
  

  MD-PhDآيين نامه برگزاري دوره

 مصوب چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

 09/03/1389  مورخ

  

 فلسفه -1ماده 

همواره پزشكان و دانشمندان علوم پايه در  ، Ph.DوMDبه دليل ماهيت آموزش هاي موجود در دوره هاي ·

آنها، يكي از موانع موجود در  دنياهاي متفاوتي نفس مي كشند و بدين ترتيب عدم برقراري ارتباط بهينه بين

 .پيشرفت هر دو حيطه محسوب مي شود

  

 هدف -2ماده       

 .تربيت دانشمندان پزشكي است كه در توليد علم توانمند باشند ·

بسياري دانش آموختگان اين دوره، پزشكاني خواهند شد كه متوجه جنبه هاي مهم علوم پايه در يافته هاي  ·

 .ند شد و از روش هاي آزمايشگاهي براي پي بردن به پاتوفيزيولوژي بيماري ها استفاده خواهند كردباليني خواه

گروه ديگر دانش آموختگان اين دوره، محققاني خواهند شد كه اكتشافات و نتايج به دست آمده از تحقيقات ·

 .آزمايشگاهي را به بالين بيماران خواهند برد

 دانش آموختگان آن دوره تبديل به پيشروان حوزه هاي علمي مانند مهندسي بيوشيمي شوندتعدادي از  ·

 .هاي علوم پايه و يا علوم اجتماعي وارد نمايند برخي چشم اندازهاي باليني را به گروه·

تحقيقات  برخي به عنوان رييس بخش هاي تحقيقاتي موسسات دولتي يا صنعتي به هدايت و سرپرستي ·

 .بپردازند

  

 طول دوره -3ماده 

 .سال متفاوت است 12تا 10ز ا.Ph.D طول اين برنامه بسته به رشته·



  

 برنامه درسي -4ماده 

دانشجويان تا پايان آزمون جامع پيش كارورزي برنامه درسي مشابه ساير دانشجويان پزشكي را دارند و بعد از پايان مقطع 

را انتخاب مي كنند و در دوره كارورزي، فقط كارورزي چهار درس ماژور داخلي، جراحي، كودكان و Ph.D.–MDكارآموزي، دوره

مشابه ساير دانشجويان اين .Ph.Dوارد مي شوند، دوره.Ph.Dزنان و زايمان دوره دكتري عمومي طي شده و مستقيما به دوره

 .دوره است

 

 پايان نامه -5ماده 

موضوع اين . استPh.Dدوره تنها يك پايان نامه ارائه خواهند داد كه همان پايان نامه دوره دانشجويان اين ·

پايان نامه بايد بتواند ادغام علوم پايه و باليني را پوشش دهد و الزم است دو استاد راهنما داشته باشد كه يكي 

 .داز اعضاي هيات علمي باليني و ديگري از اعضاي هيات علمي علوم پايه باشن

  

 شرايط ورود به دوره -6ماده 

 :واجدين شرايط از بين دانشجوياني كه مقطع كارآموزي را گذرانده انتخاب مي شوند ·

اول % 5از نمرات ميانگين نمران % 80در مقطع علوم پايه و يا كسب حداقل  16كسب معدل باالتر از : الف

 دانشگاه در آزمون جامع علوم پايه

از نمرات ميانگين % 80در مقاطع پاتوفيزيولوژي و كارآموزي و يا كسب حداقل  16التر از كسب معدل با: ب

 اول دانشگاه در آزمون جامع پيش كارورزي% 5نمرات 

 در مقاطع علوم پايه، پاتوفيزيولوژي و كارآموزي 15كسب معدل باالتر از : ج

 نداشتن مشكالت آموزشي اعم از مردودي در دروس و مشروطي: د

 در خواست دانشجوي واجد شرايط براي ورود به دوره: ه

  

كليه متقاضيان واجد شرايط، در خواست خود را بعد از پايان مقطع كارآموزي به معاونت آموزشي دانشگاه   ·

 .ارائه مي دهند و از اين طريق براي شركت در آزمون مصاحبه به كميته مربوطه معرفي مي شوند

از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و در دفترچه كنكور  Ph.D.-MD ر دورهامكان ادامه تحصيل د

 .سراسري اطالع رساني مي شود



، توانايي هاي فارغ التحصيالن و شرايط ورود به آن، در زمان ثبت نام دانشجويان و Ph.D.-MDمعرفي دوره·

 .در جلسات معرفي دانشگاه به دانشجويان تازه وارد ارائه مي شود

 نحوه پذيرش -7ماده 

برابر ظرفيت هر رشته بر اساس معدل براي مصاحبه  2آيين نامه حداكثر تا  6از داوطلبين واجد شرايط ماده  ·

به كميته اي متشكل از معاون آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي، معاون تحصيالت تكميلي دانشكده 

دو نفر از اعضاي هيات علمي ( نفر از اعضاي هيات علمي پزشكي، معاون آموزشي دانشكده بهداشت و سه 

 .با حكم معاون آموزشي دانشگاه معرفي مي شوند) از اعضاي هيات علمي علوم پايه باليني و يك نفر

 .نمره مصاحبه بوده و اولويت با رتبه هاي باالتر است% 20معدل و % 80پذيرش نهايي بر اساس  ·

و (IT)ورت ساختارمند بوده و شامل معلومات مربوط به زبان انگليسي، فن آوري اطالعاتمصاحبه به ص ·

 .مهارت هاي ارتباطي است

 :معدل به صورت زير محاسبه مي شود  ·

) 10كارورزي تقسيم بر نمره آزمون جامع پيش +  10نمره آزمون جامع علوم پايه تقسيم بر + معدل كل دوره تا پايان كارآموزي ( 

 3تقسيم بر 

 رشته ها و تعداد پذيرش -8ماده  

مشمول اين آيين نامه را با توجه به نيازهاي كشور و دانشگاه تعيين مي .Ph.Dدانشگاه در هر سال رشته هاي ·

ر اساس فوق و ب.Ph.Dتعداد پذيرش در هر سال نيز از طرف گروه هاي آموزشي متولي آموزش دوره هاي. كند

 .امكانات و توانايي موجود، اعالم شده و توسط معاونت آموزشي دانشگاه تاييد مي شود

  

 گواهينامه -9ماده 

اعطا مي شود دانش آموختگان اين دوره مي توانند از .Ph.DوMDبه دانش آموختگان اين دوره، دو دانشنامه ·

و دانش آموختگان دوره دكتري عمومي پزشكي ) .Ph.D(مزاياي دانش آموختگان دوره هاي دكتري تخصصي 

 .استفاده كنند

  

ماده در چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي  10مشتمل بر MD-PhDآيين نامه برگزاري دوره -10ماده 

و به بعد دوره دكتري  1389به تصويب رسيد و جهت دانشجويان ورودي مهر ماه  09/03/1389علوم پزشكي مورخ 

 .پزشكي قابل اجرا مي باشدعمومي 


