
 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكی شيراز 

 دانشكده بهداشت

 

 MPHمجموعه آئين نامه های دوره 

 :MPH مقدمه دانشجويان محترم 

به شما كمك خواهد كرد كه با ديد باز براي گذراندن اين دوره  MPHآگاهی از قوانين و مقررات دوره تحصيلی  

است و از طرف  MPH دوره دربارهبه نحو احسن برنامه ريزي نماييد. اين دفترچه حاوي مهمترين قوانين موجود 

و به كارگيري شما تدوين شده است. اميد  العجهت اط MPHو گروه آموزشی  بهداشت معاونت آموزشی دانشکده

در خاتمه از زحمات و . است كه مطالعه اين مختصر و آگاهی از قوانين مربوطه راه تحصيل شما را هموارتر نمايد

كه در تدوين و انتشار اين مجموعه ما را ياري فرمودند،  دانشکده بهداشتهاي بی دريغ پرسنل محترم  تالش

اساس مقررات و شرايط جديد به روز رسانی ترچه در آدرس زير موجود است و براين دف مفاد. گردد قدردانی می

  schealth.sums.ac.ir می شود

 

 

 

 

 

 



 :معرفی گروه

 MPH (Master of Public Health ) )المللی بين معتبر مدرك يك)گواهينامه دوره عالی بهداشت عمومی 

زمينه هاي بهداشت عمومی و مبارزه با بيماري ها می  در آموخته دانش مالحظه قابل توانمندي نشانگر كه است

و طبق آيين نامه اين دوره فارغ التحصيالن رشته هاي پزشکی، داندانپزشکی، داروسازي و كارشناسان ارشد  باشد

رشتته هاي مختل  گروه پزشتکی به شترد حداقل سه ساا كار در عرهه هاي بهداشتی مجاز به شركت در اين 

توسط شوراي گسترش  9631در دانشگاه علوم پزشکی شيراز در ساا  MPHمجوز تأسيس دوره . نددوره هستت

دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور هادر شد و اين دوره با پذيرش دانشجو رسما در اين دانشگاه گشايش يافت و از 

انشکده اي مربود به دبنا به تصويب شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه و در راستاي انتقاا تخصص ه 9633ساا 

ارغ ين رشته فدر ا آموخته دانشبيش از هد تاكنون به دانشکده بهداشت انتقاا يافت.   MPHهاي ذيربط، دوره 

 تداوم دارد.دانشجو  65در حاا حاضر دوره با  التحصيل شده اند و

  ه:اهداف و رسالت گرو 

 نياز مورد مديريتی هاي مهارت و تحليلی هاي جنبه در دانشتتجويان تربيت ،MPH زشتتیهدف اهتتلی دوره آمو

 متسال نظام مسايل كاربردي حل برنامه اين تاكيد. است عمومی سالمت زمينه در بهداشتتی مديران ايجاد براي

خواهند بود برنامه هاي سالمت عمومی را در طي  وسيعی از شرايط  قادر دانشجويان دوره، اين گذراندن با. است

مهارت هاي مبتنی بر جمعيت، برنامه هاي ارتقاي سالمت،  MPHو موسسات ارزيابی كنند و توسعه دهند. دوره 

پيشتتگيري از بيماري ها و مديريت نظام ارايه خدمات ستتالمت را در دانشتتجويان ايجاد می كند. هدف نهايی اين 

هاي بهداشتی امه ادغام شده، آماده كردن دانشجويان براي شركت در طي  وسيعی از موقعيت ها در مراقبت  برن

استت. دانشجويان درك مناسب از معالالت سالمت جامعه پيدا می كنند. از جمله اين موارد می توان به نگرانی 

 پيشگيرانه رويکردهاي سالمت، خدمات ارايه و سالمت اقتصتادي و اجتماعی هاي جنبه محيطی، –هاي زيستت 

 . كرد اشاره سالمت خدمات هاي نظام توسعه و سالمت مشکالت به

 یرش دانشجو:پذ

پذيرش دانشجو در اين دوره به دو هورت آزاد )فراخوان( بدون برگزاري آزمون به شرد داشتن شرايط مورد نظر 

؛ و پذيرش از ميان مديران دانشگاه كه MPHطبق آيين  نامه تحصيل در دوره  گروه و معاونت آموزشی دانشکده

 ليست اسامی آنان به تأييد هيات رئيسه محترم دانشگاه رسيده باشد با برگزاري آزمون می باشد.

 

 

 

 



 محتوای آزمون ورودی دوره:

 منابع تعداد سؤاالت نام درس

تألي  دكتر جلد(  6) كتتا  جتامب بهداشتتتت عمومی سؤاا چهار گزينه اي 95 اصول بهداشت عمومی

 حسين حاتمی و همکاران

اهوا و روش هاي آمار زيستی ترجمه دكتر سيد  -ال  سؤاا چهار گزينه اي 02 آمار زیستی

 محمد تقی آيت الهی 

روش هاي آماري و شتتاخص هاي بهداشتتتی تألي   - 

 دكتر كاظم محمد

 

تألي  مازنر ترجمه دكتر در آمدي بر اپيدميولوژي  -ال  سؤاا چهار گزينه اي 62 اپيدميولوژی

 محسن جانقربانی

 :Krause’s, food, Nutrition & diet therapy سؤاا چهار گزينه اي 95 تغذیه

C.L Mahan and s.s sump 

 - سؤاا چهار گزينه اي 02 زبان تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش اوا 

 MPHمقررات برگرفته شده از آئين نامه آموزشی مقطب 

 :قوانين آموزشی -1

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحد هاي . مبتنی بر نظام واحدي است MPHآموزش در مقطب  -9-9

 .ستو قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يك درس، به همان درس محدود ا شود آن درس سنجيده می

عملی يا  ساعت، 39هر واحد درسی، مقدار يا ميزان درسی است كه مفاد آن به ترتيب به هورت نظري  -0-9

ساعت، در طوا يك نيمساا تحصيلی يا  63ساعت، كارورزي  93ساعت، كارگاهی و كارآموزي  36آزمايشگاهی 

در مورد رشته هايی كه داراي پروژه  .دوره تابستانی، طبق برنامه مصو  شوراي عالی برنامه ريزي تدريس می شود

 د.توسط استاد مربوطه تعيين می شوهستند مدت اجراي پروژه در يك نيمساا متناسب با واحد آن، 

 . واحد است 60، با احتسا  واحد پايان نامه، بر حسب رشته، MPHتعداد كل واحد هاي دوره  -6-9

 .واحد درسی است MPH 0تعداد واحد پايان نامه  -3-9

 

 

 



 حضور و غياب: -2

حالور دانشجو در تمام جلسات مربود به هر درس الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري  -9-0

مجموع ساعات آن درس نبايد ، 92/9، كارگاهی، كارآموزي و كارورزي از  93/0، عملی و آزمايشگاهی از  93/3از 

 .تجاوز كند. در غير اين هورت نمره دانشجو در آن درس هفر محسو  می شود

، بيش از ميزان تعيين شده در فوق باشد ولی غيبت او به تشخيص هورتی كه غيبت دانشجو در هر درس در -

آن درس حذف می شود، در اين هورت رعايت حداقل  گردد اعالمدانشکده موجه  آموزشیدانشکده و تائيد شوراي 

امل جزو سنوات تحصيلی دانشجو واحد در هر نيمساا الزامی نيست، ولی نيمساا مذكور بعنوان يك نيمساا ك 6

 .محسو  می شود

غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره هفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در  -0-0

واحد در هر نيمساا الزامی  6امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. در اين هورت رعايت حداقل 

تشخيص  د.شو يك نيمساا كامل جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسو  می نيست، ولی نيمساا مذكور بعنوان

 .دانشکده/دانشگاه است آموزشیموجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي 

 

 

 



 ارزشيابی -3

و براي دروس  02از  93حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاهی اجباري و اختصاهی اختياري،  -9-6

چنانچه نمره دانشجو در يك درس كمتر از اين مقادير باشد بايد آنرا  است. 02از  90كمبود يا جبرانی 

 .تکرار نمايد

كمتر باشد، در غير اين  93هاي دانشجو، در هر نيمساا تحصيلی، نبايد از  ميانگين نمرات درس -0-6

ه و در هورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو محدوديتی از لحاظ انتخا  واحد نداشت

 .نيمساا بعدي در محدوده حد نصا  واحد ها، می تواند اخذ واحد نمايد

باشد، آن  93اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمساا تحصيلی اعم از متوالی يا متناو  كمتر از  - 

 .دانشجو از ادامه تحصيل در دوره محروم می شود

باشد، در هورت كسب ميانگين  (واحد 6)ی كه تعداد واحد هاي اخذ شده كمتر از حد نصا  ساا هاينيم -

 .مشموا اخطار محاسبه خواهد شد ساا هاينيمجزو  93كمتر از 

نمره دروس كمبود يا جبرانی در كارنامه دانشجو جداگانه ثبت می شود و در احتسا  ميانگين نمرات -

 .شود دانشجو منظور نمی نيمساا تحصيلی و ميانگين كل نمرات

 :طول دوره، مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل -4

طوا دوره مدتی است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامه را بر اساس  -9-3

ساا است. چنانچه دانشجو  MPH 6مقررات مربود به اتمام برساند. حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره 



مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تکميل و از آن دفاع نمايد از در اين 

 .ادامه تحصيل محروم می شود

 زشیآمودانشگاه می تواند در موارد استثنايی به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي  آموزشیشوراي  -

 .حصيل دانشجو اضافه نمايددانشکده حداكثر يك نيمساا تحصيلی به مدت مجاز ت

می كند، براي ثبت نام و  اعالمدانشجو موظ  است در هر نيمساا تحصيلی در زمانی كه دانشگاه  -0-3

و عذر  اطالعانتخا  واحد مراجعه نمايد. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسی براي يك نيمساا بدون 

گردد. در موارد استثنايی كه  ل محروم میموجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو از ادامه تحصي

آن را حداكثر يکماه قبل از پايان همان نيمساا  اليلصيل خود را موجه می داند، بايد ددانشجو ترك تح

ارايه دهد. در هورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل  گروه و معاونت آموزشی دانشکدهبه هورت مکتو  به 

، آن نيمساا جزو مدت مجاز تحصيل وي محسو  و مرخصی هآموزشی دانشکده و دانشگاتوسط شوراي 

 .تحصيلی براي آن نيمساا هادر می شود

می تواند حداكثر براي يك نيمساا تحصيلی، از مرخصی تحصيلی استفاده  MPHدانشجوي دوره  -6-3

 كند

انشکده، داخذ مرخصی تحصيلی در اولين نيمساا تحصيلی مجاز نيست. در موارد استثنايی، با پيشنهاد  -

 .دانشگاه می باشد آموزشیتصميم گيري بر عهده شوراي 

 .مدت مرخصی تحصيلی جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسو  می شود -



تقاضاي مرخصی بايد به هورت كتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسی در هر نيمساا تحصيلی  -

موظ  است پس از كسب نظر از  ين ادارهتوسط دانشجو به اداره كل آموزش دانشگاه تسليم گردد و ا

دانشکده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسی موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي 

موافقت دانشگاه با مرخصی تحصيلی دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلی وي هورت می . نمايد الغاب

 .به عهده دانشجو است عواقب احتمالی ناشی از مرخصی تحصيلی گيرد.

حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمساا حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمساا  -

تنها در هورتی مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در 

به محاس. حصيلی محسو  خواهد شدآن نيمساا نباشد. در اين هورت آن نيمساا براي دانشجو مرخصی ت

يا عدم محاسبه اين مرخصی در حداكثر سنوات مجاز تحصيلی دانشجو به عهده شوراي آموزشی دانشگاه 

 .است

ه دانشگاه رسيد آموزشیدانشجويانی كه گواهی پزشکی موجه آنها به تاييد شوراي پزشکی و شوراي - 

 .لی بدون احتسا  در سنوات استفاده نمايندباشد، می توانند از حداكثر يك نيمساا مرخصی تحصي

دانشجويی كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به  -3-3

اداره آموزش دانشگاه يا دانشکده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك 

و آن نيمساا جزو مدت مجاز  ی تقاضاي انصراف خود را پس بگيردماه قبل از پايان همان نيمساا تحصيل



شود. پس از انقالاي اين مهلت حکم  می رخصی تحصيلی براي آن نيمساا هادرتحصيل وي محسو  و م

 .انصراف از تحصيل وي هادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد

د سوابق تحصيلی خود را دريافت نمايد موظ  است به كليه دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواه -

 .تعهدات قانونی دوران تحصيل خود عمل نمايد

، دانشجو می بايست تقاضاي بازگشت به اين دورهدر خصوص بازگشت به تحصيل دانشجويان انصرافی  -

 .قبل از پايان همان نيمساا ارائه نمايند تحصيل خود را حداكثر تا يك ماه

باد با دانشجويان خانم شاغل به تحصيل دركليه رشته ها در هورت بارداري می توانند بارعايت در ارت-

مقررات از يك نيمساا مرخصی تحصيلی از زمان زايمان و يك نيمساا بعد از آن استفاده  ساير ضوابط و

 .نمايند كه هر دو نيمساا شامل عدم احتسا  در سنوات تحصيلی می باشد

  :پایان نامه -5 

تحصيلی موضوع پايان نامه خود را در قالب طرح  چهارمنيمساا ابتداي  دردانشجو موظ  است  -9-5

آموزشی پيشنهادي با نظر استاد راهنما، مشخص و به تصويب شوراي گروه آموزشی مربوطه و شوراي 

 .دانشکده برساند

د و و متدولوژي تحقيق باش بايستی مبتنی بر آموزش مبانی اين دورهساختار طرح تحقيقاتی دانشجويان 

كاربردي باشد، به عبارت ديگر در راستاي  -ال  د:يکی از دو شرد ذيل را داشته باش موضوع آن حداقل

راه اندازي يك روش آزمايشگاهی يا درمانی باشد كه مبناي تحقيقات بعدي قرار گيرد و يا در بهبود شرايط 



داراي نوآوري باشد و يك مسئله يا سواا علمی  -  .بهداشتی و درمانی جامعه نقش موثري داشته باشد

 .را پاسخ گويد كه قباا به آن پاسخی داده نشده است

 سایر معيارهای تصویب پایان نامه به شرح زیر است

  ي(اي نژاده نظير تفاوت) نتايج مطالعه را به شرايط زمانی يا مکانی خاص ديگري تعميم دهد .1

 گرددقسمت اعظم پروژه در محل انجام  .2

 حجم كار پروژه در حد دوره تحصيلی دانشجو باشد .3

 .متناسب با اهداف رشته مورد نظر باشد .4

 دانشجو حداقل يك روش بنيادي در رشته مربوطه را فراگيرد  .5

 .باشند() استاد/اساتيد راهنما در زمينه موضوع پايان نامه تخصص داشته باشد .6

طرق مختل  تصويب گرديده يا براي آنها تقاضاي  به بالتحقيقاتی غير پايان نامه اي كه قطرحهاي  -

آموزشی بودجه نشده است و به هورت پايان نامه دانشجويان مطرح می شوند حتماً در شوراي 

به هورت دقيق بررسی تا تناسب طرح جهت اخذ به عنوان پايان نامه دانشجويی مشخص  گروه/دانشکده

 گردد

طرحهاي تحقيقاتی پايان نامه اي با زبان انگليسی بالمانب بوده به شرد آن كه كامل و بدون غلط نوشته  -

 شود. 



 آموزشیاستاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد مدير گروه و تصويب شوراي  -5-0

 .می گردد با حداقل مرتبه استادياري تعيين انشکدهدانشکده، از اعالاي هيات علمی د

در رشته هايی كه استاديار وجود ندارد و يا تعداد استاديار در آن رشته كافی نيست می توان به هورت  - 

 92كه داراي حداقل  نشکدهاز بين مربيان دا آموزشی دانشکدهاستثناء استاد راهنما را با تاييد شوراي 

 .ساا سابقه كار مفيد آموزشی و پژوهشی باشند، انتخا  كرد

اعالاي هيات علمی با مرتبه مربی در هورتی می توانند استاد راهنماي دانشجويان اين دوره باشند كه  -

اساتيد با مقطب استادياري و يا باالتر در گروه وجود نداشته و يا اين كه سق  مجاز اخذ پايان نامه توسط 

اهنماي دوم، پايان نامه حداقل اساتيد پر شده باشد. در غير اينصورت ايشان می توانند به عنوان استاد ر

سه دانشجوي فوق ليسانس را راهنمايی كرده و پس از ارائه گزارش و مقاالت منتشر شده با اجازه ي 

 شوراي آموزشی دانشکده می توانند به طور مستقل استاد راهنماي دانشجوي اين دوره باشند.

ه گروه و تحصيالت تکميلی دانشکده تشخيص نياز به دو استاد راهنما جهت يك طرح تحقيقاتی بعهد -

 .مربوطه خواهد بود

/ ، معاونت آموزشیراهنما، استاد يا اساتيد مشاوراستاد  توسطارزشيابی پايان نامه در جلسه دفاعيه  -6-5

 .دانشکده هورت می گيردپژوهشی/ تحصيالت تکميلی يا رياست 



در خصوص اهالت و هحت پايان نامه، نمره پس از بررسی  ،در پايان جلسه افراد حاضر در جلسه دفاعيه -

 :آنرا با تاكيد بر درجه به شرح زير سطح بندي می نمايد

 نمره رتبه

 5/96-02 عالی

 93-31/96 بسيار خو 

 5/95-11/93 خو 

 93-31/95 قابل قبوا

 93كمتر از  غير قابل قبوا

 .نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه می شود -

اساس تقويم ه پايان نرسانده است موظ  است بردانشجو پس از انتخا  پايان نامه، تا زمانی كه آن را ب -5-5

دانشگاهی در نيمساا هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. در اين حاا نمره پايان نامه در آخرين نيمساا تحصيلی، 

 .گين كل نمرات او منظور خواهد شدوارد كارنامه دانشجو می شود و در ميانگين نيمساا و ميان

كليه پايان نامه ها، چه به هورت فارسی و چه به هورت انگليسی می بايست داراي چکيده فارسی و انگليسی  -

 .باشند



حداكثر يك ماه پس از دفاع از پايان نامه، دانشجو موظ  به تحويل پايان نامه خود بصورت هحافی شده می  -

 باشد. 

 .هفحه باشد 022اين دوره حداكثر تعداد هفحات پايان نامه  -

 .هفحه باشد review Literature  62 حداكثر تعداد هفحات دو فصل مقدمه و -

 پايان نامه می تواند بصورت پشت و رو تکثير گردد.  -

 .الزامی استده شکی جهت جلد پايان نامه هحافی شرنگ م -

 .و يك عدد نيز به كتابخانه دانشکده تحويل دهند گروه آموزشیبه  CD دانشجويان می بايست يك عدد- 

 فراغت از تحصيل -6

كمتر باشد، در غير اين هورت از دريافت مدرك 93ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  -9-3 

 .محروم می شود

 93دانشجويی كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسی دوره و قبولی پايان نامه، ميانگين كل نمرات او از  -

واحد از دروس  93كمتر باشد، در هورتی كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، می تواند تا 

در يك نيمساا تحصيلی تکرار كند و در  گرفته است را فقط 93اختصاهی اجباري را كه در آن ها نمره كمتر از 

دانشجويی كه به هر دليل نتواند از اين فرهت استفاده كند  هورت جبران كمبود ميانگين كل فارغ التحصيل شود.



رغم استفاده از اين فرهت، ميانگين كل خود را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركی  يا علی

 .دريافت نمی نمايد

انشجويان حداكثر يك ماه پس از دفاع از پايان نامه موظ  به انجام امور فارغ التحصيلی خود هستند و در د -

هورت عدم مراجعه پس از يك ماه از تاريخ دفاع، دانشکده مربوطه مراتب را به اداره كل آموزش دانشگاه گزارش 

  هستند اين موضوع را در فرم هاي دفاع از نموده تا اقدام قانونی هورت پذيرد. در ضمن كليه دانشکده ها موظ

 پايان نامه ذكر نمايند. 

 :سایر مقررات -7

 .وقت و منطبق با شرايط زير به تحصيل بپردازد پاره دوره بايد به هورتاين دانشجوي  -9-3 

 اين دورهاشتغاا به كار در ، بنابراين می باشد)يك روز در هفته( وقت  پارهبه هورت  MPHتحصيل در مقطب  - 

 يا تحصيل همزمان در ساير رشته ها مانعی ندارد.

مسئوليت نظارت وكنترا حالور دانشجو به عهده گروه آموزشی مربود است. بديهی است دانشجو تابب قوانين و  -

 .مقررات اداري حالور و غيا  دانشگاه می باشد

معاونت جام اقدامات قانونی به گروه آموزشی موظ  است غيبت غيرموجه دانشجو را در اسرع وقت جهت ان-

 .گزارش نمايدآموزشی دانشکده 



در هورتی كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخل  ورزد، از سوي گروه آموزشی، به عنوان متخل  به - 

  .دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی می گردد آموزشیشوراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :های علمی داخلی و خارجی تسهيالت مربوط به شرکت در گردهمایی

و برقرار  داخلی و خارجی گردهمايی هايهاي خود در  به منظور تشويق دانشجويان به ارايه نتايج پژوهش -0-9

هاي مختل ،  نظران و متخصصان رشته كردن شرايط مناسب براي آنان در جهت تبادا نظر علمی با هاحب

به منظور  آيين نامهاين  ت.علمی درنظر گرفته شده اس يگردهمايی های براي شركت دانشجويان در تسهيالت

علمی داخلی  گردهمايی هايبه دانشجويان جهت شركت در  تسهيالتتدوين قوانين و مقررات مربود به اعطاي 

 . خارجی تدوين شده است و

 :تعاري 

 كنفرانس علمی می ، سمپوزيوم و، شامل همايش، كنگره، سمينارآيين نامهعلمی در اين  گردهمايی هاي- 0-0 

 د؛باش

علمی كه توسط و يا با همکاري دانشگاه علوم پزشکی شيراز در شهر  گردهمايی هايت: شرايط و مقررا -0-6

 د. شو نامه جاري نمی گردد، شامل آيين شيراز برگزار می

 .، تفاوتی در نحوه ارائه مقاله به هورت سخنرانی و يا پوستر وجود نداردتسهيالتبراي پرداخت 

 .نامه دانشجو استخراج شده باشد شود كه از موضوع پايان تی پرداخت میالمقا خالههبراي ارايه  تسهيالت 

قاله م خالههتی پرداخت خواهد شد كه در آن نام دانشگاه علوم پزشکی شيراز در المقا خالههبراي ارايه  تسهيالت

 .شده باشدت و يا لوح فشرده گردهمايی ذكر الامق خالههدرج و دركتابچه 



 .پس از ارايه مدارك شركت در گردهمايی پرداخت خواهد شد تسهيالت

 .طی همان ساا مالی به دفتر معاونت تحقيقات و فن آوري تحويل گردد مدارك و گزارش سفر بايستی 

مدارك و گزارش سفر بايستی طی همان  ی:در گردهمايی علم تسهيالتتبصره يك آئين نامه استفاده از  6بند  

ساا مالی به دفتر معاونت تحقيقات تحويل گردد و اگر كنگره در پايان ساا مالی باشد با توجه به مدارك ارايه 

 .شده، پرداخت كمك هزينه به ساا مالی بعد موكوا خواهد شد

زم به ال. پرداخت خواهد شد (دانشجوي ارائه دهنده)تنها به يك دانشجو  تسهيالتمقاله،  خالههجهت هر عنوان 

 .پرداخت نميشود تسهيالتعنوان بيش از يك بار  ر است كه براي ارايه هرذك

خارجی ارايه نمايد استاد راهنماي وي براي ارايه همان  گردهمايی هاياي را در يکی از ه چنانچه دانشجويی مقال 

 .دانشگاه استفاده كند تسهيالتتواند از  عنوان نمی

 .خارجی در نظر گرفته نشده است هاي گردهمايیی جهت شركت دانشجويان در تسهيالت

براي شركت در گردهمايی هاي داخلی  تسهيالتند از اين توا در طوا تحصيل خود تنها يك بار می دانشجو

 هاي گردهمايیبراي شركت در  تسهيالتاستفاده كنند. دانشجويان واجد شرايط در ساير مقاطب ميتوانند از اين 

خارجی براي يك بار استفاده كنند. در هورتی كه اين دانشجويان تنها در گردهمايی داخلی شركت كرده باشند، 

مربوطه  تسهيالتتوانند عنوان ديگري را نيز در يك گردهمايی داخلی ديگر ارايه دهند و جهت آن نيز از  می

 ( شود اعطا نمیدوباره  تسهيالتعناوين مشابه  به يك عنوان يا. )استفاده نمايند



 .به دانشجو اختصاص داده خواهد شدرياا  داخلی، مبلغی تا سق  گردهمايی هايمقاله در  خالههبراي ارايه 

 هيالتتسپس از برگشت از سفر و با ارايه مدارك الزم قابل پرداخت خواهد بود. شايان ذكر است پرداخت  تسهيالت

 جه در نظر گرفته شده براي اين امر از طرف دانشگاه امکانبه دانشجويان واجد شرايط در هر ساا تا سق  بود

 .اند هاي خود را ارساا كرده و اولويت با افرادي خواهد بود كه زودتر پرونده بود پذير خواهد

 را تکميل و به مديريت تحصيالت تکميلی دانشگاهفرم معرفی نامه دانشجويی تحصيالت تکميلی دانشجو بايد 

 .ارساا نمايد

 ( كشور هاي علمی داخل گردهمايی: )به دانشجويان تسهيالتمدارك الزم جهت پرداخت  -0-3

، یراهنماي گردهماي، پذيرش مقاله بنام متقاضی، فرم تکميل شده معرفی نامه دانشجويی تحصيالت تکميلی

قاله ارايه م گواهی شركت و، ه دركتابچه به انالمام جلد كتابچهمقاله چاپ شد خالهه، اي گزارش سفر يك هفحه

 نام بتث وجه-اسکان هزينه -از جمله هزينه بليط رفت و برگشت )ارايه فاكتورهاي معتبر پرداختی ، در گردهمايی

 و ...(

 

 

 

 



 بسمه تعالی

های علمی داخل و خارج از  مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی تسهيالتمعرفی نامه دانشجویی به منظور استفاده از 

 کشور

ود برگزار می ش .......... تا ......... تقاضاي شركت در گردهمايی كه در تاريخ ............. دانشجوي مقطب رشته با شماره دانشجويیاينجانب 

  .را دارم

  .................................................................................................................................................. مقاله يا سخنرانی خالههعنوان 

 ..............: ...........................................................................................................................استخراج شده از پايان نامه به عنوان

علمی داخل و خارج  گردهمايی هايمقرر جهت ارائه مقاله در  تسهيالتنامه نحوه استفاده دانشجويان از كامل از مفاد آئين  اطالعبا 

 .از كشور فرم را تکميل نموده ام

 تاريخ                                                                                                                امالاء 

نامه نحوه استفاده  از مفاد آئين اطالعبا .................... اينجانب استاد راهنماي خانم / آقاي  د.سمت توسط استاد راهنما تکميل گرداين ق 

عملی داخل و خارج از كشور، موافقت خود را براي شركت ايشان به  گردهمايی هايمقرر جهت ارائه مقاله در تسهيالتدانشجويان از 

 .می دارم اعالمالذكر  مقاله در گردهمايی فوق خالهه منظور ارائه

 تاريخ                                                                                                                 امالاء 

 .مورد تائيد است االهحت موارد ذكر شده در دو قسمت ب*

 تاريخ                                                                                                   امالاء مدير گروه 

 تکميلی دانشگاه تحصيالتنظريه مديريت 

 قرر جهتم تسهيالتتکميلی از  تحصيالتنامه نحوه استفاده دانشجويان  توجه به رعايت مفاد آئين اين مديريت موافقت خود را با 

 . دارد می اعالمبه گردهمايی  .......... علمی داخل و خارج از كشور، به اعزام خانم / آقاي گردهمايی هايارائه مقاله در

 تکميلی دانشگاه تحصيالتمدير 

 

 

 



و دفاع از عنوان پایان نامهشروع امور مربوط به فرآیند   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند دفاع از پایان نامه و انجام امور فارغ التحصیلی 

 

 

 

 

 

 

  

  تعیین عنوان و تنظیم پروپوزال با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور

ارائه پروپوزال و پاورپوینت دفاع از آن به گروه و هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع 

 از عنوان

ده معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشکه، هماهنگی با اساتید راهنما، مشاور، مدیرگرو

 جهت تعیین وقت دفاع از عنوان

 رزرو سالن کنفرانس و نصب اطالعیه دفاع در برد های مربوط به آموزش

رفع ایرادات مطرح شده در جلسه دفاع و وارد نمودن طرح به سیستم پژوهشیار استاد تک

 با نظر استاد راهنما 

انتخاب استاد راهنما از میان اساتید دانشکده و استاد مشاور با نظر دانشجو و 

 با تأیید گروهاستاد راهنما 

 

 تصویب نهایی طرح و شروع مراحل اجرایی پایان نامه 

 

با هماهنگی گروه  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  

توسط اساتید راهنما، مشاور، معاونت آموزشی و  2تکمیل فرم شماره 

 در جلسه دفاع ریاست دانشکده

 تحویل اصل فرم به اداره آموزش دانشکده و کپی آن به گروه 

آموزش دانشکده جهت انجام امور مربوط به مراجعه دانشجو به اداره 

 فارغ التحصیلی


