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  مقدمه

 به نام خداوند بزرگ

در دانشگاه علوم پزشکی ایران  علوم تغذیهو دکترای کارشناسی ارشد با عرض تبریک پذیرفته شدن شما به عنوان دانشجوی 

مقدم شما در دانشکده بهداشت را خوشامد گفته و خدا را سپاس میگوییم که توفیق خدمت به شما عزیزان را ارزانی داشته 

 است.

تردید دستیابی به  کشور است، بدون و شکوفایی فرهنگ، رشد مداری، ارتقای علمی، اخالق منشاء حیات ا که دانشگاهاز آنج 

قله های رفیع آنطورکه شایسته و در شأن ایران اسالمی است، مهمترین هدف مجموعه آموزش عالی کشور است و نقش  این

 حضور شما دانشجویاناین هدف، نقشی بارز و تأثیرگذار است. درتحقق  سرمایه های دانشگاهشما دانشجویان به عنوان 

    تغذیه مسئولیت رشد و بالندگی درگروه علوم  و انگیزه برای حرکت در مسیر پر دلگرمی دلیل عزیز، مهمترین

الق مداری اخ .چراکه قطعًا تک تک شما عزیزان می توانید ارتقای علمی و پژوهشی را برای کشور به ارمغان آورید ،می باشد

آرامش، امید، همدلی، همکاری، احترام متقابل و امنیت خاطردر دانشگاه  از درتمامی سطوح، تأمین فضای پر

امیدواریم شما عزیزان نیز با ایمانی عمیق، تالش و خالقیت هرچه بیشتر ما را در تحقق تعالی و . مهمترین وظیفه ماست

 .پیشرفت هر چه بیشتر یاری رسانید

م بین رشته ای و تحقیق و پژوهش در حوزه های متفاوت علوم تغذیه جایگاه بسیار وسیعی در دنیا یافته و دانشکده امروزه علو

لیل فراهم آوری رشته های تخصصی بسیار نزدیک با علوم تغذیه این پتانسیل را برای پژوهش های بین رشته ای ده بهداشت ب

    خود سرمنشاء و شروع حرکت های بین رشته ای و ا امیدواریم که و کار تیمی به بهترین شکل فراهم آورده است. لذ

 و با ارائه ایده های خالقانه پژوهشی گام بزرگی بسوی حل مشکالت سالمت در حوزه تغذیه بردارید. بین گروهی باشید

مهمترین هدف تمامی شما  مهارت و خالقیت های ذهنی، ارتقاء سطح دانشو  بهره وری آموزشی و پژوهشی

است. مجموعه حاضر نیز به منظور آشنایی شما با محیط آموزشی، گروه ها، سایر رشته های  همکاران در گروه تغذیه

تحصیلی دانشکده، آیین نامه ها، مقررات آموزشی، پژوهشی و روند تحصیلی شما است. امید اینکه با تالش و پشتکار فراوان و با 

 یان گروه و دانشکده بتوانید در این مسیر پیشگام و موثر باشید.بهره گیری از توانمندی خود و سایر دانشجو

 

 دکتر محمدرضا وفا                                                                                                                      

 و معاون پژوهشی دانشکده تغذیه علوممدیر گروه                                                                                                 
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 معرفی دانشکده بهداشت

 مسئولین دانشکده بهداشت

 سمت نام ونام خانوادگی ردیف

 رئیس دانشکده رسول یار احمدیدکتر  1

 معاون آموزشی دانشکده مجید کرمانیدکتر  2

 پژوهشی دانشکدهمعاون  دکتر محمدرضا وفا 3

 معاون اداری مالی دانشکده دکتر علی اسرافیلی 4

 سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی فاطمه حسینیآغاخانم  5

 

 گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

 نام مدیر گروه نام گروه های آموزشی ردیف

 دکتر محمدرضا وفا تغذیه 1

 دکتر مسعود سلیمانی دودران اپیدمیولوژی 2

 جمیله ابوالقاسمیدکتر  مار زیستیآ 3

 دکتر مهناز صلحی و ارتقاء سالمتآموزش  4

 میترا غالمیدکتر  مهندسی بهداشت محیط 5

 دکتر ایرج علی محمدی مهندسی بهداشت حرفه ای 6

 دکتر قاسمی ارگونومی 7

 

 واحدهای مرتبط با دانشجویان؛ کارکنان

 سمت نام کارمند ردیف

 ت آموزشسرپرس خانم قاسمی 1

 سرپرست امور پژوهشی سجادیخانم  2

 مسئول کتابخانه خانم وصال 3

 مسئول سایت کامپیوتر خانم گودرزی 4

 مسئول روابط عمومی دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی 5
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 معرفی گروه تغذیه

  تغذیه گروه تاریخچه

دکتر سید ضیاء الدین مظهری از گروه با مدیریت آقای  1379از اواخر سال  گروه علوم بهداشتی و تغذیه 

 دانشجوی 4با مدیریت دکتر شهریار اقتصادی و با پذیرش  1380و از مهر سال  گردیدتفکیک اپیدمیولوژی 

پزشکی  علومدانشگاه  1392تا فروردین  1389آن از آذر ماه  پس از .کارشناسی ارشد تغذیه شروع بکار نمود

ادغام شد و مدیریت گروه تغذیه به عهده دکتر محمدرضا وفا قرار گرفت.  پزشکی تهران با دانشگاه علومایران 

دوره در نفر در این  2در بهمن هر سال  86دایر گردیده و تا سال  1383دوره دکتری تغذیه نیز از سال 

 .دانشکده پذیرفته شده اند

 تغذیه گروه علمی هیئت اعضای معرفی

 اعضاء گروه

نام اعضاء هیات علمی 

 گروه
 گرایش سمت )در گروه( ه علمیرتب

 اپیدمیولوژی مدیر گروه استاد دکتر محمدرضا وفا

 بیوشیمی ------ استاد دکتر فرزاد شیدفر

 دانشیار دکتر شیما جزایری
نماینده آموزشی 

 گروه
 اپیدمیولوژی

 دانشیار دکتر ناهید آریائیان
نماینده پژوهشی 

 گروه
 ایمونولوژی

دکتر فاطمه السادات 

 امیری
 ایمونولوژی ------ استادیار

 ایمونولوژی ------ استادیار دکتر میترا زراتی

 بیوشیمی ------ استادیار دکتر سیده طیبه رهیده

 فیزیولوژی ------- استادیار دکتر لیال یزدان پناه
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 جناب آقای دکتر محمدرضا وفا .1

 اپیدمیولوژی گرایش تغذیه علوم تخصصی دکتری:  تحصیلی مدرک

 استاد:  علمی تبهر

 86704734: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 Rezavafa@yahoo.com : ایمیل

 r://Vafa.m@iums.ac.iphtt: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 ها ریزمغذی کمبودی، کنترل وزن و دریافت کالر چاقی، دیابت،، روش تحقیقاپیدمیولوژی تغذیه، 

 :ی اخیرپایان نامه ها

 ویتامین و منیزیم توام یاری مکمل اثر D میانسال زنان در التهابی های شاخص و عضالنی قدرت،عملکرد بر 

 های هورمون متابولیک، ، سنجی تن های شاخص روی بر منیزیم و آ ویتامین روی، توآم یاری مکمل اثرات 

 تیروئید کاری کم به مبتال بیماران در hs-CRP و اکسیداتیو استرس تیروئیدی،

 ویتامین یاری مکمل اثر D کرونری حاد سندرم به مبتال بیماران در 60 حرارتی شوک پروتئین سرمی سطح بر 

 های ویتامین یاری مکمل اثر D، C و E سطح ریه، بافت عملکردی هایتست بر hs-CRP، ESR، TGFβ1 و 

 ریوی فیبروز به مبتال النبزرگسا در اکسیدانی آنتی وضعیت

 رت در انرژی محدودیت روش با آن مقایسه و ای قهوه به سفید چربی بافت تبدیل بر سلنیم و روی یاری مکمل اثر 

 چاق های

 زخمی کولیت به مبتال بیماران در بیماری شدت و اکسیدانی آنتی وضعیت بر زعفران مکمل اثر 

 مقاالت اخیر:

 Vitamin D supplementation and serum heat shock protein 60 levels in patients with 

coronary heart disease: a randomized clinical trial, 2018 

http://Vafa.m@iums.ac.ir
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 Lactobacilli and bifidobacteria ameliorate memory and learning deficits and oxidative 

stress in beta-amyloid, 2018. 

 Protein Restriction, Epigenetic Diet, Intermittent Fasting as New Approaches for 

Preventing Age-associated Diseases, 2018. 

 The Association Between Empirical Dietary Inflammatory Pattern and Metabolic 

Phenotypes in Overweight/Obese Adults, 2018. 

 Comparing serum levels of zinc, copper, certain antioxidant vitamins and dietary 

intakes in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients before and after 

chemotherapy, 2018. 

 Can coenzyme Q10 supplementation effectively reduce human tumour necrosis 

factor-alpha and interleukin-6 levels in chronic diseases? Protocol for a systematic 

review and meta-analysis of randomised controlled trials, 2017 

 Effects of M2000 (D-Mannuronic Acid) on Learning, Memory Retrieval, and 

Associated Determinants in a Rat Model of Alzheimer's Disease, 2017. 

 دسترسی به رزومه ی دکتر وفا:

 http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Vafa 

 http://scholar.google.com/citations?user=-kF2BL0AAAAJ&hl=en 

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=22136597400 

 http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Vafa 

 شیدفر فرزاد جناب آقای دکتر .2

 علوم دانشگاه در تغذیه ارشد کارشناسی اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه تغذیه کارشناسی:  تحصیلی مدرک

 تهران پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه تبریز، پزشکی

 استاد:  علمی رتبه

 86704734: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 farzadshidfar@yahoo.com : ایمیل

http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Vafa
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 shidfar.f@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 بالینی تغذیه و تغذیه فیزیولوژی تغذیه، بیوشیمی، عروقی قلبی های بیماری و چرب کبد دیابت،

 :ی اخیرپایان نامه ها

 وزن اضافه و چاقی خطر برای زندگی اول روز 1000 در تغییر قابل ی کننده تعیین عامل مهمترین شناسایی 

 تهران  شهر دبستانی پیش کودکان

 های آنزیم سرمی غلظت انسولین، به مقاومت لیپیدی، پروفایل بافتی، های شاخص بر اسفناج هیدروالکلی عصاره اثر 

 بافت PPARγ وIL10,TNF-α های ژن بیان و التهابی اکسیدانی، های شاخص برخی سیستوکینین، کوله کبدی،

 رت در الکلی غیر چرب کبد مدل در کبدی

 سرمی های شاخص بر معمولی ماست و پروبیوتیک ماست مصرف مقایسه ApoB100 ، NT-proBNP، 

Pentraxin3 و ApoA1مزمن  قلبی نارسایی به مبتال بیماران در 

 های ویتامین یاری مکمل اثر D، C و E سطح ریه، بافت کردیعمل هایتست بر hs-CRP، ESR، TGFβ1 و 

 ریوی فیبروز به مبتال بزرگساالن در اکسیدانی آنتی وضعیت

 کولیت به مبتال بیماران در زندگی کیفیت و 10،17 های اینترلوکین سرمی سطوح بر سلنیم یاری مکمل تاثیر 

 دوسوکور  بالینی کارآزمایی:زخمی

 ژن بیان بر کورکومین یاری مکمل اثر PGC1-α و SIRT1 کیستیک  پلی تخمدان سندرم به مبتال زنان در 

 مقاالت اخیر:

 A.Efficacy of Melissa officinalis L. (lemon balm) extract on glycemic control and 

cardiovascular risk factors in individuals with type 2 diabetes: A randomized, double-

blind, clinical trial , 2018. 

 Vitamin D and Cardiorespiratory Fitness in the General Population: A Systematic 

Review, 2018 

 Effects of Probiotic Yogurt on Serum Omentin-1, Adropin, and Nesfatin-1 

Concentrations in Overweight and Obese Participants Under Low-Calorie Diet, 2018 
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 Effect of Soy Milk on Metabolic Status of Patients with Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease: A Randomized Clinical Trial, 2018  

 Erythrocyte membrane fatty acid profile & serum cytokine levels in patients with 

nonalcoholic fatty liver disease, 2018. 

 Weight Changes and Metabolic Outcomes in Calorie-Restricted Obese Mice Fed 

High-Fat Diets Containing Corn or Flaxseed Oil: Physiological Role of Sugar 

Replacement with Polyphenol-Rich Grape, 2017. 

 Zinc and Selenium Co-supplementation Reduces Some Lipid Peroxidation and 

Angiogenesis Markers in a Rat Model of NAFLD-Fed High Fat Diet, 2017. 

 :شیدفردسترسی به رزومه ی دکتر 

 http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/dr_shidfar_persian.pdf  

 https://scholar.google.com/citations?user=XP9eNmYAAAAJ&hl=fa  

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=12759508600  

 http://www.researchgate.net/profile/Farzad_Shidfar 

 سرکار خانم دکتر شیما جزایری .3

 تهران پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه پزشک عمومی،:  تحصیلی مدرک

 دانشیار:  علمی رتبه

 86704805: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 sh_jaz@yahoo.com: ایمیل

 jazayeri.sh@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 بالینی تغذیه و تغذیه اپیدمیولوژی، دیابت و( روانی عصبی) نوروسایکیتریک های بیماری

 

https://scholar.google.com/citations?user=XP9eNmYAAAAJ&hl=fa
http://www.researchgate.net/profile/Farzad_Shidfar
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 :ی اخیرپایان نامه ها

 زندگی، کیفیت اضطراب، شدت بر پروبیوتیک فمصر اثر ACTH اختالل به مبتال افراد در سرم کورتیزول و پالسما 

 فراگیر  اضطراب

 بر پروبیوتیک مکمل مصرف اثر BDNF ، نوروپپتید y و پالسما hs-crp اضطراب اختالل به مبتال بیماران در سرم 

 فراگیر 

 بیماران در آلدهید دی مالون و فیبرینوژن انعقادی ،فاکتور خونفشار گلیسمی، وضعیت بر سویا شیر مصرف تاثیر 

 الکلی  غیر چرب کبد به مبتال

 های ویژگی تغییر و متابولیک اختالالت بر ماهی روغن با ترکیب در یا تنهایی به شده هیدرولیز کالژن مکمل اثر 

 سوختگی  دچار بیماران در زخم

 ایزوپروستان سرمی سطح ختی،شنا عملکرد افسردگی، شدت بر هسپریدین اثر F2، GDNF و hs-CRP بیماران در 

 اساسی  افسردگی به مبتال

 تریپتوفان  مسیر و کورتیزول هوموسیستئین، سرمی غلظت بر هسپریدین تاثیر 

 مقاالت اخیر:

 Effect of vitamin D supplementation as adjunctive therapy to methylphenidate on 

ADHD symptoms: A randomized, double blind, placebo-controlled trial.2018 

 The effects of alcoholic extract of saffron (Crocus satious L.) on mild to moderate 

comorbid depression-anxiety, sleep quality, and life satisfaction in type 2 diabetes 

mellitus: A double-blind, randomized and placebo-controlled clinical trial. 2018 

 The effect of saffron (Crocus sativus L.) hydroalcoholic extract on metabolic control 

in type diabetes mellitus: A triple-blinded randomized clinical trial. 2018 

 Association of sugar sweetened beverages consumption with non-alcoholic fatty liver 

disease: a systematic review and meta-analysis. 2018 

 Effect of Soy Milk on Metabolic Status of Patients with Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease: A Randomized Clinical Trial. 2018. 

 Adropin-A novel biomarker of heart disease: A systematic review article. 2016 
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 Efficacy of Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) in the Treatment of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical 

Trial. 2017 

  جزایریدسترسی به رزومه ی دکتر: 

 http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/CV_-_Jazayeri(1).pdf  

 https://scholar.google.com/citations?user=Ovcu7aYAAAAJ&hl=en&oi=ao  

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23492258700  

 https://www.researchgate.net/profile/Shima_Jazayeri 

 رکار خانم دکتر ناهید آریائیانس .4

 تهران، گرایش ایمونولوژی پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه:  تحصیلی مدرک

 دانشیار:  علمی رتبه

 86704750: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 nah_arya2002@yahoo.com: ایمیل

 aryaeian.n@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 چرب کبد و دیابت، بیماری های خودایمنی، و بالینی مولکولی سلولی تغذیه غذیه و ایمنی،ت

 :ی اخیرپایان نامه ها

 و خواب کیفیت ، اضطراب افسردگی، بر بادرنجبویه گیاه عصاره اثر Hs-CRPبا دو نوع دیابت به مبتال بیماران در 

 افسردگی  عالئم

 سرمی برغلظت زعفران پودر تاثیرTAC،MDA،TNF-α،hs-CRPکبد به مبتال بیماران در لپتین و ،آدیپونکتین 

 الکلی  غیر چرب

http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/CV_-_Jazayeri(1).pdf
https://scholar.google.com/citations?user=Ovcu7aYAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Shima_Jazayeri
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 صحرایی های موش تجربی مدل در دیابتی زخم ترمیم روند بر توام و تنهایی به کلرال و اسپیرولینا یاری مکمل اثر 

 دیابتی 

 فعال  روماتوئید آرتریت به بتالم بیماران در اکسیداتیو و التهابی های شاخص بیماری، عالئم بر زعفران مکمل اثر 

 ویتامین اثرD رژیم دو با شده تغذیه میانسال نر های رت در استخوان مغز خونساز بنیادی های سلول پیری برفرایند 

 پرچرب  و نرمال غذایی

 واکنشگر پروتئین هایپرآندروژنیسم، بالینی، عالئم بر سماق پودر تاثیرC انزن در خون چربیهای و قند پروفایل و 

 (PCOS)کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال

 مقاالت اخیر:

 A review study on the effect of conjugated linoleic acids on tumor cells suppression 

and probably the mechanism of its effect.2018 

 Histone variants expression in peripheral blood mononuclear cells of patients with 

rheumatoid arthritis. 2018 

 The effect of ginger (Zingiber Officinale) as an ancient medicinal plant on improving 

blood lipids. 2018 

 Association of sugar sweetened beverages consumption with non-alcoholic fatty liver 

disease: a systematic review and meta-analysis. 2018 

 The effect of Conjugated linoleic acids on tumor cells suppression and probably 

mechanisms of their effect. 2018. 

 Effects of Probiotic and Prebiotic Supplementation on Leptin, Adiponectin, and 

Glycemic Parameters in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical 

Trial. 2017 

 Polyphenols and their effects on diabetes management: A review, 2017 

  آریائیاندسترسی به رزومه ی دکتر: 

 http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/dr_aryaeian_persian.pdf 

 https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=15wLuCYAAAAJ&view_op=list_wor

ks&sortby=pubdate  

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26029071000 

http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/dr_aryaeian_persian.pdf
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26029071000
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 http://www.researchgate.net/profile/Naheed_Aryaeian 

 سرکار خانم دکتر فاطمه السادات امیری .5

 تهران، گرایش ایمونولوژی پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه:  تحصیلی مدرک

 استادیار:  علمی رتبه

 86704818: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 f.amiri58@yahoo.com: ایمیل

 amiri.f@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 ، دیابتمولکولی سلولی تغذیه و ایمونولوژی

 :ی اخیرپایان نامه ها

 ویتامین زمان هم یاری مکمل تاثیر D بر سینبیوتیک و HbA1c، برخی سرمی غلظت و متابولیک پروفایل 

 1 نوع دیابت به مبتال بیماران در التهابی شاخصهای

 فعال  روماتوئید آرتریت به مبتال بیماران در اتیواکسید و التهابی های شاخص بیماری، عالئم بر زعفران مکمل اثر 

 به مبتال افراد در کلیوی عوارض به مربوط شاخصهای و گلیکوزیله محصوالت با غالب غذایی الگوهای ارتباط بررسی 

 1نوع دیابت

 1 نوع دیابت به مبتال افراد در کاردیومتابولیک خطر فاکتورهای با آنها ارتباط و غالب غذایی الگوهای بررسی 

 مقاالت اخیر:

 Does Resveratrol Improve Insulin Signalling in HepG2 Cells, 2017 

 The Association of Intelligence Quotient with Obesity and Some Related Factors in 

Children Girls, 2018 

http://www.researchgate.net/profile/Naheed_Aryaeian
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 Resveratrol suppresses hyperglycemia-induced activation of NF-κB and AP-1 via c-

Jun and RelA gene regulation, 2018 

 Resveratrol affects β-catenin and GSK-3β gene expression in Wnt-signalingpathway 

in HCT116 human colorectal cancer cells, 2018 

 A double blind randomized clinical trial to investigate the effect of vitamin D 

supplementation on metabolic and hepato-renal markers in type 2 diabetes and obesity 

, 2018 

 Evaluating fear of hypoglycemia, pediatric parenting stress and self-efficacy among 

parents of children with type 1 diabetes and their correlation with glycemic control , 

2018 

 :امیریدسترسی به رزومه ی دکتر 

 http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/dr_AmimriPersian_CV._2019.pdf 

 https://scholar.google.com/citations?user=k1OYKHoAAAAJ&hl=fa 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=5533871890

0&zone 

 سرکار خانم دکتر میترا زراتی .6

 ، گرایش ایمونولوژیتهران پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه:  تحصیلی مدرک

 استادیار:  علمی رتبه

 86704814: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 zarrati_ms@yahoo.com: ایمیل

 zarrati.m@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 حوزه های تخصصی آموزش و پژوهش:

 بالینی تغذیه و ایمونولوژی، سرطان و تغذیه

https://scholar.google.com/citations?user=k1OYKHoAAAAJ&hl=fa
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55338718900&zone
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55338718900&zone
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 :ی اخیرپایان نامه ها

 انسولین، سرمی غلظت بر کسیمبیوتی مکمل مصرف تاثیر IGF-1 بهبودیافتگان در جنسی های هورمون برخی و 

 وزن  کاهش غذایی رژیم تحت وزن اضافه و چاقی به مبتال پستان سرطان

 بهبودیافتگان در وآدیپونکتین التهابی ضد های فاکتور برخی سرمی غلظت بر سینبیوتیک با یاری مکمل تاثیر 

  ماد لنف به مبتال پستان سرطان

 سرطان بهبودیافتگان در لپتین و التهابی های سیتوکین برخی سرمی غلظت بر سینبیوتیک با یاری مکمل تاثیر 

 ادم  لنف به مبتال پستان

 ادم  لنف به مبتال پستان سرطان یافتگان بهبود اکسیدانی آنتی ظرفیت بر سینبیوتیک با یاری مکمل تاثیر 

 سرطان بهبودیافتگان در لپتین و التهابی های سیتوکین برخی سرمی غلظت بر سینبیوتیک با یاری مکمل تاثیر 

 ادم لنف به مبتال پستان

 مقاالت اخیر:

 PO224 Is High Waist Circumference and Body Weight Associated With High Blood 

Pressure In Iranian Primary School Children, 2018. 

 Effects of Probiotic Yogurt on Serum Omentin-1, Adropin, and Nesfatin-1 

Concentrations in Overweight and Obese Participants Under Low-Calorie Diet, 2018 

 The effects of probiotic supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative 

stress and pregnancy outcomes in gestational diabetes, 2018 

 Probiotic plus low-calorie diet increase gene expression of Toll-like receptor 2 and 

FOXP3 in overweight and obese participants, 2018 

 Relationship between leptin concentration and body fat with peripheral blood 

mononuclear cells cytokines among obese and overweight adults, 2017 

 Association between the circulating leptin levels and the biomarkers of oxidative 

stress and inflammation among Iranian overweight and obese adults, 2017 

 :زراتیدسترسی به رزومه ی دکتر 

 http://soh.iums.ac.ir/uploads/resume._dr.mitra_zarrati._english.pdf  

http://soh.iums.ac.ir/uploads/resume._dr.mitra_zarrati._english.pdf


18 

 

 https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=VCUXXtMAAAAJ&view_op=list_wo

rks&sortby=pubdate  

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37003470800 

 سرکار خانم دکتر سیده طیبه رهیده .7

 ایران پزشکی علوم دانشگاه در دکترای تغذیه:  تحصیلی مدرک

 استادیار:  علمی رتبه

 86704843: ثابت تلفن

 88622707: فاکس

 rahide.t@iums.ac.ir: آکادمیک ایمیل

 tayebeh_rahideh@yahoo.com: ایمیل

 زه های تخصصی آموزش و پژوهش:حو

 سرطان و تغذیه و دیابت، بالینی تغذیه و ژنتیک

 :ی اخیرپایان نامه ها

 ویتامین با یاری مکمل تاثیر C نوزادان  خون روبین بیلی سطح بر بارداری ماه آخرین در 

 مقاالت اخیر:

 Comparison of the effects of nobiletin and letrozole on the activity and expression of 

aromatase in the MCF-7 breast cancer cell line, 2017 

 The effects of Nobiletin, Hesperetin, and Letrozole in a combination on the activity 

and expression of aromatase in breast cancer cells, 2017 

 :رهیدهدسترسی به رزومه ی دکتر 

 http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/Dr_Rahideh%2Cpersian_CV.pdf 

s?user=TE9AVngAAAAJ&hl=fahttp://scholar.google.com/citation 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37003470800
mailto:rahide.t@iums.ac.ir
http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-soh/files/Dr_Rahideh%2Cpersian_CV.pdf
http://scholar.google.com/citations?user=TE9AVngAAAAJ&hl=fa
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 لیال یزدان پناهسرکار خانم دکتر  .8

 

 ی تخصصی علوم تغذیهامدرک تحصیلی : دکتر

 )هیات علمی بالینی مستقر در بیمارستان حضرت رسول اکرم( استادیار رتبه علمی:

 88622707فاکس: 

 09123681025: تماس ن تلف

 yazdanpanah_l@yahoo.com: ایمیل

 :پژوهش و آموزش تخصصی های حوزه

 تغذیه بالینی

 اخیر مقاالت: 

 Yazdanpanah L, Paknahad Z, Moosavi AJ, Maracy MR, Zaker MM. The 

relationship between different diet quality indices and severity of airflow 

obstruction among COPD patients. Med J Islam Repub Iran 2016 (31 

May). Vol. 30:380.  

  Shidfar F, Babaii Darabkhani P, Yazdanpanah L, karkheiran S, 

Noorollahi-Moghaddam H, Haghani H. Assessment of nutritional status 

in patients with Parkinson’s disease and its relationship with severity of 

the disease. Med J Islam Repub Iran 2016 (19 December). Vol. 30:454.  

 L Yazdanpanah, L Azadbakht. Effect of fatty acids on bone health and 

osteoporosis. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2013: 15 

(1); 69-78. 

  Yazdanpanah L, Shidfar F, Javad Mousavi S A, Heidarnejad H, Haghani 

H. Anthropometric indices, fat-free mass index and their relationship with 

pulmonary function in COPD patients. The Razi Journal of Medical 

Sciences. 2011; 18 (85) :42-51. 



20 

 

 L Yazdanpanah, F Shidfar, JA Moosavi, H Heidarnazhad, H Haghani. 

Energy and protein intake and its relationship with pulmonary function in 

COPD patients. Acta Medica Iranica. 2010: 48(6); 374-379. 

 دسترسی به رزومه ی خانم دکتر یزدان پناه:

http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-   

oh/files/cv_fa_dr_yazdanpanah.pdf 

 

 کارشناسان گروه

 سمت نام کارشناس ردیف

 کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده و گروه نرجس نجیبیسیده  1

 کارشناس آزمایشگاه فاطمه صابری 2

 

  همکاری های بین المللی گروه

 :دارند مشترک همکاری و است ارتباط در ها آن با گروه که (AUB) خارجی دانشگاه لینک

http://www.aub.edu.lb/main/Pages/index.aspx 

مراکز تحقیقاتی همکاری با 

 داخلی/بین المللی
 اعضای گروه شرکت در کنگره های بین المللی

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

The 5th world congress on 

controversies to consensus in 

diabetes, obesity and hypertension 

5-7 November 

Turkey-Istanbul 

Topic of Presentation: 1. The effect of 

Green tea consumption… 

2. Effect of zinc and selenium 

 دکتر محمدرضا وفا

http://nd-soh.iums.ac.ir/files/nd-
http://www.aub.edu.lb/main/Pages/index.aspx
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supplementation… 

مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگا 

 علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات قلب و عروق 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات بهداشت کار 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

world congress on  thThe 5

controversies to consensus in 

diabetes, obesity and hypertension 

5-7 November 

Turkey-Istanbul 

Topic of Presentation: Effects of royal 

jellyintake on totalantioxidant capacity, 

malondi aldehyde, interlukin, serum 

levels... 

 دکتر فرزاد شیدفر

مرکز تحقیقات پیشگیری از 

 هدانشگا بیماری های قلب و عروق

 رانیا یعلوم پزشک

 مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

 رانیا یعلوم پزشک هدانشگا

 

 دکتر شیما جزایری 

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت 

 محیط

اتولوژی مرکز تحقیقات روم

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

International Conference of nd 2

Engineering and Sciences and 

Management 

March, 2016 th18 

Turkey-Istanbul 

Topic of Presentation:The Effect of 

Ginger on body composition, conicity 

index and Blood pressure in patients 

with active Rheumatoid arthritis (A 

Randomized Double Blind Controlled 

Study) 

 

 دکتر ناهید آریائیان

جهاد  -پژوهشکده سرطان پستان

دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 

 دکتر میترا زراتی 
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مرکز تحقیقات ایمونولوژی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم 

ستی، ابن سینا، دانشگاه علوم زی

 پزشکی شهید بهشتی

 

Nutritionists 2017 (17th Global 

Dieticians and Nutritionists annual 

meeting) 

October 2-3, 2017;  Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Topic of Presentation: Crosstalk 

between resveratrol, doxorubicin and 

insulin in human breast cancer cell line 

 

 

دکتر فاطمه السادات 

 امیری

 
 

 

 رهیده طیبهسیده  دکتر

 

 مقاطع و رشته های گروه تغذیه

 رشته مقطع

 علوم تغذیه دکتری تخصصی

 علوم تغذیه کارشناسی ارشد

 علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی ارشد

 تغذیه بالینی کارشناسی ارشد

 شیفعالیت های آموزشی و پژوه

 اهداف آموزشی:

تربیت نیروی ماهر و متخصص و کارآمد است که عالوه بر توانایی کار در مراکز مختلف بهداشتی و درمانی، بیمارستانها و مراکز 

تغذیه ای و همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با  -تحقیقاتی، قادر به تجزیه و تحلیل نظری و عملی مسائل بهداشتی

 ند.تغذیه نیز باش

 هشی:واهداف پژ
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انجام تحقیقات در زمینه بررسی وضعیت تغذیه و نقش تغذیه در سالمت و بیماری با انجام طرح های مداخله ای، چگونگی 

ریشه کن کردن سوء تغذیه در جامعه، ارتقاء آگاهی عمومی جامعه در رابطه با رفتارهای صحیح تغذیه ای، کمبودهای مواد 

مواد غذایی و در نهایت باال بردن سالمت عمومی جامعه از طریق افزایش و توسعه دانش  مغذی و روش های صحیح مصرف

 تغذیه ای در جامعه.

 فعالیت های آموزشی:

بهداشت مواد غذایی برای تدریس کلیه دروس تغذیه برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تغذیه و نیز دروس تغذیه و  

 .پرستاری مامائی، مدیریت و پزشکیسایر رشته ها در دانشکده بهداشت، 

 اولویت های پژوهشی: 

 تغذیه بالینی 

 ریز مغذی ها و درشت مغذی ها( در سالمت و بیماری بررسی نقش مواد مغذی( 

 بررسی نقش مکمل های غذایی در سالمت و بیماری 

 بررسی نقش آنتی اکسیدانها در پیشگیری از بیماریهای متابولیک 

 تغذیه جامعه 

 آموزش های تغذیه ای بر اصالح رفتارهای غذایی بررسی تاثیر 

 اپیدمیولوژی تغذیه، کمبود حاشیه ای ریز مغذی ها، اثرات دراز مدت سوءتغذیه 

 تغذیه سلولی ملکولی 

 بررسی بر هم کنش ژن، غذا، بیماریهای مزمن و متابولیک 

 تغذیه و ایمنی 

 

 

  واحد آزمایشگاه

الیت های پژوهشی خود را به صورت مستقل آغاز نمود و با انجام طرح های تاسیس و فع 84-85آزمایشگاه تغذیه در سال 

 اساس بر تغذیه علم توسعه اساسا آزمایشگاه این پژوهشی در حوزه های مختلف علم تغذیه به کار خود ادامه داده است. وظیفه

 از تغذیه با مرتبط پژوهشی های حطر دیگر با همکاری عالوه به و علمی هیات اعضاء توسط شده طراحی تحقیقاتی های پروژه

 باشد.قاتی میتحقی مراکز و دانشگاهها سایر

فعالیت خود را به طور  1395اتاق آنتروپومتری گروه تغذیه نیز زیر مجموعه ای از آزمایشگاه تغذیه می باشد که از سال 

ندازه گیری قد، وزن، ترکیب بدن با روش مستقل آغاز نموده است و هدف آن انجام انواع اندازه گیری های تن سنجی از جمله ا
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BIA کالری متر غیر مستقیم، اندازه گیری چربی احشایی و ... می باشد. در این آزمایشگاه نمونه گیری و خون گیری جهت ،

 انجام طرح های پژوهشی نیز انجام می شود.

    یخچالدار،  سانتریفوژ سایکلر، ، ترمال(BT-1500) اتوآناالیزر تغذیه عبارتند از: تجهیزات و امکانات آزمایشگاهبرخی 

درجه، انکوباتور، بن ماری جوش، شیکر  -80 فریزر  درجه، -20 فریزر ، یخچال، ، هموژنایزر، شیکراالیزاریدر کانتر، سل

 هماتولوژی، شیکر لوله، میکروسکوپ، پرینتر و ....

، (BIA) بدن ترکیبات گیری اندازه دستگاه :ند ازعبارت های آنتروپومتری و بالینی تجهیزات موجود جهت بررسیبرخی 

سنج، کالیپر،  فشارسنج، نیرو و خونگیری، گوشی تخت احشایی، چربی گیری اندازه مستقیم، دستگاه غیر متری کالری دستگاه

 ای عقربه و دیجیتال ، ترازوی(seca) سنج قد و ترازو

  واحد کتابخانه

فسه باز طراحی شده و کتابهای این مجموعه از طریق جستجوی کامپیوتری با کتابخانه دانشکده بهداشت به صورت نظام ق

استفاده از کتابخانه ی الکترونیک نیز قابل دسترسی می باشند )به سایت دانشکده مراجعه نمایید: 

http://libsoh.iums.ac.ir/content/76042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8

%A7%D8%AA-

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 .) سیستم    

( می باشد. زمینه های موضوعی اصلی NLMرده بندی کتابخانه بر اساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی در آمریکا )

مجموعه کتابخانه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، علوم تغذیه، آمار 

کتاب تغذیه ای در کتابخانه موجود است و هر ساله نیز به  300زیستی، اپیدمیولوژی و ارگونومی می باشد. تا کنون بیش از 

 ست گروه کتاب های جدید فارسی و انگلیسی برای گروه تغذیه خریداری می شود.درخوا

 کتابهای مرجع تغذیه ای موجود در کتابخانه:

1- Burgerstein's Handbook of Nutrition - Micronutrients in the Prevention and Therapy 

of Disease  

2- Encyclopedia_of_human_nutrition_four-volume_set_2005 

3- Friis_Micronutrients and HIV Infection 

4- Guidelines for the management of nutrition programmes 

5- Handbook_of_Food-Drug_Interactions_084931531X 

6- Health, Nutrition, and population indicators 

http://libsoh.iums.ac.ir/content/76042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://libsoh.iums.ac.ir/content/76042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://libsoh.iums.ac.ir/content/76042/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://soh.iums.ac.ir/uploads/32_282_78_1.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/32_282_78_1.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/32_282_25_2.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/32_282_90_3.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/1..pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/2..pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/3..pdf
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7- Keith N. Frayn-Metabolic regulation_ A human perspective-Wiley (2010) 

8- Moustaid-Moussa_Nutrient-Gene Interactions in Health and Disease SMN 

9- nutrition and an active life 

10- Nutrition and health in developing countries 

11- Nutrition and kidney disease 

12- Nutrition and the eye 

13- Nutritional health 

14- Pesticide residues in food 

15- Peter A  M Weiss_ Donald R Coustan-Gestational Diabetes_ Origins, Complications, 

and Treatment-Springer-Verlag, CRC Press (2014) 

16- Phytochemicals in Nutrition and Health 

17- Preventive nutrition 

18- Protein and energy requirements in infancy and childhood 

19- The management of nutrition in major emergencies 

20- The Nutritional Trace Metals 

http://soh.iums.ac.ir/uploads/4..pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/5..pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.1.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.2.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.3.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.4.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.6.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.8.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.8.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.9.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.10.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/.11.pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/..pdf
http://soh.iums.ac.ir/uploads/..2.pdf
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 تغذیه علوم ارشد کارشناسی دوره آموزشی دوره مشخصات

 واحد 32 درسی واحدهای تعداد

 واحد 20: اجباری اختصاصی دروس

 واحد 6: اختیاری اختصاصی دروس

 واحد 6: نامه پایان

 جدول الف: دروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

 تعداد واحد درسی                             تعداد ساعات درسی           نام واحد درسی        ز یا همزمانپیش نیا

  

 کد درس

  نظری عملی جمع نظری عملی جمع

- 26 17 9 1 5/0  5/0  01 سیستم اطالع رسانی پزشکی* 

 02 1تغذیه اساسی  2 - 2 34 - 34 -

 03 2تغذیه اساسی  3 - 3 51 - 51 -

 04 یم برنامه های غذاییاصول تنظ 1 1 2 17 34 51 -

 05 1رژیم درمانی  2 - 2 34 - 34 -

 06 2درمانی رژیم 2 - 2 34 - 34 -

 07 3 درمانی رژیم 2 - 2 34 - 34 -

 08 4درمانی رژیم 2 - 2 34 - 34 -

 09 تغذیهارزیابی وضعیت  2 1 3 34 34 68 -

 10 تغذیه در دوره  های زندگی 3 - 3 51 - 51 -

  جمع  22     
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وس دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمام یا تعدادی از در

 کمبود و جبرانی جدول  الف را بگذراند.

 ذرانده اند الزامیست.همه ی دانشجویان که قبال  آنرا نگ*گذراندن این درس برای 

 علوم تغذیهناپیوسته رشته ی ناسی ارشد دوره کارش (Core)جدول ب: دروس اختصاصی اجباری 

 

 یا همزمان ازپیش نی

 

 کد درس عداد ساعت درسی ت      نام درس                                تعداد واحد درسی                 

  نظری  عملی جمع نظری  عملی  جمع

 11 روش های امار زیستی 2 - 2 34 - 34  -

 12 روش تحقیق در علوم تغذیه 2 - 2 34 - 34 11زیستی کد امار های روش

 13 1تغذیه پیشرفته  3 - 3 51 - 51 -

 14 2تغذیه پیشرفته  3 - 3 51 - 51 13کد 1 پیشرفته تغذیه

 15 تغذیه بالینی پیشرفته 2 - 2 34 - 34 13 و 14کد2و1 پیشرفته تغذیه

 16 اپیدمیولوژی تغذیه 2 - 2 34 - 34 -

 17 مباحث جاری تغذیه 2 - 2 34 - 34 13 و 14کد2و1 پیشرفته تغذیه

 18 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 2 - 2 34 - 34 -

 19 کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته - 1 1 - 34 34 13 و 14کد2و1 پیشرفته تغذیه

 20 سمینار 1 - 1 17 - 17 -

  20جمع                                          

 

 

 

 

 

 



28 

 

 دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه (Non Core)دول ج: دروس اختصاصی اختیاری ج

 

 یا همزمان ازپیش نی

 

 کد درس عداد ساعت درسی ت        نام درس                                تعداد واحد درسی               

  نظری  عملی جمع نظری  عملی  جمع

 21 ذا و تغذیهبرنامه ریزی غ 2 - 2 34 - 34 -

 22 تغذیه تجربی - 2 2 - 68 68 -

 23 زبان تخصصی تغذیه 2 - 2 34 - 34 -

 24 تغذیه سلوای مولکولی 2 - 2 34 - 34 -

 25 پاتوفیزیولوژی  2 - 2 34 - 34 -

  10جمع                                          

 

راهنما و  وافقت استادم ب با موضوع پایان نامه مورد نظر وتناسواحد از دروس فوق ) جدول ج ( را م 6باید  دانشجو

 تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 عنوان کارگه های اموزشی مورد نیاز دوره:

 مقاله نویسی ) کارگاه دو روزه درترم دو(

 (biosafetyایمنی زیستی )

  کارشناسی ارشد تغذیه  بالینیمشخصات دوره 

 واحد 32 درسی هایواحد تعداد

 واحد 28: اجباری اختصاصی دروس

 واحد       4: نامه پایان

 واحد 32جمع کل:
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 روس کمبود جبرانی برنامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ی رشته ی تغذیه بالینید-جدول الف

پیش نیاز یا 

 همزمان

کد  نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

 درس

  نظری  عملی کاراموزی  جمع ظری ن عملی  کاراموزی جمع 

سیستم اطالع رسانی  5/0 5/0 - 1 9 17 - 26 -

 پزشکی*

01 

 02 1تغذیه اساسی  3 - - 3 51 - - 51 -

 03 2تغذیه اساسی  3 - - 3 51 - - 51 -

اصول تنظیم برنامه های  1 - - 1 17 - - 17 -

 غذایی

04 

 05 مدیریت خدمات غذایی 2 - 1 3 34 - 51 85 -

اصول اموزش و مشاوره  2 - - 2 34 - - 34 -

 ومشاوره تغذیه 

06 

  جمع  13       

دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته موظف هستندبا تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیالت تکمیلی  

 دانشگاه تعدادی از دروس کمبود جبرانی )جدول الف ( را بگذراند.

 ه ی دانشجویان که قبال آنرا نکذرانده اند الزامیست.*گذراندن این درس برای هم

 بالینی تغذیه رشته ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره آموزشی ( برنامهcore)  جدول ب. دروس اختصاصی اجباری

پیش نیاز یا 

 همزمان

کد  نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

 درس

  ری نظ کاراموزی کارورزی  جمع نظری  کاراموزی  کارورزی جمع 

 07 آمار حیاتی پیشرفته 1.5 - - 5/1 26 - - 26 -
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 08 روش تحقیق در علوم تغذیه 1.5 - - 5/1 26 - - 26 -

پاتوفیزیولوژی بیماری های  1 - - 1 17 - - 17 -

 غدد درون ریز

09 

پاتوفیزیولوژی بیماری های  1 - - 1 17 - - 17 -

 قلب و عروق

10 

های  بیماری ولوژیپاتوفیزی 1 - - 1 17 - - 17 -

 گوارش

11 

های  بیماری پاتوفیزیولوژی 1 - -- 1 17 -- -- 17 -

 کلیه

12 

 13 فارماکولوژی 2 - - 2 34 - - 34 -

تغذیه بالینی و رژیم درمانی  2 1 - 3 34 51 - 85 -

 1کاربردی 

14 

 درمانی رژیم و بالینی تغذیه 2 1 - 3 32 51 - 85 12.14

 2کاربردی 

15 

 درمانی رژیم و بالینی تغذیه 2 1 - 3 34 51 - 85 15

 3کاربردی 

16 

سمینار تغذیه بالینی و رژیم  1 - - 1 17 - - 17 08

 درمانی

17 

کارورزی تغذیه بالینی و رژیم  - - 9 9 - - 68 612 14.15.16

 درمانی

18 

 19 پایان نامه  4       

  جمع  32       

 کارگاه های آموزشی مورد نیاز:

 endnoteگاه کار-
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 مشخصات دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه
 

 Nutritional Sciences (Ph.D) دوره دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه نام و تعریف رشته:

 تعداد کل واحد ها: 

 واحد به شرح زیر میباشد: 42تعداد واحدهای درسی دوره 

 

 واحد 16 (Core)دروس اختصاصی اجباری 

 واحد 8 (Non Core) دروس اختصاصی اختیاری 

 واحد18 پایان نامه

 واحد 42 جمع کل

 

لوم زیولوژی، عنی، فیرشته های مجاز برای واحدهای اختیاری دوره دکترای علوم تغذیه عبارتند از: قارچ شناسی، بیوشیمی بالی

 گرایشسیاسی ) صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی و بهداشتی(، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، آموزش بهداشت، علوم

ی، زیست داروی سیاستگذاری عمومی( علوم اقتصادی )گرایش های اقتصاد سنجی و اقتصاد نظری(، ژنتیک پزشکی، زیست فناوری

ناسی گروه امعه شجفناوری پزشکی، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، جامعه شناسی )گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و 

 ژی، طب سنتی ایرانی.های اجتماعی(، اپیدمیولو

را ارائه  همان رشته (Ph.D)تنها در دانشکده هایی که دوره دکتری تخصصی ( Non Core) گذراندن دروس اختصاصی اختیاری

 آن رشته مجاز می باشد. (Ph.D)می دهند مطابق برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی 

 

 تخصصی رشته علوم تغذیه: دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری 1جدول 

  

  درسی اعتستعداد واحد درسی                                تعداد  پیش نیاز یا همزمان

   کد درس             نام درس نظری  عملی جمع نظری  عملی  جمع 

 01 سیستم اطالع رسانی پزشکی* 5/0 5/0 1 9 17 26 -

 02 اپیدمیولوژی تغذیه 2 - 2 34 - 34 -

 03 روشهای آمار زیستی 2 - 2 34 - 34 -

 04 روش تحقیق در علوم تغذیه 2 - 2 34 - 34 -

 05 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 2 - 2 34 - 34 

 06 1تغذیه پیشرفته 3 - 3 51 - 51 -
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 07 2تغذیه پیشرفته  3 - 3 51 - 51 -

 08 تغذیه بالینی پیشرفته 2 - 2 34 - 34 

  جمع  17     

 

روس شجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از ددان

 را بگذراند. 1کمبود یا جبرانی جدول 

ود یا گذراندن این درس جهت کلیه دانشجویانی که در مقاطع قبلی این درس را نگذرانده اند به عنوان درس کمب*

 جبرانی الزامی است.

 

 دوره دکتری تخصصی علوم تغذیه: (Core): دروس اختصاصی اجباری 2جدول 

 

عداد ت  تعداد واحد درسی                               پیش نیاز یا همزمان

 ساعت درسی

 کد درس              

  نام درس نظری  عملی جمع نظری  عملی  جمع 

 02تغذیه کد اپیدمیولوژی

 04روش تحقیق در علوم تغذیه کد

 

روش های پیشرفته ی  2 - 2 34 - 34

 پژوهش در تغذیه

09 

 10 روش های اماری پیشرفته 2 1 3 34 34 68 03 روشهای آمار زیستی کد

تغذیه  05 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته کد

 07 کد 2تغذیه پیشرفته   06 کد  1پیشرفته

 11 تنظیم متابولیسم 2 - 2 34 - 34

 12 1تغذبه و بیماری ها 1 1 2 17 34 51 08پیشرفته کد بالینی تغذیه

 13 2تغذیه و بیماری ها  1 1 2 17 34 51 08 کد پیشرفته بالینی تغذیه

برنامه ریزی و مدیریت  1 1 2 17 34 51 09کدتغذیه  در پژوهش ی پیشرفته های روش

 برنامه های تغذیه ای

14 

تغذیه سلولی مولکولی  2 - 2 34 - 34  05کد پیشرفته  تغذیه فیزیولوژی 15 
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 پیشرفته 11 متابولیسم کد تنظیم

 16 سمینار 1 - 1 17 - 17 

  جمع  16     

 

 عناوین کارگاه های آموزشی مورد نیاز دوره:

 (4مقاله نویسی انگلیسی )دو روزه در ترم 

 (3روش تدریس ) دو روزه در ترم 

(  19ات3ای تخصصی رشته های مختلف )جداولواحداختصاصی اختیاری از میان واحدهای مقطع دکتر 8دانشجو میبایست 

انتخاب  شگاهدان تکمیلی تحصیالت شورای ووگروه مربوط  راهنما استاد  موافقت از پس، نامه پایان موضوع با رامتناسب

 نماید.سرفصل دروس اختصاصی اختیاری مذکور مطابق با برنامه های رشته های مربوطه می باشد.

 

 

 (PhDتخصصی )ه دکتری خالصه ای از آیین نامه دور

  29/8/1386 مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ
  

 کلیات

ی می انجامد و مجموعه ا درکدوره دکتری تخصصی باالترین مقطع تحصیلی آموزش دانشگاهی است که به اعطای م -1ماده 

 . از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است نگهماه

ک زمینه یبه حیطه های علمی در  افتنیتربیت افرادی است که با احاطه  (،پی.اچ.دی)دف ازایجاد دوره دکتری تخصصی ه -2ماده 

ی ر زمینه هاوآوری دنبتوانند با  ،به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی

ن دانش ی در جهابه تازه های موثر بوده و در رشته تخصصی خود ترش مرزهای دانشعلمی وتحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گس

 .دست یابند

 : مراحل دوره 

 .شوددوره دکتری تخصصی پی.اچ.دی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می  _  

 .دی شوجامع ختم م مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان _  

 .دان می پذیراع از آن پایپایان نامه و دف مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع آغاز و با تدوین _  

 ولی مایند،زشی آغاز نپژوهشی خود را در مرحله آمو دانشجویان دوره دکتری تخصصی می توانند تحقیقات اولیه مرحلهتبصره :  

 ت.پژوهشی و تدوین پایان نامه منوط به موفقیت در امتحان جامع اس ی مرحلهثبت نام رسمی آنها برا
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 شرایط ورود

 از: عبارت است (پی.اچ.دی)شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی     

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش دانشگاهی 

 برخورداری از سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته تحصیلی 

 از  قاضا،ی مورد تبا رشته تحصیل متناسب سی ارشد )فوق لیسانس( یا دکتری عمومی یا باالتر،داشتن دانشنامه کارشنا

حقیقات و ت رت علومدرمان و آموزش پزشکی یا وزا تائید وزارت بهداشت یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که به

 باشد فناوری رسیده

  پزشکی عالی برنامه ریزی علوم موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق مصوبات شورای 

  ی وزشی تخصصدبیرخانه های آم مطابق ضوابط (، پی.اچ.دی)قبولی در آزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی

 مربوطه

 شیعدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایرموسسات آموزشی و پژوه 

 

  :1تبصره  

  نمی باشند معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون ورودی دکتری تخصصیدارندگان مدرک. 

  :2تبصره  

 در ورود به دوره دکتری تخصصی محدودیت سنی برای داوطلبان وجود ندارد. 

  :3تبصره  

 نامه مربوط می باشد شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی برای اتباع خارجی تابع آیین. 

  :4تبصره  

 دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند بر عهده 

 .تائید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است
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 مرحله آموزشی

س با تعداد واحدهای ارزش هر در واحدی، آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام -5ماده 

مقدار یا ، هر واحد درسیت. دانشجو در یک درس به همان درس محدود اس آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی

و کارآموزشی  ساعت،کارگاهی 34عملی یا آزمایشگاهی  ساعت، 17است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری  میزان درسی

طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی  تابستانی، طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره در ساعت 68 ساعت و کارورزی 51

 که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن در مورد رشته هایی می شود.         تدریس 

 .تعیین می شود همربوط توسط استاد

 

  واحد درسی اصلی را طبق نظر استاد راهنمای تحصیلی مطابق  30ا ت 18پس از ثبت نام در این مرحله بین

 5تا  3 ، که طول دوره آن بینمرحله آموزشیسرفصل مصوب انتخاب می نماید که باید این واحدها را در 

 است، بگذراند. نیمسال

  16تا در این مرحله بنابر تشخیص گروه مربوطه دانشجو باید یک سری دروس تکمیلی )جبرانی(، حداکثر 

واحد، را بگذراند؛ که این دروس بر دروس اصلی اولویت دارند و نمره این دروس جزو معدل حساب نمی شود. به 

 واحد جبرانی یک نیمسال به دوره مجاز دانشجو در مرحله آموزشی اضافه می گردد. 8ازای گذراندن هر 

  نیمسال چهارم تحصیلی پروپوزال خود را  موزشی موظف است از ابتدای نیمسال دوم تا پایانآدانشجو در مرحله

 به تصویب برساند.

 .دانشجو موظف است در پایان مرحله آموزشی درامتحان جامع شرکت نماید 

 .استاد راهنمای پژوهشی از ابتدای نیمسال دوم تا پایان نیمسال سوم باید انتخاب شود 

کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد درس سیستم های اطالع رسانی را نگذرانده اند، در این مرحله موظف  تذکر:

 به گذراندن این درس می باشند.

امکانات یک دوره تابستانی  هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و  -6ماده 

 .است 5هفته آموزش با رعایت مفاد ماده  6تابستانی شامل  هفته و هر دوره 17یمسال تحصیلی شامل مدت آموزش هر ن است.

شورای عالی برنامه ریزی را اجرا  تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب -7ماده 

 .نمایند

 :1 تبصره 

بیماری استاد و  هفته، 17مربوط در طول  عدم امکان حضور اساتید یای طبیعی،شامل وقوع بال در موارد استثنایی و ضروری،  

 می توان درس یا درسهایی را در مدتی و موافقت شورای آموزشی دانشگاه،ه به پیشنهاد دانشکده مربوط مواردی از این قبیل،
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مشروط براینکه مجموع . د تدریس نمودها را اخذ کرده ان هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس17کوتاه تر از  

 .آیین نامه کمتر نشود 5ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر درماده 

 :2تبصره  

درسی جدید به جای درس های  دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مجاز خواهند بود نسبت به ارایه واحدهای  

در هر برنامه آموزشی اقدام و این درس ها را به صورت  دوره کل واحد های %20حداکثر تا سقف ( non core) اختیاری

دبیرخانه  نمایند. دانشگاه ها موظفند اهداف آموزشی و سرفصل واحد های جدید خود را از طریق اختیاری به دانشجویان ارایه

 .اعالم نمایند های آموزشی تخصصی مربوطه جهت اطالع به شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

  :3صره تب 

تدریس و جابجا کردن ریز مواد  روش تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، ترتیب درس با رعایت پیش نیاز،  

 .درسی و طرح مطالب جدید در یک درس بر عهده دانشگاه است

حصیلی توسط شورای سال ت استاد راهنمای تحصیلی در اولین به منظور راهنمایی دانشجو در زمینه های مختلف، -8ماده  

 مدیر گروه وظایف استاد، تا زمانی که استاد راهنمای تحصیلی انتخاب نشده است. تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین می گردد

 .راهنمای تحصیلی را بر عهده می گیرد

مرتبه استادیاری حداقل دارای  بوده، استاد راهنمای تحصیلی باید عضو هیات علمی در دانشگاه محل تحصیل دانشجو -9ماده 

 .پژوهش در دوره کارشناسی ارشد باشد یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا

  : 5تبصره  

ها و زمان انتخاب آنها با رعایت پیش  تعیین تعداد و نوع درس اولویت با درس های کمبود یا جبرانی است. ،در انتخاب درس  

بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی  ،هبرنامه ریزی و با نظرگروه آموزشی مربوط ینیازها در چارچوب برنامه مصوب شورای عال

  .است دانشکده ذیربط

از درس های مرحله  واحد درسی 8-12موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  دانشجو در مرحله آموزشی -11ماده 

ته باشند. در موارد استثنایی، با پیشنهاد گروه باقی داش واحد درسی 8آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند مگر آنکه کمتر از 

شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، این تعداد میتواند  آموزشی ذیربط و صالحدید

 .واحد افزایش یابد 14حداکثر به 

 .تابستانی است در دورهواحد درسی  4در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر تذکر: 

   

 حضور و غیاب

  الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس -12ماده 

مجموع ساعات آن درس نباید  یک دهم کارگاهی، کارآموزی و کارورزی از ،دو هفدهم و آزمایشگاهی از عملی ،یک هفدهم

 .ر غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شودد؛ تجاوز کند
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  :1تبصره 

ارایه مدارک مستند و تشخیص  در صورتی مجاز خواهد بود که با 12غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده   

و با تائید شورای تحصیالت  )موجه یا غیرموجه( بر عهده استاد دانشجو استاد مربوط موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت

 .خواهد بود تکمیلی دانشکده

  :2تبصره  

ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و  باشد 12در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده   

واحد در  8یت حداقل در این صورت رعا گردد؛آن درس حذف می  ،گردد تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موجه اعالم

 .سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو  تهر نیمسال الزامی نیس

است و غیبت موجه در امتحان هر درس  موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس غیبت غیر

در جلسه امتحان بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  وجه بودن غیبتموجب حذف آن درس می گردد. تشخیص م

 .است

 

 ارزشیابی

 

 12و هردرس کمبود یا جبرانی  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  -14ماده 

 .آنرا تکرار نمایدمقادیر باشد باید  است. چنانچه نمره دانشجو در یک درس کمتر از این 20از 

  :1تبصره  

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود بجای آن درس می تواند از جدول درسهای اختیاری در برنامه مصوب   

اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه  با این حال نمرات کلیه درس ها . درس دیگری را انتخاب کند

 گردد.میانگین کل منظور می  مربوط و میانگین نیمسال

  :2تبصره  

  در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که باتشخیص استاد مربوط انجام آن در طول

درس ناتمام اعالم می شود. در این صورت باید نمره دانشجو در  یک نیمسال تحصیلی ممکن نباشد، نمره دانشجو در آن

صورت درس  حداکثر تاپایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل گردد. در غیراین، ن درسای

خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده  توسط دانشگاه حذف خواهد شد. بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی

 .است

در . کمتر باشد 15تحصیلی، نباید از  تری تخصصی در هر نیمسالمیانگین نمرات درس های دانشجو در دوره دک -15ماده 

ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی  غیر اینصورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد

تحصیلی اعم از متوالی یا  نصاب واحدها، می تواند اخذ واحد نماید. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال در محدوده حد

 .دکتری تخصصی محروم می شود باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره 15متناوب کمتر از 
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  می باشد. 15حداقل نمره پایان نامه 

  :1تبصره  

 ،15صورت کسب میانگین کل کمتر از  واحد( می باشد، در8نیمسال هایی که تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حدنصاب )  

 .جزو نیمسال های مشمول اخطار محاسبه خواهد شد

  :2تبصره  

 میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و  جداگانه ثبت می شود و در احتساب نمره درس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو

 .میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود

 کمتر باشد، در صورتی که  15ن کل نمرات او از میانگی ،دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره

واحد از درس اختصاصی  12باشد، می تواند تا  حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی در مرحله آموزشی به پایان نرسیده

گرفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود 15تا  14اجباری را که از آنها نمرات بین 

استفاده کنند یا  مجاز به شرکت در امتحان جامع شود. دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت، کلمیانگین 

ادامه تحصیل محروم مانده مدرک و سوابق تحصیلی  علیرغم استفاده از این فرصت میانگین کل خود را جبران ننمایند، از

 .دریافت نمی کنند

 آزمون جامع

 

      ارزیابی عینی عملکرد برگزار  ه آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که بصورت کتبی ودر پایان مرحل  -17ماده

 می شود شرکت کند. 

 برای شرکت در امتحان جامع بایستی شرایط زیر احراز شود:

 دانشجو باید مدرک معتبر زبان ارائه دهد. -1

 (.15آموزشی و کسب حداقل میانگین کل درس های مرحله  قبولی در کلیهتمامی نمرات دانشجو کامل باشد ) -2

 پروپوزال دانشجو به تصویب رسیده باشد. -3

  : تبصره 

 .می باشد آزمون ارزیابی عینی عملکرد شامل ارزیابی مستمر درون بخشی و ارزیابی پایان دوره  

 ح زیر برگزارنفر بشر 6ی مرکب از أتآزمون جامع زیر نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و توسط هی -18ماده 

 :می شود

 مدیر گروه آموزشی مربوطه -

 استاد راهنمای تحصیلی دانشجو -

سال سابقه تدریس  3استادیار پژوهشی با  چهار نفر عضو هیات علمی در رشته مربوطه که دارای حداقل مرتبه استادیاری یا -

یات علمی داخل دانشگاه و یک نفر خارج از )سه نفر از آنان از اعضای ه باشند یا تحقیق در دوره های تحصیالت تکمیلی

باید از اعضای هیات  )که یک نفر از آنان بدین ترتیب که دو نفر از آنان توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکدهه(. دانشگا
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معاون آموزشی دانشگاه و یک نفر دیگر توسط معاون  علمی خارج از دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد( و یک نفر توسط

 دو نفر به عنوان نمایندگان معاونین آموزشی و پژوهشی در هیات برگزار کننده آزمون این وهشی دانشگاه تعیین می شوند.پژ

 .شرکت می نمایند

  :تبصره 

 .جهت برگزاری آزمون جامع الزامی میباشد 18نفر از افراد مذکور در ماده  5حضور حداقل   

پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و  دوبار در سال برگزار می شود و زمان آن با رشته تحصیلی آزمون جامع در هر -19ماده   

 .تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده می باشد

در اولین آزمون جامع که  از اتمام مرحله آموزشی دانشجوی واجد شرایط شرکت در آزمون جامع موظف است پس -20ماده 

آمادگی، بایستی درخواستی برای تمدید مهلت شرکت در  انشجو در صورت عدمتوسط دانشکده برگزار می شود شرکت کند. د

 استاد راهنمای تحصیلی و مدیر گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد، به شورای تحصیالت آزمون با دالیل موجهی که به تائید

نیمسال به  کا، حداکثر برای یر تکمیلی دانشکده ارائه نماید. شورای مذکور می تواند زمان شرکت دانشجو در آزمون جامع

 .تعویق اندازد

 :تبصره 

محسوب شده و دانشجو موظف است  تمدید مهلت برای تعویق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصیل مرحله آموزشی مدت

 د.تحت نظر گروه آموزشی در محیط آموزشی حضور داشته باش

تخصصی رشته مربوط، حداقل از  آموزشی دانشجو، از درس هایبلیت های علمی اآزمون کتبی به منظور ارزشیابی ق -21ماده 

 .روز متوالی بعمل میآید2درس به صورت تشریحی و حداکثر در 4

مون ارزیابی عینی عملکرد با نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به منظورارزشیابی قابلیت های آموزشی و آز -22ماده 

پایان نامه دکتری تخصصی )پی.اچ.دی( یا حوزه عام تر رشته  ر مورد موضوعتوانایی دانشجو در انجام پژوهش مستقل و د

 .شود. آزمون ارزیابی عینی عملکرد حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزارمیشود تخصصی دانشجو برگزار می

 :تبصره 

 .ر کننده آزمون کتبی باشدبرگزا ترکیب هیات برگزار کننده آزمون ارزیابی عینی عملکرد باید همان ترکیب هیات  

نمره آزمون  %50) نهایی است درصد نمره 30و  70ارزش آزمون های کتبی و ارزیابی عینی عملکرد به ترتیب  -23ماده 

و میانگین کل نمرات  ؛ارزیابی پایان دوره اختصاص دارد( به %50ارزیابی عینی عملکرد به ارزیابی مستمر درون بخشی و 

  .کمتر باشد 15 نباید از دانشجو در آمون جامع

 :تبصره 

دوره دکتری تخصصی )پی.اچ.دی(،  به منظور پیشگیری از اتالف وقت و یا رکود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان  

از طریق دانشکده به شورای تحصیالت  (،عد از برگزاری آزمونب )حداکثر یک ماه نتایج آزمون جامع باید ظرف مدت محدودی

 .ه وی اعالم نمایدب دانشگاه ظرف مدت یک هفته قبولی و یا عدم قبولی دانشجو را کتبا انشگاه ارسال وتکمیلی د
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پایان نامه ثبت نام کنند و یا از  به دانشجویانی که در امتحان جامع قبول شده اند اعم از آنکه برای مرحله تدوین -24ماده  

تعهد آنان تائیدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری  لبه درخواست مح ادامه تحصیل منصرف شوند، صرفا بنا

جامع  موفقیت در امتحان ربسط دانشگاه محل تحصیل ارایه می شود. صدور گواهی شخصی مبنی ( توتخصصی )پی.اچ.دی

 .برای این دانشجویان ممنوع می باشد

   

 طول دوره، مرخصی و انصراف از تحصیل

 

حداکثر  مربوط به اتمام برساند. ی است که دانشجو باید مراحل آموزشی و پژوهشی را براساس مقرراتطول دوره مدت -25ماده 

چهارسال و نیم است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود را  مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی

 .تکمیل و ازآن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود

 : 1 تبصره 

نیمسال تحصیلی است چنانچه  5تا  3طول مدت مجاز مرحله آموزشی با در نظر گرفتن تعداد واحدهای مرحله آموزشی   

 گردد. برساند و در امتحان جامع قبول شود، از ادامه تحصیل محروم می دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان

 :  2تبصره  

راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی  گاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استادشورای تحصیالت تکمیلی دانش

مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید. که یک نیمسال آن می تواند به  دانشکده حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به کل مدت

  .یابد مرحله آموزشی اختصاص

ادامه تحصیل و انتخاب واحد  صیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند برایدانشجو موظف است در هر نیمسال تح  -26ماده 

به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی در یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک 

تحصیل خود را موجه میداند باید  که دانشجو ترک تحصیل بوده و دانشجو ازادامه تحصیل محروم می گردد. در موارد استثنایی

ادره آموزش ارایه دهد. در صورت تائید موجه  دالیل آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به

تکمیلی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و برای آن  بودن ترک تحصیل، توسط شورای تحصیالت

 .لی صادر می شودتحصی نیمسال مرخصی

متوالی یا متناوب، از مرخصی  دانشجوی دوره تخصصی )پی.اچ.دی( می تواند حداکثر برای دو نیمسال تحصیلی -27ماده 

 .تحصیلی استفاده کند

  :1تبصره  

  عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه اخذ مرخصی در نیمسال اول تحصیل مجاز نیست. در موارد استثنایی، اخذ تصمیم به  

 .می باشد

  :2تبصره  

 .مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود  
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  :3تبصره  

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

بوط به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارایه گردیده و دانشکده مر و مدیر گروه تسلیم و پس از کسب موافقت مدیر گروه و

وضیعت  کسب گردد. موافقت شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به موافقت کتبی آن شورا

قب بعد با مشکل مواجه نشود. عوا تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به

 .احتمالی مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو می باشد

  :4تبصره  

آن نیمسال تنها در صورتی مجاز  حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیم سال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان  

این صورت آن نیمسال به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در  است که بنابه تشخص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر

تحصیلی  تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز برای دانشجو مرخصی

 .دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است

  :5تبصره  

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

 .بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند مقررات از یک نیمسال مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان،

  :6تبصره  

تکمیلی دانشگاه رسیده باشد می  دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تائید شورای پزشکی و شورای تحصیالت  

 .در سنوات استفاده نمایند ل مرخصی تحصیلی بدون احتسابتوانند از حداکثر یک نیمسا

   

را شخصا ً به اداره آموزش  دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود -28ماده 

یان همان نیمسال برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پا دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط

تحصیلی تقاضای اتصراف خودرا پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از 

 .آنحق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد

چنانچه ، تحصیل منصرف می شوند )پی.اچ.دی( که از تحصیل محروم و یا از ادامه دانشجویان دوره دکتری تخصصی -29ماده 

)پی.اچ.دی( شرکت  با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه کنند، می توانند مجدداً در آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی

. شرکت نماید تحصیل نمی تواند در آزمون ورودی دکتری تخصصی )پی.اچ.دی( رشته قبلی خود دانشجوی محروم از. نمایند

از ارزیابی و تطبیق با برنامه مصوب  پس ،بلی آنها، در مقطع دکتری تخصصیر صورت قبولی در آزمون، واحدهای درسی قد

توسط گروه آموزشی مربوط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود و به ازای  پذیرفته می شود. ارزیابی درس ها و تطبیق واحدها

مرحله  تحصیل دانشجو در درس های پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز واحد از 10هر 

 .آموزشی، کاسته می شود

  شرط زیر است 4پذیرش واحدهای درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز:  
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پزشکی و یا وزارت علوم،  واحد آموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش .1

 .تحقیقات و فناوری باشد

 .دکتری تخصصی)پی.اچ.دی( باشد پذیرش دانشجو از طریق آزمون .2

 .بند یک باشد وزارتخانه ذکر شده در برنامه های درسی اجرا شده، مصوب شورای عالی برنامه ریزی یکی از دو .3

 %80مربوط، باید حداقل  محتوای درس های گذرانده شده با درس های رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی .4

 .نباشد کمتر 15درسها از  اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از آن

 

 مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه

 

 پس از قبولی در آزمون جامع دانشجو وارد مرحله پژوهشی می گردد.  

فعالیتهای پژوهشی و تدوین پایان  در مرحله پژوهشی عالوه بر استاد راهنمای تحصیلی، جهت راهنمایی دانشجو در -30ماده 

 .ی انتخاب می شودنامه، استاد راهنمای پژوهش

تصویب شورای تکمیلی دانشکده  استاد راهنمای پژوهشی به تقاضای دانشجو، موافقت استاد، تائید مدیر گروه و -31ماده 

 .انتخاب می شود

  :1تبصره 

 استاد راهنمای پژوهشی خود را انتخاب دانشجو موظف است از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی تا حداکثر پایان نیمسال سوم  

 .کند

  :2تبصره  

 .است وهشی وی بالمانعژانتخاب استاد راهنمای تحصیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای پ  

بالینی و یا دکتری  )پی.اچ.دی( یا تخصصی استاد راهنمای پژوهشی باید دارای حداقل مدرک دکتری تخصصی -32ماده 

حداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره های  ی و)پی.اچ.دی( پژوهشی با مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهش

 حداقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و یا چهار پایان نامه )پی.اچ.دی( را تحصیالت تکمیلی بوده و در این مدت

 .مشاوره کرده باشد

شود. در موارد خاص با تائید شورای  نتخاباستاد راهنمای پژوهشی ترجیحا ً باید از بین استادان داخل دانشگاه ا  -33ماده 

از میان اعضای  32پژوهشی مشروط به داشتن شرایط مذکور در ماده  تحصیالت تکمیلی دانشکده، انتخاب استاد راهنمای

 .دانشگاه محل تحصیل دانشجو بالمانع است هیات علمی خارج از

  :تبصره 

)عالوه بر استاد راهنمای  از یک نفر ای تکمیلی دانشگاه، انتخاب بیشدر موارد استثنایی، به پیشنهاد گروه و تائید شور  

 .( به عنوان استادراهنمای پژوهشی بالمانع است31پژوهشی منتخب مطابق مفاد ماده
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تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت  استاد راهنمای پژوهشی الزم است با توجه به امکانات پژوهشی موجود، کار -34ماده 

 .موجود باید به موقع به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده گزارش شود موعد مقرر به اتمام برسد و مشکالت کند تا در

هر سال  آنها را برعهده داشته باشد، تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنمای پژوهشی می تواند همزمان هدایت -35ماده 

 استاد معین می گردد.بر اساس تعداد ورودی های جدید و ظرفیت پذیرش هر 

  تبصره:

همانند پایان نامه کارشناسی ارشد  راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی -

 .محسوب می شود

نفر از اعضای هیأت علمی و  3تا  1به پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده،  -36ماده 

 .مشاور تعیین می شود ا از صاحبنظران و محققان برجسته، به عنوان استادی

  :تبصره  

پژوهشی با حداقل مرتبه  ویا دکتری تخصصی یا تخصصی بالینی واستادان مشاور باید دارای مدرک دکتری تخصصی   

 سی ارشد باشند. برای صاحبنظران وحداقل سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره کارشنا استادیاری یا استادیار پژوهشی و

 .است الزامی محققانی که عضو هیأت علمی نیستند داشتن مدرک دکتری تخصصی

راهنمایی دانشجو اختصاص داده و  استادان راهنمای تحصیلی و پژوهشی موظف هستند ساعاتی از هفته را برای -37ماده   

 .ددهن مراتب را به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اطالع

  :تبصره 

برابر تعداد  8اختصاص می دهد باید حداقل  میزان ساعاتی را که استاد راهنمای پژوهشی به راهنمایی پایان نامه دانشجو  

 .واحد پایان نامه در هر نیمسال باشد

ظارت راهنمای باید با هدایت و ن تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه -38ماده 

زمانیکه استاد راهنمای پژوهشی تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وی  پژوهشی صورت گیرد. دانشجو موظف است در هر

 .گزارش نماید

نوبت گزارشی مکتوب از  ماه یک 6استاد راهنمای پژوهشی موظف است در هر مرحله از تحقیق و حداقل هر  -39ماده 

تائید استاد راهنمای پژوهشی از طریق گروه به شورای  وی درخواست کند. این گزارش پس از پیشرفت کار دانشجو را از

تحصیالت تکمیلی دانشکده تسلیم میشود و با حضور دانشجو و استاد راهنمای پژوهشی در جلسه ای که اعضای آن توسط 

 .می گردد، مورد بررسی قرار می گیرد شورا تعیین  همین

دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع  نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال موضوع پایان -40ماده 

توسط دانشجو تعیین، و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای ( پی.اچ.دی) به تحصیل در دوره دکتری تخصصی تخصصی

حصیالت تکمیلی دانشکده ارائه شود. شورای آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای ت پژوهشی مشخص و از طریق گروه

صورت کتبی به  تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به تحصیالت

   .دانشجو ابالغ نماید
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  :تبصره 

پایان نامه، پس از گذراندن  برای عنوان در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز  

مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع میباشد. عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از 

   .شدخواهد دانشجو تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج  تحصیل

در مرحله پژوهشی، پس ازاعالم قبولی دانشجو در امتحان جامع،  ثبت نام و اخذ واحد پایان نامه و تدوین پایان نامه -41ماده 

   .صورت می گیرد

  :تبصره 

موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال  دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده،  

   گردد.مه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. دراین حال نمره پایان نا

آموزشی، مطابق برنامه آموزشی مربوط  تعداد واحدهای پایان نامه در مرحله پژوهشی بسته به تعداد واحدهای مرحله -42ماده 

شی و پژوهشی دانشجو واحد است. در هر حال، مجموع واحدهای آموز 30وحداکثر 16مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداقل 

   .واحد بیشتر باشد 50واحد کمتر واز  42نباید از  (پی.اچ.دی ) تخصصی در دوره دکتری

و پس از  ،پژوهشی اعالم می کند که اتمام آن را استاد راهنمای ،بعد از تکمیل و تدوین پایان نامه توسط دانشجو -43ماده 

نی برقابل دفاع بودن پایان نامه، دانشجو موظف است در جلسه ای که زمان تائید کتبی حداقل یکی از اعضای هیأت داوران، مب

مربوط در  مشخص و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تائید می نماید، در حضور داوران مطابق مواد آن را گروه آموزشی

  .آیین نامه دوره دکتری تخصصی از پایان نامه خود دفاع نماید

  :1تبصره

 .گذشته باشد یان نامه بایستی حداقل یکسال از زمان ثبت نام و اخذ پایان نامهزمان دفاع از پا  

  :2تبصره  

 .درج شود تائید استاد راهنمای پژوهشی و استادان مشاور باید در نخستین صفحات پایان نامه  

  :3تبصره  

مای پژوهشی تائید و به اطالع شورای کیفیت علمی و صحت مطالب پایان نامه دانشجو باید قبل از دفاع، توسط استادراهن  

 .تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده رسانده شود

  :4تبصره  

بط، رگروه یا دانشکده و دانشجویان ذی دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعیه در یک جلسه پیش دفاع، در حضور استادان  

 .موضوع تحقیق خود را تشریح نماید

  :5تبصره  

از مجموعه  ISIدو مقاله تحقیقاتی خود می باشد که  ری تخصصی هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامهدانشجوی دوره دکت

فعالیت های آموزشی )یکی از مقاله ها باید از پایان نامه باشد و ادرس دانشکده یا دپارتمان مربوط باید ذکر شود، و یکی از 

   اشد.مقاالت در مجالت خارجی چاپ شده باشد( به چاپ رسانده ب
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هیات علمی دانشگاه یا موسسات  هیات داوران متشکل از استادان راهنمای تحصیلی و پژوهشی و مشاور و چهار عضو -44ماده 

سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره تحصیالت تکمیلی که با  تحقیقاتی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری و با

 .یالت تکمیلی دانشکده تعیین می شوند، می باشدشورای تحص پیشنهاد گروه و تائید

  :1تبصره 

 .حداقل یک نفر از اعضای هیات داوران باید دارای درجه دانشیاری یا باالتر باشد  

  :2بصره ت

شوند و مرتبه علمی یکی از این دو نفر در  دو نفر از اعضای هیات داوران باید از دانشگاه و موسسات تحقیقاتی دیگر انتخاب  

 .دانشیاری باشد صورت وجود در داخل کشور باید حداقل

  :3تبصره  

نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  یک نفر از اعضای هیات داوران با حکم رسمی از معاون آموزشی دانشگاه به عنوان

 .در جلسه دفاعیه شرکت می کند

سه تن دیگر از اعضای هیأت  ور استادان مشاور و حداقلریاست استاد راهنمای پژوهشی و با حض بهجلسه دفاعیه  -45ماده 

 .داوران رسمیت می یابد . دانشجو موظف است گزارشی از کارتحقیقاتی و پایان نامه خود را ارایه نموده و از آن دفاع نماید

امتیاز آن را با پایان نامه  هیأت داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت -46ماده   

 .تاکید بر رتبه به شرح زیر سطح بندی می نماید

 

 نمـره رتـبه  

  19-20  عالی   

 18 - 99/18  بسیار خوب 

  5/16 – 99/17  خوب 

 15- 49/16   قابل قبول 

 15کمتر از   غیرقابل قبول 

 

  : تبصره 

 .گردد به نمیرتبه و نمره پایان نامه در کارنامه ثبت می شود ولی در میانگین کل محاس

 .داوران است مالک تصمیم در خصوص نمره پایان نامه نمرات حداقل پنج تن از اعضای هیأت -47ماده 

  : تبصره 

دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت  در صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود،

 . می کند از آن دفاع نماید خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین نامهپایان ، مجاز تحصیل وی تجاوز نکند
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  ق محروم شده و مدرک و سوابل دانشجویی که در فرصت های تعیین شده نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید از تحصی

تحصیلی دریافت نمی کند.
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 Ph.Dبورس تحصیلی برای دانشجویان 

 

 
 

 تذکر:

 تحصیلی استفاده کنند که: رصتانشجویانی می توانند از این فد

 .در نیمسال آخر تحصیل )نیمسال مجاز( نباشند 

 .کلیه واحدهای خود را گذرانده باشند 

 .پروپوزال داشته باشند 

 مراجعه نمایید.  w.soh.iums.ac.irwwجهت اطالعات بیشتر از آیین نامه دکتری و سرفصل دروس به آدرس 

 

 :سایر مقررات

 

 ت.ممنوع اس (پی.اچ.دی)تغییر رشته و جابجایی در دوره دکتری تخصصی ، انتقال 

http://www.soh.iums.ac.ir/
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 ممکن نباشد، دانشجو در صورتی که ارائه برخی از درس ها در یک رشته و در یک زمان معین، دردانشگاه مبدا 

راهنما و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت مهمان در  می تواند آن در س ها را با موافقت استاد

 تعداد. در این حال کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است .مجری دوره است بگذراند دانشگاه دیگری که

مرحله آموزشی تجاوز  واحدهای درسی دانشجویی میهمان در یک یا چند دانشگاه نباید از نصف واحدهای درسی

 .یدنما

 زیر به تحصیل بپردازد تا بتواند از  دانشجوی دوره دکتری تخصصی باید به صورت تمام وقت و منطبق با شرایط

 .دمزایای دانشجویی این دوره برخوردار شو

 اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع  تحصیل در مقطع دکتری تخصصی تمام وقت می باشد بنابراین هرگونه

 .است

  دیهی است دانشجو تابع ت. بو کنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشی مربوط اسمسئولیت نظارت

 .قوانین و مقررات حضور و غیاب دانشگاه می باشد

 و آزاد می توانند در طول سال از یک ماه  اعم از بورسیه ، مامور آموزشی ،کلیه دانشجویان که دوره دکتری تخصصی

 .تذخیره شدن نیس مرخصی قابل مرخصی استفاده نمایند و این

 صدور گواهی حضور تمام وقت و  دانشجویی در پایان هر ماه منوط به یدریافت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایا

 .انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط است

 ه شورای تحصیالت اقدامات قانونی ب گروه آموزشی موظف است غیبت غیرموجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام

 ید.اتکمیلی دانشگاه گزارش نم

 آموزشی  به عنوان متخلف به  از سوی گروه ،در صورتی که دانشجو از اجرای مفاد بندهای این ماده تخلف ورزد

 دد.می گر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی

 آئین نامه 25ماده  2مفاد تبصره  تری تخصصی که براساسپرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دک -51ماده 

ولیکن اگر . مطابق نظر شورای آموزشی دانشگاه می باشد ،از فرصت اضافی برای ادامه تحصیل استفاده نمایند دوره دکتری

آئین  این 25ماده  2خاص دانشگاه طول دوره تحصیلی دانشجو اضافه بر سقف مجاز در تبصره  براساس رای کمیسیون موارد

و اخذ شهریه از دانشجو یا عدم اخذ  پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجو در طول این مدت ممنوع است، نامه اضافه شود

   .با توجه به نظرشورای آموزشی دانشگاه می باشد ، در طول این مدتو شهریه از ا

، جهت کسب مهارت تدریس ،نیمسال تحصیلیدانشجوی دوره دکتری تخصصی با نظر گروه آموزشی مربوط در هر -52ماده 

   .حداکثر سه واحد درسی باید تدریس نماید

داروسازی و ، پایه پزشکی و بهداشت و انعقاد قرارداد مشترک دکتری تخصصی رشته های علوم ضوابط برگزاری -53ماده

مطابق آئین نامه مربوط مصوب  دانشگاه ها و موسسات علمی معتبر خارج دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی داخل با

   .می باشد 11/3/1381شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  هجدهمین جلسه
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 یتبصره در سی و پنجمین جلسه شورای عال54ماده و  54فصل و  9آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در  -54ماده 

سید . این آیین نامه در همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم تصویب ر به 1386/  8/  29برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

وابسته به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سالتحصیلی  پزشکی و موسسات

و دستورالعمل های  قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها آیین نامه، و از تاریخ ابالغ آن. و به بعد الزم االجرا است 1387– 1388

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند وضعیت . مشمول این آیین نامه لغو می گردد مغایر با آن برای دانشجویان

داده و براساس آن این  را با آیین نامه جدید تطبیق 1387 – 1388تحصیلی دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی 

 .دانشجویان را فارغ التحصیل نماید

 قوانین دانشکده بهداشت

 پاره ای از مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 هدف:

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزش های الزم 

 را پیدا کنند. علمی مهارت های الزم برای آموزش، پژوهش و خدمات مربوط -و آشنایی با روش های پژوهشی

 شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و یا سایر دانشگاه های آموزشی و پژوهشی 

 خارج از کشور  داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های داخل یا

 شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تابع آیین نامه مربوطه می باشد.تبصره: 

دوره کارشناسی، مجاز به ادامه تحصیل  12دارندگان مدرک معادل گواهی اتمام دوره و یا میانگین کل کمتر از تبصره: 

 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نمی باشد.

 

 رخی از موارد آیین نامه آموزشیب

 

 سال است.  3طول دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته  .1

 32و حداکثر  28تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه بر حسب رشته حداقل  .2

 واحد است.

اهنمای تحصیلی مطابق سرفصل مصوب واحد درسی اصلی را طبق نظر استاد ر 32دانشجو می بایست پس از ثبت نام  .3

 انتخاب نماید.
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چنانچه به تشخیص گروه مربوطه و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، گذراندن دروس تکمیلی )جبرانی( برای  .4

دانشجو ضروری تشخیص داده شود، دانشجو موظف است عالوه بر واحدهای اختصاصی دوره، این دروس را نیز بگذراند. 

ر است گذراندن دروس تکمیلی )جبرانی( بر دروس اصلی اولویت دارند و نیز نمره این دروس در احتساب الزم به ذک

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

بود واحد است و در انتخاب درس ها اولویت با درس های کم 24حداکثر تعداد واحدهای درس های کمبود یا جبرانی  .5

 یا جبرانی می باشد.

 واحد جبرانی یک نیمسال به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می گردد. 12به ازای گذراندن هر  .6

 دانشجو موظف است پس از پایان ترم اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، پروپوزال خود را به تصویب برساند. .7

 می باشد.حضور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت  .8

باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل در  14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال )اعم از متوالی یا متناوب( کمتر از  .9

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته محروم می گردد.

 16انشکده واحد و در موارد استثنایی با نظر مدیر گروه و شورای تحصیالت تکمیلی د 14تا  8واحدهای مجاز هر ترم   .10

 واحد می باشد.

 گذراندن درس سیستم های اطالع رسانی برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد. تذکر:

 حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمام برنامه های درسی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس 

مجموعه ساعات  یک دهم، و کارگاهی، کارآموزی و کارورزی از دو هفدهماهی از ، عملی و آزمایشگچهار هفدهمنظری نباید از 

 آن درس تجاوز کند؛ در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می گردد.

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه موجه تشخیص داده شود، آن درس  تبصره:

 وعه دروس انتخابی دانشجو حذف می گردد.از مجم

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر از آن درس است؛ و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب 

حذف آن درس می شود. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده/ دانشگاه 

 می باشد.

 انصراف از تحصیل -یلیمرخصی تحص

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی با کسب موافقت دانشگاه، از مرخصی 

 تحصیلی استفاده کند که جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

هر نیم سال تحصیلی به اداره آموزش تسلیم  درخواست مرخصی باید بصورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی در

و پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط، قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو کتبا به وی 

 اعالم نماید. عواقب احتمالی ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو می باشد.
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صیل اعالم انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به موسسه دانشجو می تواند به هر دلیل از تح

تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیم سال تحصیلی تقاضای 

 یلی به عهده دانشجو می باشد.انصراف خود را پس بگیرد و آن نیمسال جزء مدت تحصیل وی محسوب و مرخصی تحص

 انتقالی و مهمانی

 .انتقال و تغیر رشته و جا به جایی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد 

  در صورتیکه ارائه برخی از دروس در یک رشته و یک زمان معین در دانشگاه مبدا ممکن نباشد، دانشجو می تواند آن

موزشی مربوطه و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در دانشگاه یا دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آ

دانشکده دیگری که مجری دوره است بصورت مهمان بگذراند. در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری 

 است.

 د.تعداد واحدهای درسی دانشجوی مهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحدهای آموزشی دوره تجاوز نمای 

  کمتر باشد. در غیر این صورت فارغ التحصیل شناخته نمی شود. 14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 

 

 پایان نامه

تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی  

 حقیق بپردازد.خود زیر نظر استاد راهنما به ت

  استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید کمیته تحصیالت تکمیلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با

 حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

 به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی و یا از 

 صاحبنظران و محققان برجسته مرتبط با موضوع پایان نامه می تواند به عنوان استاد مشاور تعیین شود.

  دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را در قالب

آموزشی مربوطه و شورای تحصیالت تکمیلی  طرح پیشنهادی با نظر استاد راهنما مشخص و به تصویب شورای گروه

 دانشکده برساند.

  دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی

نیمسال تحصیلی در نیمسال های بعدی نیز آن را انتخاب واحد و ثبت نام نماید؛ دراین حال نمره پایان نامه در آخرین 

 وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.

  ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت داوران متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور و یک نفر نماینده شورای

ئت علمی و متخصصین داخل یا خارج از دانشگاه به عنوان داور با تحصیالت تکمیلی دانشکده و دو نفر از بین اعضای هی

 حق رای صورت می گیرد.
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 از پایان نامه دفاعشرایط 

 

  دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد؛ و تکمیل

بی اعالم شده باشد. و نیز دانشجو باید یک مقاله فارسی ثبت شده داشته بودن پایان نامه توسط استاد راهنما بصورت کت

 باشد.

  در صورت چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در پایگاه های بین المللی

(scopus  یاpubmed مرتبط با موضوع پایان نامه نمره دانشجو با رتبه عالی محاسبه می گردد ) (. 5/18 -20)نمره از 

  در صورت چاپ یا پذیرش مقاله مرتبط با موضوع پایان نامه در سایر نمایه ها، نمره پایان نامه با رتبه بسیار خوب محاسبه

 (.17 -49/18می گردد )نمره از 

 ( در صورت ارائه گواهی وصول مقاله منتج از پایان نامه از یک مجلهsubmission letter به همراه اصل ) مقاله ارسال

 (.5/15 – 99/16شده جهت دفاع، نمره پایان نامه با رتبه خوب محاسبه خواهد شد )شرط دفاع و نمره از 

  تبصره: درصورتیکه دانشجو در طول تحصیل خود یک مقالهISI  یاpubmed  خارج از پایان نامه و با آدرس دانشگاه

 اضافه خواهد شد. چاپ کرده باشد یک نمره تشویقی به نمره پایان نامه وی

 

 ارزشیابی

 

  و برای دروس کمبود  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس اجباری و اختیاری در دوره کارشناسی ارشد

 می باشد. 20از  12یا جبرانی 

o تبصره: در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط 

انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نباشد، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعالم می گردد؛ در این 

صورت باید نمره دانشجو در این درس حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد ذیربط به نمره قطعی 

 تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

o باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل  14در دو نیمسال تحصیلی کمتر از  تبصره: اگر میانگین نمرات دانشجو

 محروم می گردد.

  می باشد. 14حداقل نمره پایان نامه 

  در صورت مردودی در دروس اختصاصی باید دانشجو دوباره آن دروس را انتخاب نموده و با موفقیت بگذراند. ولیکن در

 ن از جدول دروس اختیاری مصوب درس دیگری را انتخاب نماید.دروس اختیاری در صورت مردودی مجدد، می توا
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 مراحل قبل از تسویه حساب

 

 تایید استاد راهنما مبنی بر انجام تغییرات ذکر شده در جلسه دفاع 

 ( تدوین پایان نامه بر اساس شیوه نگارش مندرج در سایت دانشکدهsoh.iums.ac.ir) 

  ها در سایت دانشکده  می باشد( برگ آخر پایان نامه )فرم 3تکمیل نمودن 

 تحویل پایان نامه های صحافی شده به کارشناس آموزش و شروع فرآیند تسویه حساب 

 pdfو   wordپایان نامه بصورت   CDعدد  5پایان نامه صحافی شده و  4تعداد  تذکر:
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 تغذیه گروه داخلی قوانین

 ه دانشجویانفرآیند ارائه پروپوزال پژوهشی و تصویب موضوع پایان نام

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

شجو اجازه دفاع در ساعت قبل از جلسه دفاع تحویل داده نشود، دان 72در صورتی که  پروپوزال به اساتید گروه  تغذیه * 

 جلسه مربوطه را نخواهد داشت و دفاع به تاریخ بعدی جلسات گروه موکول خواهد شد.

 شود. جلسه دفاع از پروپوزال در گروه تغذیه برگزار می ماه دو بار درالزم به ذکر است که ** 

مطرح و  روپوزالپ 2 ترجیحاتید گروه، در هر جلسه دفاع، اهای پیشنهادی توسط اس بررسی پروپوزال ارتقاء فرآیندجهت **

  قابل دفاع می باشد.
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 فرمهای مورد نیاز جهت تصویب پروپوزال

 ن راهنمای آموزشی به عنوان نمونه به پیوست آورده شده است. صفحه نخست فایل های زیر در ضمائم ای

  فرم کامل بند الف را در سایت دانشکده بهداشت، معاونت پژوهشی، فرمهای آیین نامه پژوهشی می توانید دانلود

 نمایید. 

 توانید  فرمهای کامل بند ب را در سایت دانشکده بهداشت، معاونت آموزشی، اداره آموزش، فرم های آموزشی می

 دانلود نمایید.

 الف( فرم خام جهت نگارش پروپوزال

 ب( فرمهای مورد نیاز پس از دفاع از پروپوزال و تصویب در گروه تغذیه

 برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد .

 فرم ضمیمه ثبت عنوان پروپوزال  .2

شیما جزایری و نماینده محترم پژوهشی گروه سرکار  الزم به ذکر است، نماینده محترم آموزشی گروه سرکار خانم دکتر

 خانم دکتر ناهید آریائیان می باشند.

  که پس از پایان نیمسال دوم و قبل از شروع نیمسال سومدانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند 

تصویب تحصیلی موضوع پایان نامه خود را در قالب طرح پیشنهادی با نظر استاد محترم راهنما مشخص و به 

 شورای گروه آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برسانند.

 

 قوانین مربوط به حضور و غیاب دانشجویان

  در تمام جلسات آموزشی، حضور و غیاب توسط اساتید مربوط به آن درس صورت گرفته و در پایان ترم شرط شرکت

 ساس قوانین آموزش می باشد.دانشجو در امتحان پایان ترم منوط به نظر مسئول آن درس بر ا

  ارائه و  دفاع از پروپوزال، ژورنال کالببر اساس قوانین داخلی گروه، حضور تمامی دانشجویان در جلسات

الزامی می باشد. الزم به ذکر است در تمامی جلسات نامبرده حضور و غیاب توسط کارشناس محترم   سمینار

جلسه غیبت موجه )با تایید استاد راهنما(  2مجاز خواهد بود  گروه تغذیه انجام میشود و هر دانشجو حداکثر

جلسه، دانشجو موظف به ارائه یک ژورنال کالب دیگر عالوه بر ژورنال  2در صورت غیبت بیش از داشته باشد. 

 هفته پس از غیبت می باشد. 2کالب موظفی خود طی 

  یدهد.را به خود اختصاص منمره از سمینار  1شرکت در جلسات نامبرده 

 ( شرکت فعاالنه در جلسات نامبرده و نیز ارائه نظرات مرتبطRelevant comment در جلسات ژورنال کالب موجب )

 به سمینار خواهد شد. نمره تشویقیتخصیص 



56 

 

 ترجیحا مقاالت ژورنال کالب خود را می توانید از ژورنال Advances in Nutrition   با آدرس

https://academic.oup.com/advances/issue/9/5  .مقاالتی که از ژورنال مذکور انتخاب انتخاب نمایید

 .بود خواهد دانشجو جهت تشویقی گردد، شامل امتیاز

  ،پایان نامه مقطع  7داقل در حالزم است که دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود تا قبل از دفاع پایان نامه

                  درصد  80 )در دانشگاه ایران یا سایر دانشگاه ها همراه با ارائه گواهی( و نیز درارشد و دکترا 

برگزار شده در طول سال تحصیلی شرکت نمایند. در غیر اینصورت در زمان دفاع از پایان کالب های ژورنال 

 خواهد شد. نامه از نمره نهایی آن ها کسر

  فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که عالوه بر احراز کلیه 20نمره همچنین نمره کامل پایان نامه یعنی ،

شرایط مورد نظر، در زمان دفاع مقاله پذیرش شده در ژورنال معتبر خارجی با ایمپکت باال داشته باشند. در 

 خواهد بود. 75/19حداکثر نمره پایان نامه غیر اینصورت 

  دانشجویان گروه تغذیه اجازه دفاع از پایان نامه در شهریور ماه را نخواهند داشت و الزم است که تا قبل از

 شهریور از پایان نامه خود دفاع نمایید.

 یک هفته قبل فرم دفاع تکمیل  از حتما جهت دفاع پایان نامه در ضمن دانشجویان عزیز دقت فرمایند که

 .اینصورت برگزاری جلسه دفاع امکان پذیر نمی باشدغیر در ودشده به آموزش تحویل داده ش

 

 مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد قوانین

  مهلت دارند سمینار خود را آماده نموده و  ترم 2دانشجویان از همان ترمی که واحد سمینار را انتخاب می نمایند، به مدت

از همان ابتدای ترم مشخص نموده و  روزه( 10یک بازه زمانی ) ارائه دهند. قابل ذکر است که دانشجویان موظف هستند

نمره سمینار آن ها از  به مسئول محترم درس تحویل دهند و در صورتی که خارج از آن بازه سمینار خود را ارائه دهند، 

 می گردد. محاسبه  18

  مربوطه رسیده باشد در غیر این صورت موضوع سمینار هر دانشجو یک ترم قبل از ارائه باید به تصویب استاد راهنمای

 اجازه ارائه سمینار به دانشجو داده نخواهد شد.

  دانشجو موظف است از موضوع سمینار خود یک گزارش کتبی )مقاله فارسی یا انگلیسی( تهیه و یک هفته قبل از تاریخ

 ارائه سمینار به اعضاء محترم هیات علمی گروه تحویل دهد.

  حتما باید تاییدیه کتبی استاد راهنما جهت ارائه را به کارشناس گروه تحویل دهد.دانشجو قبل از ارائه  

  دانشجویان موظف هستند یک هفته قبل از ارائه، گزارش کتبی از سمینار خود را به استاد محترم راهنما و سایر اساتید

  گروه تحویل دهند. در غیر اینصورت اجازه ارائه نخواهند داشت.

  ژورنال کالب ها و نیز ارائه حضور فعال درrelevant comment  ،شامل نمره مرتبط با موضوع ژورنال کالب ها

 می گردد.تشویقی جهت سمینار 

https://academic.oup.com/advances/issue/9/5
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  هر دانشجو موظف است از یک هفته قبل، جلسه دفاع از پروپوزال، ژورنال کالب یا سمینار خود را طبق فرمت استاندارد که

د، تهیه و در بورد گروه تغذیه اطالع رسانی نماید. الزم به ذکر است دانشجو می نزد کارشناس محترم گروه تغذیه می باش

 بایست خبر جلسات مذکور را به مسئول سایت )آقای تقی زاده( نیز جهت درج در سایت دانشکده بهداشت ارسال نماید.

 در مجالت علمی پژوهشی و  ارایه مقاالت در کلیه سمینار ها ، کنگره ها ، همایش ها ، درج در مجالت ، چاپ مقالهISI  از

کلیه طرح ها و پایان نامه که زیر نظر استاد راهنما بوده ، باید با اجازه و اطالع قبلی استاد راهنمای مربوطه باشد. در غیر 

 اینصورت عواقب قانونی آن شامل دانشجوی مورد نظر خواهد شد. 

 داشت مخصوصا آیین نامه ها و فرم های موجود در معاونت به تمامی دانشجویان قویا توصیه میشود سایت دانشکده به

 آموزشی و پژوهشی دانشکده را مطالعه بفرمایند.

  برای اطالع از چگونگی فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویی و نحوه عضویت و فعالیت در این کمیته به سایت دانشکده

 بهداشت، معاونت پژوهشی مراجعه بفرمایید.

  می باشد و  تا پایان همان ترم که واحد را انتخاب نموده اندنشجویان کارشناسی ارشد مهلت ارائه سمینار دا

نمره کسر خواهد شد. و حداکثر تا پایان ترم دوم )بعد از انتخاب واحد  1بعد از آن، به ازای هر ترم تاخیر 

 .از سمینار الزامی است ارائه گزارش کتبیسمینار( باید ارائه انجام شده باشد. همچنین 

 

 و دفاع از آن کارشناسی ارشد فرم های مورد نیاز جهت نگارش پایان نامه

 فرم درخواست دفاع از پایان نامه .1

 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه .2

 سه برگ آخر پایان نامه .3

فرمهای کامل نامبرده را در سایت دانشکده بهداشت، معاونت آموزشی، اداره آموزش، فرم های آموزشی می توانید  .4

 انلود نمایید.د

 
 

 PhDمربوط به دانشجویان  قوانین

  هر دانشجویPhD  موظف است زیر نظر استاد راهنمای مربوطه، یک مقاله ) مرور سیستماتیک، متا آنالیز، ....( از سمینار

 خود تهیه و قبل از امتحان جامع، پذیرش آن را به گروه ارائه دهد.

 مهلت دارند سمینار خود را آماده نموده و  ترم 1 به مدتا انتخاب می نمایند، دانشجویان از همان ترمی که واحد سمینار ر

از همان ابتدای ترم مشخص نموده و  روزه( 10یک بازه زمانی )ارائه دهند. قابل ذکر است که دانشجویان موظف هستند 

نمره سمینار آن ها از  دهند،  به مسئول محترم درس تحویل دهند و در صورتی که خارج از آن بازه سمینار خود را ارائه

 می گردد.محاسبه  18
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  موضوع سمینار هر دانشجو یک ترم قبل از ارائه باید به تصویب استاد راهنمای مربوطه رسیده باشد در غیر این صورت

 اجازه ارائه سمینار به دانشجو داده نخواهد شد.

  حضور فعال در ژورنال کالب ها و نیز ارائهrelevant comment شامل نمره رتبط با موضوع ژورنال کالب ها، م

 می گردد.تشویقی جهت سمینار 

  هر دانشجویPhD  پس از پایان نیمسال اول با راهنمایی استاد راهنمای خود و بر حسب عالقه و برنامه شغلی آینده خود

حد هماهنگی الزم را به موظف است کهاد خود را انتخاب و با دپارتمان یا دانشکده در خصوص مهمان شدن و انتخاب وا

 عمل آورد.

  هر دانشجو موظف است از یک هفته قبل، جلسه دفاع از پروپوزال، ژورنال کالب یا سمینار خود را طبق فرمت استاندارد که

نزد کارشناس محترم گروه تغذیه می باشد، تهیه و در بورد گروه تغذیه اطالع رسانی نماید. الزم به ذکر است دانشجو می 

 خبر جلسات مذکور را به مسئول سایت )آقای تقی زاده( نیز جهت درج در سایت دانشکده بهداشت ارسال نماید.بایست 

  ارایه مقاالت در کلیه سمینار ها ، کنگره ها ، همایش ها ، درج در مجالت ، چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی وISI  از

بوده ، باید با اجازه و اطالع قبلی استاد راهنمای مربوطه باشد . در غیر کلیه طرح ها و پایان نامه که زیر نظر استاد راهنما 

 اینصورت عواقب قانونی آن شامل دانشجوی مورد نظر خواهد شد. 

  به تمامی دانشجویان قویا توصیه میشود سایت دانشکده بهداشت مخصوصا آیین نامه ها و فرم های موجود در معاونت

 طالعه بفرمایند.آموزشی و پژوهشی دانشکده را م

  برای اطالع از چگونگی فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویی و نحوه عضویت و فعالیت در این کمیته به سایت دانشکده

 بهداشت، معاونت پژوهشی مراجعه بفرمایید.

  ،30و  نمره آزمون جامع نمره کتبی %70، برگزار می گردد. تیرماه و دی ماهآزمون جامع گروه تغذیه دو نوبت در سال% 

مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجو  %50آن مربوط به مصاحبه و  %50نمره شفاهی،  %30شفاهی است. از 

 در طول ترم تحصیلی )نمره الگ بوک( می باشد.

  هر دانشجو موظف است در پایان هر ترم مجموعه فعالیتهای خود را در الگ بوک درج نموده و آن را برای

الگ بوک در هر سال باید تحویل داده شود. از آن جایی  2راهنما ارسال نماید. به عبارت دیگر استاد محترم 

که بخشی از نمره امتحان جامع مربوط به امتیاز الگ بوک می باشد، لذا به دانشجویان محترم اکیدا توصیه 

 تکمیل نمایند. میشود قوانین ابتدای الگ بوک را دقیق مطالعه نموده و اطالعات را بر اساس آنها

 

 و دفاع از آن PhDفرم های مورد نیاز جهت نگارش پایان نامه 

 فرم درخواست دفاع از پایان نامه .5

 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه .6

 سه برگ آخر پایان نامه .7
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ید فرم های کامل نامبرده را در سایت دانشکده بهداشت، معاونت آموزشی، اداره آموزش، فرم های آموزشی می توان .8

 دانلود نمایید.

 نکاتی در مورد امتیازدهی الگ بوک دانشجویان مقطع دکترا

  حتما الگ بوک بشکلPDF .یا فریز شده تحویل داده شود 

 .قبل از تکمیل الگ بوک راهنمای آن توسط دانشجو به دقت مطالعه گردد 

  تنها نمره ای به آن مورد در صورتی که موارد ذکر شده در الگ بوک های ترم های مختلف تکراری باشد، نه

 تعلق نمی گیرد، بلکه از نمره کلی الگ بوک نیز کسر می گردد.

  حتما مستندات مربوط به مقاالت، کتاب، شرکت در همایش ها، کارگاه های آموزشی، تدریس، داوری

ی به موارد مقاالت و  سایر فعالیت های علمی پژهشی و فوق برنامه ارائه گردند و بدون ارائه مستندات نمره ا

 مذکور تعلق نمیگیرد.

  نمره مقاله فقط به مقاالتی تعلق می گیرد که وابستگی دانشجوی مورد نظر در آن مقاله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران ذکر شده باشد.

  نمره کتاب فقط در صورتی که چاپ کتاب به پایان رسیده باشد منظور می گردد و به کتاب در حال چاپ یا

 ... نمره ای تعلق نمی گیرد.در حال ادیت و 

  بخش مشاوره به سایر دانشجویان، اولویت با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است و فقط در این

 صورت و نیز با تایید استاد راهنما، نمره آن قسمت منظور می گردد.

 پزشکی ایران امتیاز دارد. مشاوره و فعالیت در مراکز تحقیقاتی و ... فقط در مراکز وابسته به دانشگاه علوم 

 :نمره کتاب به شرح ذیل مصوب گردید  

 نمره 10تالیف کتاب )کل کتاب انگلیسی(:            

 نمره 5تالیف کتاب )کل کتاب فارسی(:              

 نمره 3ترجمه کتاب یا ویرایش کتاب:               

 ایران باشد ز دانشگاه علوم پزشکیمقاالت دو افلیشنی، افلیشن اول ا.  

 

 

 آئین نامه استاد مشاور برای آشنائی شما با وظایف استاد مشاور:

 استاد مشاور: 

مشاوره ای دانشجویان در مقاطع مختلف  اعضای هیأت علمـی دانـشگاه یـا دانـشکده کـه مـسئولیت هـدایت تحـصیلی و

. بنابر این استاد مشاور فراتر از استاد مشاور گیرد ـیتحـصیلی را در زمینـه هـای آموزشـی، پژوهـشی و فـردی بـر عهـده م

 پایان نامه است که صرفا وظیفه ای آموزشی دارند، هر چند که ممکن است استاد مشاور، استاد مشاور در پایان نامه نیز باشد.
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 وظایف استاد مشاور: 

 هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان -1

     جهت رفع  سیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانـشجویان و تـالش درشناسایی زمینه های آ -2

 ها آن

 پژوهشی آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل، واحدهای مختلف دانشگاه، مقررات و فراینـدهای آموزشـی و -3

 شناسایی و حکایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر -4

 :جایگاه استاد مشاور

 .استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب می شود -1

جمله ثبت نام ،  از استاد مشاور در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مـسائل آموزشـی در محـدوده مقـررات مربوطـه -2

میهمانی دارای مسئولیت  ر یـک نیمـسال، تغییـر رشـته و انتقـال واخذ و حذف واحدها، حذف کلیه درس های اخذ شـده د

 .باشد اجرائی بوده و هر گونه تصمیم گیری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مـشاور مـی

 استاد مشاور در حیطه های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صرفاً نقش هدایت کننده و مـشورتی دارد

 .ت کتبی خود را به معاونت پژوهشی و معاونت دانشجویی فرهنگی اعالم نمایدو می تواند نظرا

دانشجویان می توانند در ساعات تعیین شده اساتید مشاور )که بر روی درب اتاق ایشان نصب شده است( برای مشاوره و حل 

 مشکالت خود مراجعه نمایند.

در روز ثبت نام را تکمیل و شخصاٌ به استاد مشاور مربوطه جهت  دانشجویان می بایست فرمهای محرمانه )الف و ب( ارائه شده

 تشکیل پرونده، تحویل دهند.  

یادآور می شود این اطالعات کامال محرمانه بوده و نزد استاد مشاور و در نهایت در اختیار مسئول اساتید مشاور قرار خواهد 

.گرفت
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