بسمٍ تعالی
داوشگاٌ علًم پسشکی کرمان
معايوت آمًزشی -هذیزیت تحصیالت تکویلی
آئیه وامٍ اجرایی تعییه اساتید راَىما ي مشاير پژيَشی ديرٌَای تحصیالت تکمیلی
مقدمٍ :ثِ هٌظَر ارتقبء کیفیت پژٍّشّبی کبرثزدی در قبلت پبیبى ًبهِّب ٍ رسبلِّبی داًشجَیی ایي آئیي ًبهِ تذٍیي شذُ ٍ ثز شزایظ اًتخبة استبد
راٌّوب ٍ ًحَُ هذیزیت رًٍذ تذٍیي پبیبى ًبهِّب هیپزداسدً .ظز ثِ ایٌکِ رشذ تحصیالت تکویلی هیتَاًذ ثِ تَسؼِ ػلوی کوک کٌذ ،ایي اهز ٍاثستگی
هستقین ثِ کیفیت تذٍیي پبیبى ًبهِّب ٍ رسبلِّبی داًشجَیی دارد .لذا ّزگًَِ اقذاهی در ثْجَد کیفیت ٍ ارتقبء ثزًٍذُ تحقیقبت اس قجیل هقبالت ػلوی،
پژٍّشی ضزٍری است .ایي آئیي ًبهِ ثب درًظز داشتي رٍیکزدّبی داًشجَهحَری ،ارتجبط ثیيرشتِای ،ثیي داًشگبّی ٍ تسْیل پژٍّش تذٍیي شذُ است.
هبدُ  :1استبد راٌّوبی پژٍّشی در کلیِ هقبعغ تحصیالت تکویلی ثِ پیشٌْبد داًشجَ ٍ هَافقت استبد ٍ تبییذ شَرای تحصیالت تکویلی ،اس اػضبی ّیأت
ػلوی هؤسسِ تؼییي هی گزدد.
تجصزُ  :1در هَارد سیز استبد راٌّوبی تحصیلی را هی تَاى اس خبرج هَسسِ اًتخبة ًوَد:
الف) درصَرتیکِ دٍرُ تحصیل ثِ صَرت هشتزک ثبشذ،
ة) شَرای تحصیالت تکویلی داًشکذُ ٍ گزٍُ هزثَعِ تبییذ ًوبیذ،
ج) در شزایظ خبص ثِ پیشٌْبد داًشکذُ ٍ تبییذ شَرای تحصیالت تکویلی داًشگبُ
تجصزُ  : 2در صَرت استخزاج ّز تؼذاد هقبلِ اس پبیبى ًبهِ ٍاثستگی داًشگبّی استبد یب اسبتیذ راٌّوب در هقبلِ ،داًشگبُ هحل تحصیل داًشجَ قیذ گزدد .در
هَرد اسبتیذ خبرج اس هَسسِ ضزٍری است اٍلیي ٍاثستگی ثِ هحل تحصیل داًشجَ ٍ ٍاثستگیّبی ثؼذی هحل اشتغبل استبد یب اسبتیذ تؼییي گزدد.
هبدُ  :2در صَرت ضزٍرت هَضَع ثِ پیشٌْبد استبد راٌّوبی اٍل ٍ هَافقت استبد ٍ تأییذ شَرای تحصیالت تکویلی داًشکذُ استبد راٌّوبی دٍم تؼییي هی-
گزدد.
تجصزُ  :1در هَضَػبت پژٍّشی کِ هبّیت ثیي رشتِای دارًذ ،اًتخبة اسبتیذ راٌّوب اس ّزکذام اس رشتِّبی دخیل در هَضَع تَصیِ هیگزدد.
تجصزُ  :2در دٍرُ ّبی دکتزای تخصصی پیشٌْبد هیگزدد کِ اس دٍ ًفز استبد راٌّوب جْت راٌّوبیی پبیبى ًبهِ استفبدُ گزدد.
هبدُ  :3استبد هشبٍر ثِ پیشٌْبد استبد راٌّوب ٍ پس اس تأییذ کویتِ تحصیالت تکویلی اس ثیي اػضبی ّیأت ػلوی یب هتخصصبى ٍ هحققبى هزثَط اًتخبة
هیشَد.
هبدُ  :4استبد راٌّوب ثبیذ دارای هذرک دکتزا ثب حذاقل هزتجِ استبدیبری ٍ سِ سبل سبثقِ ػضَیت در ّیئت ػلوی داًشگبُ ثبشذ.
تجصزُ  :1در رشتِّبی کبرشٌبسی ارشذ MPH ٍ ،کِ تؼذاد اسبتیذ راٌّوبی پژٍّشی ٍاجذ شزایظ ثِ حذ کبفی ٍجَد ًذارد ،استبد راٌّوب ثِ تزتیت اٍلَیت سیز
تبهیي هیگزدد .الف) اسبتیذ ٍاجذ شزایظ رشتِّبی هزتجظ ،ة) استبدیبر ثب کوتز اس سِ سبل سبثقِ ،ج) داًشجَیبى هقغغ دکتزای تخصصی ّوبى رشتِ کِ
آسهَى جبهغ را ثب هَفقیت گذراًذُ اًذ ،د) داًشجَیبى دکتزای تخصصی ّوبى رشتِ در هقغغ آهَسشیّ ،ـ) هزثیبى ّوبى رشتِ ثب سبثقِ هشبٍرُ ٍ راٌّوبیی
پبیبى ًبهِ کبرشٌبسی ارشذ ٍ دارای  2هقبلِ هؼتجز (ػلوی پژٍّشی) در سِ سبل اخیز (ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل)

تجصزُ  :2شزط راٌّوبیی پبیبىًبهِ در هقغغ دکتزای تخصصی ( )PhDداشتي سبثقِ راٌّوبیی سِ پبیبى ًبهِ کبرشٌبسی ارشذ یب دکتزای حزفِای (دفبع شذُ)
هیثبشذ.
هبدُ  :5سقف تؼذاد راٌّوبیی پبیبى ًبهِ در دٍرُ ّبی کبرشٌبسی ارشذ ٍ  MPHثِ صَرت ّوشهبى ثستِ ثِ هزتجِ استبد راٌّوب ٍ ثِ شزح سیز است:
الف) استبد 4

ة) داًشیبر 3

ج) استبدیبر ٍاجذ شزایظ هبدُ چْبر2 ،

د) سبیز اسبتیذ هَضَع تجصزُ  1هبدُ چْبر1 ،

تجصزُ  :1در صَرتیکِ پبیبى ًبهِ دارای دٍ استبد راٌّوب ثبشذ ثزای ّزکذام اس آًْب ًصف هحسَة هی گزدد.
تجصزُ  :2هشبٍرُ پبیبى ًبهِّب هشوَل سقف هشثَر ًوی گزدد.
تجصزُ  :3در هَارد خبص ثب تصَیت شَرای تحصیالت تکویلی داًشگبُ ایي سقف تب حذاکثز دٍ ثزاثز قبثل افشایش است.
هبدُ  :6سقف تؼذاد راٌّوبیی داًشجَیبى دٍرُّبی دکتزای تخصصی ( ٍ )PhDدستیبری تخصصی ٍ فَق تخصصی ثِ شزح سیز است:
الف) استبد 4

ة) داًشیبر 3

ج) استبدیبر ٍاجذ شزایظ 2

تجصزُ  :1در صَرتیکِ پبیبى ًبهِ دارای دٍ استبد راٌّوب ثبشذ ثزای ّزکذام اس آًْب ًصف هحسَة هی گزدد.
تجصزُ  :2هشبٍرُ پبیبى ًبهِّب هشوَل سقف هشثَر ًوی گزدد.
ایه آئیه وامٍ در یک مقدمٍ ي  6مادٌ در جلسٍ مًرخ  98/11/10شًرای تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ علًم پسشکی کرمان تصًیب
ي قابل اجراست.

