تاپایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل گردد. در غیراین

 .خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است حذف خواهد شد. بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی

در غیر . کمتر باشد 15تحصیلی، نباید از  میانگین نمرات درس های دانشجو در دوره دکتری تخصصی در هر نیمسال -95اده م

ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی در  اینصورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد

تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب  د نماید. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسالنصاب واحدها، می تواند اخذ واح محدوده حد

 .دکتری تخصصی محروم می شود باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره 15کمتر از 

  می باشد. 15حداقل نمره پایان نامه 

  :9تبصره  

جزو  ،15صورت کسب میانگین کل کمتر از  احد( می باشد، درو3نیمسال هایی که تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حدنصاب )  

 .نیمسال های مشمول اخطار محاسبه خواهد شد

  :2تبصره  

 میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و  جداگانه ثبت می شود و در احتساب نمره درس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو

 .میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود

  کمتر باشد، در صورتی که حداکثر  15میانگین کل نمرات او از  ،که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دورهدانشجویی

واحد از درس اختصاصی اجباری را که از  12باشد، می تواند تا  مدت مجاز تحصیلی وی در مرحله آموزشی به پایان نرسیده

مجاز  ،تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کلگرفته است، فقط در یک نیمسال 15تا  14آنها نمرات بین 

استفاده کنند یا علیرغم استفاده از این  به شرکت در امتحان جامع شود. دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت

.فت نمی کنندادامه تحصیل محروم مانده مدرک و سوابق تحصیلی دریا فرصت میانگین کل خود را جبران ننمایند، از
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 آزمون جامع

 

ارزیابی عینی عملکرد برگزار می شود  در پایان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که بصورت کتبی و  -13ماده

 شرکت کند. 

 برای شرکت در امتحان جامع بایستی شرایط زیر احراز شود:

 دانشجو باید مدرک معتبر زبان ارائه دهد. -1

 (.15درس های مرحله آموزشی و کسب حداقل میانگین کل  قبولی در کلیهجو کامل باشد )تمامی نمرات دانش -2

 پروپوزال دانشجو به تصویب رسیده باشد. -3

  : تبصره 

 .می باشد آزمون ارزیابی عینی عملکرد شامل ارزیابی مستمر درون بخشی و ارزیابی پایان دوره  

 نفر بشرح زیر برگزار 6ی مرکب از أتیلی دانشکده و توسط هیآزمون جامع زیر نظر شورای تحصیالت تکم -13ماده 

 :می شود

 مدیر گروه آموزشی مربوطه -

 استاد راهنمای تحصیلی دانشجو -

سال سابقه تدریس یا  3استادیار پژوهشی با  چهار نفر عضو هیات علمی در رشته مربوطه که دارای حداقل مرتبه استادیاری یا -

ه(. )سه نفر از آنان از اعضای هیات علمی داخل دانشگاه و یک نفر خارج از دانشگا باشند ت تکمیلیتحقیق در دوره های تحصیال

باید از اعضای هیات علمی خارج از  )که یک نفر از آنان بدین ترتیب که دو نفر از آنان توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

آموزشی دانشگاه و یک نفر دیگر توسط معاون پژوهشی دانشگاه تعیین معاون  دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد( و یک نفر توسط

 .شرکت می نمایند دو نفر به عنوان نمایندگان معاونین آموزشی و پژوهشی در هیات برگزار کننده آزمون این می شوند.

  :تبصره 

 .دجهت برگزاری آزمون جامع الزامی میباش 13نفر از افراد مذکور در ماده  5حضور حداقل   

پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و تائید  رشته تحصیلی دوبار در سال برگزار می شود و زمان آن با آزمون جامع در هر -11ماده   

 .شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد

که توسط  در اولین آزمون جامع از اتمام مرحله آموزشی دانشجوی واجد شرایط شرکت در آزمون جامع موظف است پس -21ماده 

آمادگی، بایستی درخواستی برای تمدید مهلت شرکت در آزمون با  دانشکده برگزار می شود شرکت کند. دانشجو در صورت عدم

تکمیلی  استاد راهنمای تحصیلی و مدیر گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد، به شورای تحصیالت دالیل موجهی که به تائید

 .نیمسال به تعویق اندازد کرا، حداکثر برای ی می تواند زمان شرکت دانشجو در آزمون جامع دانشکده ارائه نماید. شورای مذکور

 :تبصره 

محسوب شده و دانشجو موظف است تحت  تمدید مهلت برای تعویق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی مدت

 د.نظر گروه آموزشی در محیط آموزشی حضور داشته باش
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 4تخصصی رشته مربوط، حداقل از  بلیت های علمی آموزشی دانشجو، از درس هایاون کتبی به منظور ارزشیابی قآزم -21ماده 

 .روز متوالی بعمل میآید2درس به صورت تشریحی و حداکثر در

و توانایی  مون ارزیابی عینی عملکرد با نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به منظورارزشیابی قابلیت های آموزشیآز -22ماده 

پایان نامه دکتری تخصصی )پی.اچ.دی( یا حوزه عام تر رشته تخصصی دانشجو  دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در مورد موضوع

 .شود. آزمون ارزیابی عینی عملکرد حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزارمیشود برگزار می

 :تبصره 

 .برگزار کننده آزمون کتبی باشد ابی عینی عملکرد باید همان ترکیب هیاتترکیب هیات برگزار کننده آزمون ارزی  

نمره آزمون ارزیابی  %51) نهایی است درصد نمره 31و  31ارزش آزمون های کتبی و ارزیابی عینی عملکرد به ترتیب  -23ماده 

و میانگین کل نمرات دانشجو در آمون  ؛د(ارزیابی پایان دوره اختصاص دار به %51عینی عملکرد به ارزیابی مستمر درون بخشی و 

  .کمتر باشد 15 جامع نباید از

 :تبصره 

دوره دکتری تخصصی )پی.اچ.دی(، نتایج  به منظور پیشگیری از اتالف وقت و یا رکود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان  

از طریق دانشکده به شورای تحصیالت تکمیلی  (،عد از برگزاری آزمونب )حداکثر یک ماه آزمون جامع باید ظرف مدت محدودی

 .ه وی اعالم نمایدب دانشگاه ظرف مدت یک هفته قبولی و یا عدم قبولی دانشجو را کتبا دانشگاه ارسال و

ه پایان نامه ثبت نام کنند و یا از ادام به دانشجویانی که در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنکه برای مرحله تدوین -24ماده  

تعهد آنان تائیدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری تخصصی  به درخواست محل تحصیل منصرف شوند، صرفا بنا

جامع برای این  موفقیت در امتحان ربشخصی مبنی سط دانشگاه محل تحصیل ارایه می شود. صدور گواهی ( تو)پی.اچ.دی

 .دانشجویان ممنوع می باشد

   

 ی و انصراف از تحصیلطول دوره، مرخص

 

حداکثر  مربوط به اتمام برساند. طول دوره مدتی است که دانشجو باید مراحل آموزشی و پژوهشی را براساس مقررات -25ماده 

چهارسال و نیم است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود را تکمیل و  مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی

 .اید از ادامه تحصیل محروم می شودازآن دفاع نم

 : 9 تبصره 

نیمسال تحصیلی است چنانچه دانشجو  5تا  3طول مدت مجاز مرحله آموزشی با در نظر گرفتن تعداد واحدهای مرحله آموزشی   

 ردد.گ برساند و در امتحان جامع قبول شود، از ادامه تحصیل محروم می نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان

 :  2تبصره  

راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد

مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید. که یک نیمسال آن می تواند به مرحله آموزشی  حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به کل مدت

  .یابد اختصاص
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ادامه تحصیل و انتخاب واحد به  دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند برای  -26ماده 

اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی در یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل بوده 

که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه میداند باید دالیل آن را  و دانشجو ازادامه تحصیل محروم می گردد. در موارد استثنایی

ادره آموزش ارایه دهد. در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل،  حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به

تحصیلی  تکمیلی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و برای آن نیمسال مرخصی توسط شورای تحصیالت

 .صادر می شود

متوالی یا متناوب، از مرخصی تحصیلی  )پی.اچ.دی( می تواند حداکثر برای دو نیمسال تحصیلی دانشجوی دوره تخصصی -23ماده 

 .استفاده کند

  :9تبصره  

 عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه  اخذ مرخصی در نیمسال اول تحصیل مجاز نیست. در موارد استثنایی، اخذ تصمیم به  

 .می باشد

  :2تبصره  

 .و سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شودمدت مرخصی تحصیلی جز  

  :3تبصره  

دانشجو به استاد راهنمای تحصیلی و  درخواست مرخصی باید دو هفته قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی توسط  

ردیده و موافقت دانشکده مربوط به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارایه گ مدیر گروه تسلیم و پس از کسب موافقت مدیر گروه و

وضیعت تحصیلی  کسب گردد. موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به کتبی آن شورا

بعد با مشکل مواجه نشود. عواقب احتمالی مرخصی  وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به

 .اشدتحصیلی به عهده دانشجو می ب

  :4تبصره  

آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است  حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیم سال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان  

به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای  که بنابه تشخص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر

تحصیلی دانشجو به  محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجو مرخصی

 .عهده شورای آموزشی دانشگاه است

  :5تبصره  

می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات  دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی، در صورت باداری،  

 .بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان،از یک نیمسال 

  :6تبصره  

تکمیلی دانشگاه رسیده باشد می توانند از  دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تائید شورای پزشکی و شورای تحصیالت  

 .نمایند در سنوات استفاده حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب
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را شخصا ً به اداره آموزش دانشگاه یا  دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود -23ماده 

برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضای  دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط

پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آنحق ادامه تحصیل در آن اتصراف خودرا 

 .رشته را ندارد

چنانچه با ، تحصیل منصرف می شوند )پی.اچ.دی( که از تحصیل محروم و یا از ادامه دانشجویان دوره دکتری تخصصی -21ماده 

. )پی.اچ.دی( شرکت نمایند می توانند مجدداً در آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی دانشگاه محل تحصیل خود تسویه کنند،

ر صورت . دشرکت نماید تحصیل نمی تواند در آزمون ورودی دکتری تخصصی )پی.اچ.دی( رشته قبلی خود دانشجوی محروم از

ی و تطبیق با برنامه مصوب پذیرفته می شود. از ارزیاب پس ،قبولی در آزمون، واحدهای درسی قبلی آنها، در مقطع دکتری تخصصی

درس  واحد از 11توسط گروه آموزشی مربوط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود و به ازای هر  ارزیابی درس ها و تطبیق واحدها

 .مرحله آموزشی، کاسته می شود های پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در

  شرط زیر است 4پذیرش واحدهای درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز:  

پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و  واحد آموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش .1

 .فناوری باشد

 .پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری تخصصی)پی.اچ.دی( باشد .2

 .بند یک باشد وزارتخانه ذکر شده در ی اجرا شده، مصوب شورای عالی برنامه ریزی یکی از دوبرنامه های درس .3

اشتراک  %31مربوط، باید حداقل  محتوای درس های گذرانده شده با درس های رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی .4

 .نباشد کمتر 15محتوایی داشته و نمره هریک از آن درسها از 

 

 وین پایان نامهمرحله پژوهشی و تد

 

 پس از قبولی در آزمون جامع دانشجو وارد مرحله پژوهشی می گردد.  

فعالیتهای پژوهشی و تدوین پایان نامه،  در مرحله پژوهشی عالوه بر استاد راهنمای تحصیلی، جهت راهنمایی دانشجو در -31ماده 

 .استاد راهنمای پژوهشی انتخاب می شود

تصویب شورای تکمیلی دانشکده انتخاب  هشی به تقاضای دانشجو، موافقت استاد، تائید مدیر گروه واستاد راهنمای پژو -31ماده 

 .می شود

  :9تبصره 

 .استاد راهنمای پژوهشی خود را انتخاب کند دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم  

  :2تبصره  

 .است وهشی وی بالمانعژیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای پانتخاب استاد راهنمای تحص  
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بالینی و یا دکتری  )پی.اچ.دی( یا تخصصی استاد راهنمای پژوهشی باید دارای حداقل مدرک دکتری تخصصی -32ماده 

ره های تحصیالت حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دو )پی.اچ.دی( پژوهشی با مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و

مشاوره کرده  حداقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و یا چهار پایان نامه )پی.اچ.دی( را تکمیلی بوده و در این مدت

 .باشد

شود. در موارد خاص با تائید شورای  استاد راهنمای پژوهشی ترجیحا ً باید از بین استادان داخل دانشگاه انتخاب  -33ماده 

از میان اعضای هیات  32پژوهشی مشروط به داشتن شرایط مذکور در ماده  الت تکمیلی دانشکده، انتخاب استاد راهنمایتحصی

 .دانشگاه محل تحصیل دانشجو بالمانع است علمی خارج از

  :تبصره 

وه بر استاد راهنمای پژوهشی )عال از یک نفر در موارد استثنایی، به پیشنهاد گروه و تائید شورای تکمیلی دانشگاه، انتخاب بیش  

 .( به عنوان استادراهنمای پژوهشی بالمانع است31منتخب مطابق مفاد ماده

تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت کند تا  استاد راهنمای پژوهشی الزم است با توجه به امکانات پژوهشی موجود، کار -34ماده 

 .د به موقع به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده گزارش شودموجود بای در موعد مقرر به اتمام برسد و مشکالت

آنها را برعهده داشته باشد، به صورت زیر  تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنمای پژوهشی می تواند همزمان هدایت -35ماده 

 (تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت شواری 5/2/31مورخ  261)مصوبه جلسه  می باشد

 

  :علمی با مرتبه استادی تااعضای هی .9

 سه پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D )  یک پایان نامه کارشناسی ارشد و 

 دو پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D )  و سه پایان نامه کارشناسی ارشد 

 یک پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D )  و پنج پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

  : اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری .2

 سه پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D )  یک پایان نامه کارشناسی ارشد و 

 دو پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D ) و دو پایان نامه کارشناسی ارشد 

 یک پایان نامه دکترای تخصصی(Ph.D )  و چهار پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

  : اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری .3

 ی تخصصیدو پایان نامه دکترا(Ph.D )  و یک پایان نامه کارشناسی ارشد 

 یک پایان نامه دکترای تخصصی (Ph.D ) و سه پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

  مقاله 5ظرفیت استادیار در صورت داشتن ISI  سال اخیرکه در تمام آنها نویسنده نخست و یا نویسنده مسئول  5در

 .باشد مانند دانشیار می باشد
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  :تبصره 

همانند پایان نامه کارشناسی ارشد  مایی پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازیراهن -

 .محسوب می شود

نفر از اعضای هیأت علمی و  3تا  1به پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده،  -36ماده 

 .مشاور تعیین می شود به عنوان استادیا از صاحبنظران و محققان برجسته، 

  :تبصره  

پژوهشی با حداقل مرتبه استادیاری  ویا دکتری تخصصی یا تخصصی بالینی واستادان مشاور باید دارای مدرک دکتری تخصصی   

محققانی که  حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشند. برای صاحبنظران و یا استادیار پژوهشی و

 .است الزامی عضو هیأت علمی نیستند داشتن مدرک دکتری تخصصی

راهنمایی دانشجو اختصاص داده و مراتب  استادان راهنمای تحصیلی و پژوهشی موظف هستند ساعاتی از هفته را برای -33ماده   

 .دهند را به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع

  :تبصره 

برابر تعداد واحد  3اختصاص می دهد باید حداقل  استاد راهنمای پژوهشی به راهنمایی پایان نامه دانشجو میزان ساعاتی را که  

 .پایان نامه در هر نیمسال باشد

باید با هدایت و نظارت راهنمای  تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه -33ماده 

زمانیکه استاد راهنمای پژوهشی تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وی  انشجو موظف است در هرپژوهشی صورت گیرد. د

 .گزارش نماید

نوبت گزارشی مکتوب از پیشرفت  ماه یک 6استاد راهنمای پژوهشی موظف است در هر مرحله از تحقیق و حداقل هر  -31ماده 

تائید استاد راهنمای پژوهشی از طریق گروه به شورای تحصیالت تکمیلی  کار دانشجو را از وی درخواست کند. این گزارش پس از

        شورا تعیین  دانشکده تسلیم میشود و با حضور دانشجو و استاد راهنمای پژوهشی در جلسه ای که اعضای آن توسط همین

 .می گردد، مورد بررسی قرار می گیرد

دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به  ید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسالموضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی با -41ماده 

توسط دانشجو تعیین، و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی  (پی.اچ.دی) تحصیل در دوره دکتری تخصصی تخصصی

تکمیلی  ئه شود. شورای تحصیالتآموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارا مشخص و از طریق گروه

   .صورت کتبی به دانشجو ابالغ نماید دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به

  :تبصره 

ن مرحله برای عنوان پایان نامه، پس از گذراند در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز  

دانشجو  آموزشی و قبولی در امتحان جامع میباشد. عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصیل

   .شدخواهد تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج 

الم قبولی دانشجو در امتحان جامع، ثبت نام و اخذ واحد پایان نامه و تدوین پایان نامه در مرحله پژوهشی، پس ازاع -41ماده 

   .صورت می گیرد
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  :تبصره 

موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های  دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده،  

   گردد.، وارد کارنامه دانشجو می بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. دراین حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی

آموزشی، مطابق برنامه آموزشی مربوط  تعداد واحدهای پایان نامه در مرحله پژوهشی بسته به تعداد واحدهای مرحله -42ماده 

واحد است. در هر حال، مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو در  31وحداکثر 16مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداقل 

   .واحد بیشتر باشد 51واحد کمتر واز  42نباید از  (پی.اچ.دی ) تخصصی ه دکتریدور

و پس از تائید  ،پژوهشی اعالم می کند که اتمام آن را استاد راهنمای ،بعد از تکمیل و تدوین پایان نامه توسط دانشجو -43ماده 

نامه، دانشجو موظف است در جلسه ای که زمان آن را  کتبی حداقل یکی از اعضای هیأت داوران، مبنی برقابل دفاع بودن پایان

مربوط در آیین نامه دوره  مشخص و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تائید می نماید، در حضور داوران مطابق مواد گروه آموزشی

  .دکتری تخصصی از پایان نامه خود دفاع نماید

  :9تبصره

 .گذشته باشد ال از زمان ثبت نام و اخذ پایان نامهزمان دفاع از پایان نامه بایستی حداقل یکس  

  :2تبصره  

 .درج شود تائید استاد راهنمای پژوهشی و استادان مشاور باید در نخستین صفحات پایان نامه  

  :3تبصره  

ع شورای کیفیت علمی و صحت مطالب پایان نامه دانشجو باید قبل از دفاع، توسط استادراهنمای پژوهشی تائید و به اطال  

 .تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده رسانده شود

  :4تبصره  

بط، رگروه یا دانشکده و دانشجویان ذی دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعیه در یک جلسه پیش دفاع، در حضور استادان  

 .موضوع تحقیق خود را تشریح نماید

  :5تبصره  

از مجموعه فعالیت  ISIدو مقاله تحقیقاتی خود می باشد که  فاع از پایان نامهدانشجوی دوره دکتری تخصصی هنگامی مجاز به د

های آموزشی )یکی از مقاله ها باید از پایان نامه باشد و ادرس دانشکده یا دپارتمان مربوط باید ذکر شود، و یکی از مقاالت در 

   مجالت خارجی چاپ شده باشد( به چاپ رسانده باشد.

هیات علمی دانشگاه یا موسسات  ان متشکل از استادان راهنمای تحصیلی و پژوهشی و مشاور و چهار عضوهیات داور -44ماده 

سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره تحصیالت تکمیلی که با  تحقیقاتی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری و با

 .می شوند، می باشد شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین پیشنهاد گروه و تائید

  :9تبصره 

   .حداقل یک نفر از اعضای هیات داوران باید دارای درجه دانشیاری یا باالتر باشد  
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  :2تبصره  

شوند و مرتبه علمی یکی از این دو نفر در  دو نفر از اعضای هیات داوران باید از دانشگاه و موسسات تحقیقاتی دیگر انتخاب  

 .دانشیاری باشد ر باید حداقلصورت وجود در داخل کشو

  :3تبصره  

نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در  یک نفر از اعضای هیات داوران با حکم رسمی از معاون آموزشی دانشگاه به عنوان

 .جلسه دفاعیه شرکت می کند

سه تن دیگر از اعضای هیأت داوران  اقلریاست استاد راهنمای پژوهشی و با حضور استادان مشاور و حد بهجلسه دفاعیه  -45ماده 

 .رسمیت می یابد . دانشجو موظف است گزارشی از کارتحقیقاتی و پایان نامه خود را ارایه نموده و از آن دفاع نماید

بر  پایان نامه امتیاز آن را با تاکید هیأت داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت -46ماده   

 .رتبه به شرح زیر سطح بندی می نماید

 نمـره رتـبه  

  11-21  عالی   

 13 - 11/13  بسیار خوب 

  5/16 – 11/13  خوب 

 15- 41/16   قابل قبول 

 15کمتر از   غیرقابل قبول 

 

  : تبصره 

 .گردد رتبه و نمره پایان نامه در کارنامه ثبت می شود ولی در میانگین کل محاسبه نمی

 .داوران است مالک تصمیم در خصوص نمره پایان نامه نمرات حداقل پنج تن از اعضای هیأت -43ماده 

  : تبصره 

دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت  در صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود،

 . می کند از آن دفاع نماید دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین خود را کامل و بار پایان نامه، مجاز تحصیل وی تجاوز نکند

محروم شده و مدرک و سوابق تحصیلی ل دانشجویی که در فرصت های تعیین شده نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید از تحصی

 .دریافت نمی کند
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 Ph.Dبورس تحصیلی برای دانشجویان 

 

 
 تذکر:

 تحصیلی استفاده کنند که: رصتاین فدانشجویانی می توانند از 

 .در نیمسال آخر تحصیل )نیمسال مجاز( نباشند 

 .کلیه واحدهای خود را گذرانده باشند 

 .پروپوزال داشته باشند 

 عه نمایید.مراج  www.soh.iums.ac.irجهت اطالعات بیشتر از آیین نامه دکتری و سرفصل دروس به آدرس 

 

 :راتسایر مقر

 

 ت.ممنوع اس (پی.اچ.دی)تغییر رشته و جابجایی در دوره دکتری تخصصی ، انتقال 

 ممکن نباشد، دانشجو در صورتی که ارائه برخی از درس ها در یک رشته و در یک زمان معین، دردانشگاه مبدا 

صیالت تکمیلی دانشگاه به صورت مهمان در دانشگاه راهنما و تایید شورای تح می تواند آن در س ها را با موافقت استاد

http://www.soh.iums.ac.ir/
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واحدهای درسی  تعداد. در این حال کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است .مجری دوره است بگذراند دیگری که

 ید.مرحله آموزشی تجاوز نما دانشجویی میهمان در یک یا چند دانشگاه نباید از نصف واحدهای درسی

 زیر به تحصیل بپردازد تا بتواند از مزایای  صصی باید به صورت تمام وقت و منطبق با شرایطدانشجوی دوره دکتری تخ

 .ددانشجویی این دوره برخوردار شو

 اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع  تحصیل در مقطع دکتری تخصصی تمام وقت می باشد بنابراین هرگونه

 .است

 دیهی است دانشجو تابع قوانین ت. بانشجو به عهده گروه آموزشی مربوط اسمسئولیت نظارت و کنترل حضور تمام وقت د

 .و مقررات حضور و غیاب دانشگاه می باشد

 و آزاد می توانند در طول سال از یک ماه  اعم از بورسیه ، مامور آموزشی ،کلیه دانشجویان که دوره دکتری تخصصی

 .تیسذخیره شدن ن مرخصی استفاده نمایند و این مرخصی قابل

 صدور گواهی حضور تمام وقت و انجام  دانشجویی در پایان هر ماه منوط به یدریافت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایا

 .وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط است

 اقدامات قانونی به شورای تحصیالت  گروه آموزشی موظف است غیبت غیرموجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام

 ید.ادانشگاه گزارش نمتکمیلی 

 آموزشی  به عنوان متخلف به شورای  از سوی گروه ،در صورتی که دانشجو از اجرای مفاد بندهای این ماده تخلف ورزد

 دد.می گر تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی

دوره  آئین نامه 25ماده  2د تبصره مفا پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری تخصصی که براساس -51ماده 

ولیکن اگر براساس رای . مطابق نظر شورای آموزشی دانشگاه می باشد ،از فرصت اضافی برای ادامه تحصیل استفاده نمایند دکتری

، آئین نامه اضافه شود این 25ماده  2خاص دانشگاه طول دوره تحصیلی دانشجو اضافه بر سقف مجاز در تبصره  کمیسیون موارد

در طول و و اخذ شهریه از دانشجو یا عدم اخذ شهریه از ا پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجو در طول این مدت ممنوع است

   .با توجه به نظرشورای آموزشی دانشگاه می باشد ، این مدت

، مهارت تدریسجهت کسب  ،دانشجوی دوره دکتری تخصصی با نظر گروه آموزشی مربوط در هرنیمسال تحصیلی -52ماده 

   .حداکثر سه واحد درسی باید تدریس نماید

داروسازی و ، پایه پزشکی و بهداشت و انعقاد قرارداد مشترک دکتری تخصصی رشته های علوم ضوابط برگزاری -53ماده

مصوب دانشگاه ها و موسسات علمی معتبر خارج مطابق آئین نامه مربوط  دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی داخل با

   .می باشد 11/3/1331شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  هجدهمین جلسه

برنامه  یتبصره در سی و پنجمین جلسه شورای عال54ماده و  54فصل و  1آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در  -54ماده 

همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و تصویب رسید . این آیین نامه در  به 1336/  3/  21ریزی علوم پزشکی مورخ 

و  1333– 1333وابسته به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سالتحصیلی  موسسات

با آن برای  قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر آیین نامه، و از تاریخ ابالغ آن. به بعد الزم االجرا است
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تحصیلی دانشجویان ورودی  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند وضعیت . مشمول این آیین نامه لغو می گردد دانشجویان

 .داده و براساس آن این دانشجویان را فارغ التحصیل نماید را با آیین نامه جدید تطبیق 1333 – 1333قبل از سال تحصیلی 

 

 صی علوم تغذیهمشخصات دوره دکتری تخص
 

 Nutritional Sciences (Ph.D)دوره دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه  نام و تعریف رشته:

 تعداد کل واحد ها: 

 واحد به شرح زیر میباشد: 46تعداد واحدهای درسی دوره 

 

 واحد 13 (Core)دروس اختصاصی اجباری 

 واحد 3 (Non Core) دروس اختصاصی اختیاری 

 واحد 21 پایان نامه

 واحد 46 جمع کل

رشته های مجاز برای واحدهای اختیاری دوره دکترای علوم تغذیه عبارتند از: قارچ شناسی، بیوشیمی بالینی، فیزیولوژی، علوم 

)گرایش  صنایع غذایی ) گرایش کنترل کیفی و بهداشتی(، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، آموزش بهداشت، علوم سیاسی

تیک پزشکی، زیست فناوری دارویی، زیست ی اقتصاد سنجی و اقتصاد نظری(، ژنگرایش ها) علوم اقتصادیسیاستگذاری عمومی( 

فناوری پزشکی، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، جامعه شناسی )گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و جامعه شناسی گروه 

 های اجتماعی(، اپیدمیولوژی، طب سنتی ایرانی.

همان رشته را ارائه  (Ph.D)تنها در دانشکده هایی که دوره دکتری تخصصی Non Core)(اختصاصی اختیاری گذراندن دروس

 آن رشته مجاز می باشد. (Ph.D)می دهند مطابق برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی 

 

 : دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه1جدول 

 

 نام درس کد درس
 پیش نیاز یا عداد واحدت

 جمع عملی تئوری هم نیاز

 - 3 1 2 سیستم های اطالع رسانی پزشکی* 1
 - 2  2 اپیدمیولوژی تغذیه 2
 - 2  2 روش های آماری زیستی 3
 3 2  2 روش تحقیق در علوم تغذیه 4

 - 2 1 1 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 5
 5 2  2 1تغذیه پیشرفته  6

 5 1 5/1 5/1 2 تهتغذیه پیشرف 3

 - 2  2 تغذیه بالینی یا تغذیه درمانی 3
  16 جمع
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عالوه بر واحدهای دوره، دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی 

 را بگذراند. 1از دروس کمبود یا جبرانی جدول 

نی که در مقاطع قبلی این درس را نگذرانده اند به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی گذراندن این درس جهت کلیه دانشجویا*

 است.

 

 دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه:  (Core): دروس اختصاصی اجباری 2جدول 

 

کد 

 درس
 نام درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز یا هم نیاز

 جمع عملی تئوری

 4و2 2  2 روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه 1

 3 3 1 2 روش های آماری پیشرفته 11

 3و 6و 5 2  2 تنظیم متابولیسم 11

 3 3  3 تغذیه و بیماری 12

 11و 1 4 1 3 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای 13

 11و 5  3 1 2 تغذیه سلولی و ملکولی 14

 1  1 سمینار 15
واحد از واحدهای  3گذراندن حداقل 

 اختصاصی اجباری

  13 جمع

 واحد میباشد 21تعداد واحدهای پایان نامه: در مرحله پژوهشی دوره و به میزان 
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 قوانین داخلی گروه تغذیه
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 فرآیند ارائه پروپوزال پژوهشی و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان 

 

دفاع تحویل داده نشود، دانشجو اجازه دفاع در ساعت قبل از جلسه  32در صورتی که  پروپوزال به اساتید گروه  تغذیه * 

 جلسه مربوطه را نخواهد داشت و دفاع به تاریخ بعدی جلسات گروه موکول خواهد شد.

 شود. جلسه دفاع از پروپوزال در گروه تغذیه برگزار می دو بار در ماهالزم به ذکر است که ** 

مطرح و  پروپوزال 2 ترجیحاتید گروه، در هر جلسه دفاع، اط اسهای پیشنهادی توس بررسی پروپوزال ارتقاء فرآیندجهت **

 قابل دفاع می باشد.
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 های مورد نیاز جهت تصویب پروپوزال فرم

 صفحه نخست فایل های زیر در ضمائم این راهنمای آموزشی به عنوان نمونه به پیوست آورده شده است. 

 هشی، فرمهای آیین نامه پژوهشی می توانید دانلود نمایید. فرم کامل بند الف را در سایت دانشکده بهداشت، معاونت پژو 

  می توانید دانلود معاونت آموزشی، اداره آموزش، فرم های آموزشی را در سایت دانشکده بهداشت،  بفرمهای کامل بند

 نمایید.

 الف( فرم خام جهت نگارش پروپوزال

 وه تغذیهفرمهای مورد نیاز پس از دفاع از پروپوزال و تصویب در گرب( 

 برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه  

 پروپوزال فرم ضمیمه ثبت عنوان  .2

الزم به ذکر است، نماینده محترم آموزشی گروه سرکار خانم دکتر شیما جزایری و نماینده محترم پژوهشی گروه سرکار خانم 

 دکتر ناهید آریائیان می باشند.

 قوانین مربوط به حضور و غیاب دانشجویان

 ساس قوانین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، حضور دانشجویان کارشناسی ارشد و بر اPhD  به صورت تمام وقت

 الزامی است.

  در تمام جلسات آموزشی، حضور و غیاب توسط اساتید مربوط به آن درس صورت گرفته و در پایان ترم شرط شرکت دانشجو

 ول آن درس بر اساس قوانین آموزش می باشد.در امتحان پایان ترم منوط به نظر مسئ

  الزامی  ارائه سمینارو  دفاع از پروپوزال، ژورنال کالببر اساس قوانین داخلی گروه، حضور تمامی دانشجویان در جلسات      

ود و هر ش می باشد. الزم به ذکر است در تمامی جلسات نامبرده حضور و غیاب توسط کارشناس محترم گروه تغذیه انجام می

 داشته باشد. )با تایید استاد راهنما( جلسه غیبت موجه  2دانشجو حداکثر مجاز خواهد بود 

 دیگر قوانین

  هر دانشجویPhD از سمینار خود، متا آنالیز، ....( سیستماتیک ) مرورربوطه، یک مقاله موظف است زیر نظر استاد راهنمای م 

 تهیه و قبل از امتحان جامع، پذیرش آن را به گروه ارائه دهد.

  هر دانشجویPhD  پس از پایان نیمسال اول با راهنمایی استاد راهنمای خود و بر حسب عالقه و برنامه شغلی آینده خود

و با دپارتمان یا دانشکده در خصوص مهمان شدن و انتخاب واحد هماهنگی الزم را به عمل  موظف است کهاد خود را انتخاب

 آورد.

  هر دانشجو موظف است از یک هفته قبل، جلسه دفاع از پروپوزال، ژورنال کالب یا سمینار خود را طبق فرمت استاندارد که نزد

ذیه اطالع رسانی نماید. الزم به ذکر است دانشجو می بایست کارشناس محترم گروه تغذیه می باشد، تهیه و در بورد گروه تغ

 خبر جلسات مذکور را به مسئول سایت )آقای تقی زاده( نیز جهت درج در سایت دانشکده بهداشت ارسال نماید.
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  ارایه مقاالت در کلیه سمینار ها ، کنگره ها ، همایش ها ، درج در مجالت ، چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی وISI  از کلیه

طرح ها و پایان نامه که زیر نظر استاد راهنما بوده ، باید با اجازه و اطالع قبلی استاد راهنمای مربوطه باشد . در غیر اینصورت 

 عواقب قانونی آن شامل دانشجوی مورد نظر خواهد شد. 

 و فرم های موجود در معاونت آموزشی  به تمامی دانشجویان قویا توصیه میشود سایت دانشکده بهداشت مخصوصا آیین نامه ها

 و پژوهشی دانشکده را مطالعه بفرمایند.

  ،برای اطالع از چگونگی فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویی و نحوه عضویت و فعالیت در این کمیته به سایت دانشکده بهداشت

 معاونت پژوهشی مراجعه بفرمایید.

  ر پایان هر ترم مجموعه فعالیتهای خود را در الگ بوک درج نموده و آن را برای استاد دانشجو موظف است دهر

بخشی از آن جایی که از  الگ بوک در هر سال باید تحویل داده شود. 2عبارت دیگر محترم راهنما ارسال نماید. به 

می باشد، لذا به دانشجویان محترم اکیدا توصیه میشود قوانین  الگ بوکامتیاز نمره امتحان جامع مربوط به 

 مایند.ناطالعات را بر اساس آنها تکمیل  ابتدای الگ بوک را دقیق مطالعه نموده و

 

 ع از آنهای مورد نیاز جهت نگارش پایان نامه و دفا فرم

 فرم درخواست دفاع از پایان نامه .1

 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه .2

 سه برگ آخر پایان نامه .3

می توانید دانلود معاونت آموزشی، اداره آموزش، فرم های آموزشی را در سایت دانشکده بهداشت، نامبرده های کامل  فرم .4

 نمایید.

 

 

 


