
 

 هــآئین نام ردیف 

ی
مرحله آموزش

 

 سال و سه نیمسال فرصت اضافه 5.4مدت مجاز تحصیل در مقطع دکترای  1

 دوره دکترای تخصص به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. 2

 دفاع از پروپوزال بایستی قبل از برگزاری آزمون جامع باشد 3

4 
واحد درسی از دروس مرحله آموزشی انتخاب و ثبت نام کند مگر  8-21بین  دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیل

 واحد درسی باقی مانده باشد. 8اینکه کمتر از 

 .به منظور راهنمایی دانشجو استاد راهنما تا پایان نیمسال دوم تعیین شود 5

6 
ص داده شود وی مکلف است اضافه چنانچه به تشخیص گروه آموزشی دروس کمبود و جبرانی برای دانشجو ضروری تشخی

 .واحد بگذراند 21بر واحدهای درسی مقرر در مرحله اموزشی حداکثر تا 

 واحد درسی می باشد. 5در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ واحد حداکثر  7

8 
 12از  21درس کمبود یا جبرانی و هر  12از  25حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری 

 است

9 

کمتر باشد.الزم به ذکر از در  24تحصیلی نباید از  در هر نیمسالمیانگین نمرات دروس دانشجو در دوره دکترای تخصصی 

واحد درسی اخذ نمایند. اگر میانگین  21تا  8نیمسال بعدی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و می تواند 

باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می  24ت دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از نمرا
 شود.

11 
نمرات کمبود یا جبرانی، نمره آزمون جامع و نمره پایان نامه در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می شوند و در احتساب 

 گین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میان

11 
باشد از ادامه  24دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی در مرحله اموزشی، میانگین کل نمرات او کمتر از 

 تحصیل محروم می شود.

12 

در صورتی که حداکثر  باشد 24دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره، میانگین کل نمرات او کمتر از 

واحد از دروس اختصاصی اجباری را که از  21مدت مجاز تحصیل وی در مرحله اموزشی به پایان نرسیده باشد می تواند تا 

گرفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت کمبود میانگین کل مجاز به  25-24آنها نمرات بین 

دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده کنند یا علیرغم استفاده از این شرکت در آزمون جامع می شود و 

 فرصت میانگین کل نرات خود را جبران کنند از ادامه تحصیل محروم و مدارک و سوابق تحصیلی دریافت نخواهند کرد.

ن جامع
آزمو

 

و دفاع  24مرحله آموزشی و کسب حداقل میانگین کل شرط ورود به مرحله ازمون جامع قبولی در کلیه واحدهای درسی  1

 .از پروپوزال می باشد

 نمرات آزمون جامع شامل مجموع نمرات 2

 ارزیابی مستمر طول دوره -2

 آزمون کتبی -1

 آزمون شفاهی -3

 هیئت برگزار کننده آزمون جامع 3

 مدیر گروه آموزشی مربوطه -2

 استاد)استادان( راهنما -1

 علمی)حداقل مرتبه علمی استادیار(نفر عضو هیئت  5حداقل  -3

یک نفر عضو هیئت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری که توسط شورای تحصیالت تکمیلی از اعضا هیئت علمی  -5

 خارج از دانشگاه

 یک نماینده که از طرف شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه معرفی شده است -4

 

با دالیل موجه مورد تائید استاد راهنما و مدیرگروه و پس از تائید شورای در صورت عدم آمادگی دانشجو در آزمون جامع  4

 .آموزشی دانشکده زمان شرکت در آزمون جامع حداکث برای یک نیمسال می تواند به تعویق بیافتد

 خالصه آئین نامه دکتــرای تخصصی

 



 .مدت تمدید مهلت برای تعویق آزمون جامع جزو سنوات مجاز تحصیلی مرحله آموزشی محسوب شده 5

درصد نمره  12درصد از نمره آزمون کتبی جهت معرفی به آزمون شفاهی الزامی است و کسب حداقل  12کسب حداقل  6

 آزمون جامع شفاهی جهت قبولی در این آزمون الزامی است

درصد کل نمره آزمون جامع  32،12،22ارزش نمرات ارزیابی مستمر طول دوره، آزمون کتبی و آزمون شفاهی به ترتیب  7

 است.

 .کمتر باشد 24نمره دانشجو نباید از  کل 8

در صورت عدم موفقیت در اولین آزمون جامع دانشجو مجاز است تنها یک بار دیگر در اولین آزمون جامع بعدی شرکت  9

 نماید که جز سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی محسوب می گردد.

 .می باشد عان ممنوصدور گواهی مبنی بر موفقیت در ازمون جامع برای دانشجوی 11 

ی
مرحله پژوهش

 

 .استاد راهنما حداکثر بایستی تا پایان نیمسال دوم مرحله آموزشی انتخاب شود 1

استاد راهنما بایستی با حداقل مرتبه استادیاری و حداقل سه سال سابقه تدریس و حداقل راهنمایی دو پایان نامه  2

 رسانده باشد.تخصصی را انجام داده و به اتمام  دکترای پایان نامه  5کارشناسی ارشد و یا مشاوره 

استاد راهنما اول حتما از گروه مربوطه انتخاب شود و استاد راهنمای دوم  با تائید شورای گروه و تحصیالت تکمیلی، می  3

 تواند خارج از گروه یا دانشگاه تعیین شود.

یا تخصص بالینی و یا دکترای پژوهشی با حداقل مرتبه استادیاری و استادان مشاور باید دارای مدرک دکترای تخصصی و  4

 قیق در دوره کارشناسی ارشد باشدححداقل سه سال سابقه تدریس یا ت

نفر از اعضا هیئت علمی و یا از صاحبنظران و محققان  یک تا سهتائید شورای تحصیالت تکمیلی  ،به پیشنهاد استاد راهنما 5
 .مشاور تعیین می شودبرجسته بعنوان استاد 

تعیین موضوع پایان نامه باید از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی در دوره دکترای تخصصی آغاز و جلسه دفاع از پروپوزال  6

پایان نامه حداکثر تا پایان نیمسال سوم برگزار گردد و گزارش آن  پس از تائید شورای آموزشی گروه جهت تصویب به 

 ارائه شود.شورای تحصیالت تکمیلی 

 .نامه باشد دو نیم سال بعد از اخذ واحد پایان زمان دفاع از پایان نامه باید حداقل 7

 .هفته باشد 1فاصله جلسه پیش دفاع و دفاع حداقل باید  8

بان زدانشجوی دوره دکتری تخصصی هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه تحقیقاتی خود می باشند که حداقل یک مقاله به  9

 انگلیسی منتج از پایان نامه را به عنوان نویسنده اول در یکی از مجالت با نمایه گروه اول به چاپ رسانیده باشد.

شرط پذیرش مقاله دوم یا مقاله غیراصلی دانشجویان : چاپ یا پذیرش مقاله به زبان انگلیسی در زمان اشتغال به تحصیل  11

  ISI دانشگاه علوم پزشکی ایران با نمایه affiliationر مورد تایید وزارت متبوع با دانشجو در مجالت علمی پژوهشی معتب

 Scopus و یا  Pubmedو یا 

 توضیحات:

2- Affiliation  دانشجو حتما در مقاله دوم بایدaffiliation  دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و به صورت صحیح

 نگارش شده باشد.

به رشته تحصیلی دانشجو باشد اما می تواند بدون ارتباط با عنوان رساله تحقیقاتی عنوان مقاله دوم باید مرتبط  -1

 دانشجو باشد.

 ضرورتی به اینکه دانشجو نفر اول یا نویسنده مسئول باشد وجود ندارد.  -3

 ضرورتی به اینکه اسامی اساتید راهنما و مشاور جز نویسندگان مقاله دوم باشد وجود ندارد.  -5

 رای دو دانشجو و یا بیشتر: پذیرش یک مقاله ب -4

تواند بطور مستقل برای هریک از و به بعد: مقاله دوم می 2338الف( برای دانشجویان ورودی دکترای تخصصی 
دانشجویان شرکت کننده در طرح تحقیقاتی به عنوان مقاله دوم محسوب شود به شرط آنکه اسامی دانشجویان 

ایران ثبت شده باشد. در صورت مشارکت دانشجویان با سایر در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی 

رکز ارایه گواهی از م"دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مقاله دوم می تواند برای هر دو دانشجو )یا بیشتر( با شرط 

ظر ، در ن"مصوب کننده طرح تحقیقاتی مورد نظر مبنی بر تایید حضور دانشجویان در طرح تحقیقاتی مذکور

و ارتباط با رشته تحصیلی برای دانشجویان علوم پزشکی ایران  affiliationشود اما در هر صورت رعایت گرفته 

الزامی است. اضافه شدن نام دانشجویان دیگر به تیم تحقیقاتی پس از تصویب طرح تحقیقاتی مورد نظر، با 



شکده و ثبت در پژوهشیار امکان درخواست کتبی استاد راهنما ، تایید گروه آموزشی و سپس شورای آموزشی دان

 پذیر خواهد بود.

: تایید پذیرش یک مقاله )مقاله دوم( برای دو دانشجو  2338ب( برای دانشجویان دکترای تخصصی ورودی قبل 

یا بیشتر منوط به تایید نقش هر یک از دانشجویان در طرح تحقیقاتی مذکور توسط شورای تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده خواهد بود.

مورد  PubMed و  Scopus ، ISIدر هر سه نمایه  Meta-Analysisو  Systematic Reviewاالت مق -1

 قابل قبول نمی باشند. Case Seriesیا  Case Reportقبول است اما مقاالت 

 . قابل ذکر است تمامی مقاالت باید جنبه های اخالقی را طبق آیین نامه های مصوب رعایت نموده باشند -7

 

11 

 

داوران دفاع از پایان نامه متشکل از استادان راهنما، مشاور و چهار عضو هیئت علمی از دانشگاهها یا موسسات هیئت 

نفر از آنها خارج از دانشگاه در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری و با سه سال سابقه تدریس یا  1تحقیقاتی که 

در شورای تحصیالت تکمیلی تائید شده باشند.حداقل یک نفر از  تحقیق در دوره تحصیالت تکمیلی می باشند که بایستی

 اعضا داوران باید دارای درجه دانشیاری یا باالتر باشد.

 رتبه           عالی            بسیارخوب              خوب              قابل قبول           غیرقابل قبول

 24کمتر از             24 -21.53       21.4-27.33        28-28.33        23-12نمره          

 رتبه و نمره پایان نامه دانشجو در کارنامه ثبت ولی درمعدل کل تاثیری نداد. 12

 .انتقال،تغییر رشته و جابجایی در دوره دکترای تخصصی ممنوع می باشد 1 

 
ت

سایر مقررا
 

2 
یک زمان معین در دانشگاه مبدا ممکن نباشد دانشجو می تواند آن  در صورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در

 .ذراندگدروس را با موافقت استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه در دانشگاه دیگری به صورت میهمان ب

3 

 .دانشجو دوره دکترای تخصصی باید به صورت تمام وقت و منطبق با شرایط زیر به تحصیل بپردازد

ترای تخصصی تمام وقت می باشد و هرگونه اشتغال غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع تحصیل در دوره دک -2

است و در زمان ثبت نام بایستی عدم اشتغال دانشجو احراز شود.افراد شاغل ملزم به ارائه ماموریت آموزشی یا 

 لم یکن مرخصی بدون حقوق می باشند و در صورتی که وضعیت اشتغال نادرست بوده است، قبولی وی کان

 می باشد و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد 

 .دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجو منوط بر حضور تمام وقت دانشجو در محل تحصیل می باشد -1

سال( باشد. پرداخت کمک هزینه تحصیلی  5.4در صورتی که دوره طول تحصیل  دانشجو اضافه بر سقف مجاز) -3
 .وع می باشدبه دانشجو در طول این مدت ممن

دانشجو جهت کسب مهارت تدریس با نظر گروه آموزشی مربوطه در هر نیمسال تحصیلی حداکثر سه واحد  -5

 .درسی باید تدریس شود

 دانشجو دوره دکترای تخصصی می توند حداکثر برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند. 4

 .اول تحصیل مجاز نمی باشد اخذ مرخصی تحصیلی در نیمسال 5

 .مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود 6

7 

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

به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارائه و موافقت  مدیر گروه ارائه و پس از کسب موافقت مدیر گروه و دانشکده مربوطه،

 کتبی آن شورا را نیز کسب نماید.

8 
دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی در صورت بارداری، می توانند با رعایت سایر ضوابط و 

 در سنوات استفاده نمایندمقررات از دو نیمسال متوالی مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان بدون احتساب 

9 

دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشند باید درخواست خود را بصورت کتبی به اداره آموزش دانشکده 

تسلیم نماید.این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا یکماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی از تقاضای خود 

ز انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر و از آن تاریخ به بعد حق ادامه تحصیل در آن منصرف شود.پس ا

 رشته را ندارد.هزینه انصراف نیز بایستی پرداخت گردد.


