
 : MPH پاره ای از مقررات آموزشی دوره

 

  : دانشجوی گرامی

شما ديده می شود. الزم است آئين نامه را دقيقاً بخوانيد و برطبق آن  در زير فصل هائی از آئين نامه آموزشی جهت اطالع واقدام

مسئوليت آن  ،باشد به آئين نامهاشکاالتی در دوره تحصيلی شما پيش بيايد که ناشی از عدم وقوف کامل وعمل  عمل کنيد. اگر

  .متوجه خود شما خواهد بود

 

فعاليتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی  حضوری در تمامی برنامه های درسی و ديگر MPH حضور دانشجو ی -1

هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند درغيراينصورت نمره  است. غيبت دانشجو درهر درس نبايد از چهار

پودمانی دانشجو مجاز به غيبت حتی  MPH می شود. در خصوص دانشجويان درس صفر محسوب دانشجو در آن

  .(نميباشد )جلسات کالسها به صورت هفتگی برگزار ميگردد جلسه 1برای 

از حد مجاز بوده و از نظر موسسه موجه تشخيص داده شود, آن  درصورتی که غيبت دانشجو در يک درس بيش : تبصره

  .انتخابی دانشجو حذف می شود دروسدرس از مجموعه 

 
  .درس است غيبت غيرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن  -2

  .نظر موسسه موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف می شود درصورتی که غيبت دانشجو در امتحان از : تبصره

 
را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به  دوره طول دوره مدتی است که دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين  -3

  .سال است 5/2حداکثر  MPH اتمام برساند. طول دوره

 طبق مقررات دانشکده پزشکی می باشد . MD-MPHطول دوره برای دانشجويان 

 

کسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصيلی  می تواند حداکثر برای يک نيمسال تحصيلی با MPH دانشجوی دوره -4

  .تفاده کنداس

  (دانشجو محسوب می شود. ) به غير از مرخصی زايمان مدت مرخصی تحصيلی جزء سنوات تحصيلی : تبصره

 
 از دانشکده و موافقت آن  ارائه هتحصيلی مربوط درخواست مرخصی بايد قبل از شروع نام نويسی در هر نيمسال  -5

باتوجه به وضعيت تحصيلی وی صورت می گيرد و منوط دانشجو  با مرخصی تحصيلی دانشکده کسب گردد. موافقت 

  .دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود به اين است که ادامه تحصيل

حتی برای يک نيمسال ترک تحصيل نمايد از ادامه تحصيل  دانشکده  درصورتی که دانشجو بدون کسب موافقت : تبصره

  .محروم می شود

 



اين صورت بايد درخواست خود را مبنی بر انصراف به  از تحصيل اعالم انصراف نمايد در دانشجو می تواند به هر دليل -6

نسبت به صدور گواهی  واحدبعد از يک ماه درخواست خود را پس نگيرد آن  تسليم نمايد. چنانچه دانشجو دانشکده

  .می نمايد انصراف اقدام

که سپرده است عمل نمايد.بهرحال صدور هر گونه گواهی  تعهداتی دانشجوی انصرافی يا اخراجی موظف است به : تبصره

  .ذيربط است از واحددريافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسويه حساب  نامه و تسليم ريزنمرات و

 12واحد دروس عمومی و  16واحد می باشد . که شامل  MPH 34کل واحد های ارئه شده برای دانشجويان دوره  -7

 واحد پايان نامه می باشد.  4واحد کار آموزی و  2واحد دروس اختصاصی ، 

 
  .است 12 جبرانی  و دروس 14درهر درس  اصلی  MPHدر دوره  حداقل نمره قبولی  -7

باشد که با تشخيص استاد مربوط يک  موکول به فعاليتهايی در موردی که ارزشيابی دانشجو در يک درس : تبصره

دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می شود. در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين  نيمسال تحصيلی ممکن نيست نمره

  .کارنامه وی ثبت شود حداکثر تا پايان نيمسال تحصيلی بعد توسط استاد ذيربط به نمره قطعی تبديل و در , درس

 
کمتر باشد. اگر ميانگين نمرات  14نبايد از  در هر نيمسال تحصيلی MPH وس دانشجو در دورهميانگين نمرات در  -8

  .باشد, دانشجو مشروط ميباشد و از ادامه تحصيل محروم می شود 14دانشجو در دو نيمسال تحصيلی کمتر از 

 
  .رغ التحصيل شناخته نمی شوددرغيراينصورت فا .کمتر باشد 14ميانگين کل نمرات دانشجودر پايان دوره نبايد از   -9

واحد  2پس از اتمام کليه واحدهای عملی و نظری و پس از ارائه عنوان پروپوزال دانشجويان ملزم به گذراندن  -11

 کارآموزی هستند که شامل يک واحد کارآموزی و يک واحد شرکت در کارگاههای برگزار شده توسط دانشکده می باشد.

 
موظف است در يک زمينه مربوط به رشته  است که طی آن دانشجو MPH بخش دورهتهيه پايان نامه آخرين   -11

  .بپردازد راهنما به تحقيق تحصيلی خود زيرنظر استاد 

 نامه تا زمانی که دانشجو دفاع نکرده است در هرنيمسال الزامی است. اگر در يک نيمسال انتخاب واحد پايان : 1 توضيح

  .حق ادامه تحصيل از دانشجو سلب خواهد شدواحد پايان نامه انتخاب نشود, 

راهنما و ثبت  از آغاز سال دوم در مورد انتخاب عنوان پايان نامه واستاد می بايستی MPH دانشجوی دوره : 2 توضيح

  .آن اقدام کند

 
موسسه کميته تحصيالت تکميلی از اعضای هيات علمی  استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تائيد  -12

  . استادياری تعيين می گردد يا خارج از موسسه با حداقل مرتبه

 



نامه نشده باشد ميتواند با دريافت موافقت و  سال اگر موفق به اتمام پايان 2,5بعد از  MPH دانشجوی دوره -13

خود را  استفاده نمايد . در صورتی که پس از مدت مقرر نتواند درس فرصت اضافی تحصيلی 2مجوز از دانشگاه از 

  .دانشجوی اخراجی محسوب می گردد به اتمام برساند

 
صورت نياز به فرصت ، ميبايست درخواست  و کارشناسی ارشد ملزم به انتخاب واحد ، در MPH دانشجوی دوره  -14

  .نيمسال به آموزش ارائه نمايد تائيد شده استاد راهنما را در ابتدای هر

 
تهيه شده را بر اساس طرح در شورای  يمسال چهارم پروپوزالميبايست تا پايان ن MPH دانشجوی دوره -15

چهار ماه پس از ثبت پروپوزال دانشجو ميتواند از پايان نامه  . پروپوزالهای دانشکده به واحد آموزش تحويل نمايد

  .خود دفاع کند

ورای می بايستی پس گذراندن واحدهای اجباری پروپوزال خود را جهت طرح در ش MD-MPHدانشجويان   -16

 آموزشی دانشکده به آموزش تحويل دهند و پس از تصويب آن را ثبت نمايند .

 

واحد پايان نامه دارند که به صورت مشترک  و در يک روز به طورهم زمان دفاع  MD-MPH 6دانشجويان   -17

استاد راهنما ) يک نفر از دانشکده پزشکی و يک نفر از دانشکده  2صورت می گيرد. اين دانشجويان می بايستی 

 بهداشت ( داشته باشند. تاريخ فارغ التحصيلی ايشان روز دفاع از پايان نامه می باشد .

 

 
 
 

 


