
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیالت  و  آموزشی    شورای  این دستورالعمل درصورت دریافت پیشنهادات موثر در جهت تکمیل آن )پس از تائید

 تکمیلی دانشگاه( قابل ویرایش به صورت ساالنه خواهد بود. 

 

 حضور تمام وقت دانشجویان اجرایی دستورالعمل 

 ( Ph.Dدوره دکتری تخصصی )

  10/8/1401مورخ ی ایران علوم پزشک شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهجلسه  مصوب

 

 

 تهیه و تدوین:

  مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 اداره تحصیالت تکمیلی

 01نسخه 
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 بسمه تعالی                                                                                 

 

دستورالعمل اجرایی    97/ 24/4مصوب  (PhD)ی تخصصیدکتردوره آئین نامه آموزشی   50مفاد ماده در راستای رعایت 
 حضور تمام وقت دانشجویان دوره دکتری تخصصی به شرح ذیل تدوین گردیده است: 

 
 : 50ماده 

بپردازد تا بتواند از  باید به صورت تمام وقت و منطبق با شرایط زیر به تحصیل   (PhD)دانشجوی دوره دکتری تخصصی
 مزایای دانشجویی این دوره برخوردار شود. 

 

تمام وقت می باشد بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای     (PhD)تخصصی  تحصیل در مقطع دکتری  -50-1

بایستی عدم اشتغال دانشجو احراز   در  . دانشجو ممنوع است نام  به    زمان ثبت  ارائه ماموریت  شود. افراد شاغل ملزم 

آموزشی یا مرخصی بدون حقوق می باشند. چنانچه در هرمرحله ای از تحصیل مشخص شود که اطالعات ارائه شده  

ایشان  ادامه تحصیل    توسط دانشجو در مورد وضعیت اشتغال نادرست بوده است ، قبولی وی کان لم یکن می باشد و از 

 جلوگیری خواهد شد.

معاونت آموزشی وزارت متبوع صرفا ممنوعیت   17/7/1401مورخ  659/500نامه شمارهبر اساس مفاد  قابل ذکر است

در اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه نیستند و در مشاغلی که    (PhD)اشتغال دانشجویان دوره دکتری تخصصی

   .ه استدیتعارضی با تحصیل تمام وقت آنها در مقطع یاد شده ندارد ابطال گرد
 

 :آئین نامه آموزشی 50-1روش اجرا ماده 

 باشند:  شامل موارد ذیل می  ،اشتغال به کار می یابند ،که قبل از شروع به تحصیل و یا در حین تحصیل شاغل   دانشجویان    

     .بعد از شروع تحصیل اشتغال به کارشروع در زمان ثبت نام و یا در زمان  محل کار  موافقت ارائه -1

، حداقل ساعات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه  معاونت آموزشی وزارت متبوع 18/8/1401/د مورخ 5193/500با عنایت به نامه شماره  -2

 -در روزهای اداری می باشد لذا آندسته از دانشجویانیکه اشتغال به کار آنها با ساعات آموزشیعصر 16صبح الی  8علوم پزشکی ایران از ساعت 

 می باشند.  یا ماموریت آموزشی بدون حقوق استحقاقی ، مرخصی احکام شده تداخل دارد موظف به ارائه پژوهشی یاد 

بالمانع بودن اشتتغال به کار مشتروب به نداشتتن تداخل ستاعت های آموزشتی و ستاعت های حضتور در دانشتگاه محل تحصتیل با ستاعت های  -3

آندستته از معاونت آموزشتی وزارت متبوع   ، شتایان ذکر استت برای   18/8/1401خ /د مور5193/500حضتور در محل کار   مووتوع نامه شتماره 

معاونت آموزشتی  17/7/1401مورخ  659/500شتماره ، مشتمول مفاد نامه خود  دانشتجویانیکه بر استاا اعالم ستاعت کاری توستط محل خدمت 

استتاا ن ر گروه   مراحل آموزشتتی و پژوهشتتی در هر دانشتتکده برمی گردند ، تعیین و تطبیق ستتاعت های حضتتور در هری  از متبوع  وزارت  

خود تعریف شده تایید شتورای آموزشتی تحصتیالت تکمیلی دانشکده خواهد بود. در هرصورت دانشجو موظف به تکمیل ساعات حضور آموزشتی و  

 در هر ماه می باشد.
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  آئین نامه آموزشی  حضور تمام وقت مربیان حضور تمام وقت دانشجو مطابق ووابط و مقررات دانشگاه در مورد  -50-2

 گروه های آموزشی ذیربط است.    97  سال  آئین نامه آموزشی  اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی   /  86سال
 

 :آئین نامه آموزشی 50-2روش اجرا ماده 

ستاعت  مطابق با اعضتای هیت علمی جغرافیایی  و برای   54به بعد میزان حضتور فیزیکی دانشتجویان هفته ای  98برای دانشتجویان ورودی  -

 ساعت   مطابق با مربیان  میباشد.  40هفته ای  98ورودی قبل 

 میباشد. ساعت 80، میزان حضور فیزیکی در فروردین ماه با توجه به تعطیالت عید نوروز بدون کسر از مرخصی استحقاقی دانشجو -

. بدیهی است  می باشد همربوط  گروه آموزشی مسئولیت ن ارت و کنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده  -50-3

 است.دانشجو تابع قوانین و مقررات اداری حضور و غیاب دانشگاه 
 

 آئین نامه آموزشی: 50-3ماده  روش اجرا

با توجه به تمام وقت بودن تحصیل، دانشجو موظف است حضور فیزیکی خود را در دانشکده به صورت روزانه از طریق سیستم حضور و غیاب   -1

شکده محل  الکترونیکی ثبت نماید. آن دسته از دانشجویان که بعد از گذراندن آزمون جامع با ن ر استاد راهنما قسمتی از رساله خود را خارج از دان

از محل حضور خود در خارج از دانشکده که به تایید استاد راهنما و سپس مدیر گروه    "گواهی حضور"یل انجام می دهند، ملزم به ارائه  تحص

 آموزشی رسیده باشد، خواهند بود. . بدیهی است در غیراینصورت غایب محسوب شده و مطابق مقررات مربوطه با دانشجو رفتار خواهد شد. 

کار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی   ن دوره مذکور،  امکان معادل سازی ساعتبه من ور افزایش کیفیت و بهره وری از حضور فیزیکی دانشجویا  -2

، ارائه  انجام شده توسط دانشجو   مانند : ارائه مقاله در سمینارها و کنگره ها، ارائه سخنرانی در کنگره خارجی ، ارائه پوستر در کنگره خارجی

الت علمی پژوهشی در زمان تحصیل دانشجو در دوره دکترای  یا سایر مج  ISI  ،Pub Med  ،Scopusپذیرش چاپ مقاله در مجالت  

 تخصصی ، مربی کارآموزی و .....  به جای ساعات حضور موظف وجود دارد. 

با توجه به تنوع شرایط گروههای آموزشی، متفاوت بوده و برای اجرا    موظف ،  نحوه معادل سازی فعالیت های ذکر شده به جای ساعات حضور

 آن در شورای آموزشی گروه ذیربط مصوب و به تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده باشد. باید دستورالعمل 

 مقاالت منتج از رساله که جهت دفاع از رساله ارایه می گردند شامل این بند نمی باشد. : 1تبصره 

در گروه عنوان ساعات حضور اجباری ساعاتی به به حضور  ملزم ، در هر ماه  هری  از مراحل آموزشی و پژوهشیبرای دانشجویان : 2تبصره 

تعیین خواهد شد. واوح دانشکده  هر تایید شورای تحصیالت تکمیلیو مربوطه  پیشنهاد گروه آموزشی  به  این ساعات که می باشند آموزشی 

تا سقف   دستورالعملموارد یاد شده در این  و 50-2ماده  موظف می تواند بر اسااحضور بر ساعت حضور اجباری، مابقی ساعات   عالوه است 

با  تمام وقت دانشجویان مسئولیت تایید ساعت حضور  ساعت موظف ذکر شده در آیین نامه های آموزشی مربوطه ، معادل سازی شود.

 می باشد. مربوطه مدیرگروه آموزشی 
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مأمور آموزشی و آزاد می توانند در طول سال از  از بورسیه ، اعم    (PhD)کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی - 50-4
 ی  ماه مرخصی استفاده نمایند و این مرخصی قابل ذخیره شدن نیست. 

 
 

 :ئین نامه آموزشیآ 50-4ماده  روش اجرا

تایید در دانشجویان دکتری مجاز به اخذ یکماه مرخصی استحقاقی در طول سال میباشند. بدیهی است مرخصی استعالجی نیاز به طرح و    -1

 با امضا   برگه های مرخصی استحقاقی و استعالجی باید تا تاریخ سی ام هر ماه پس از تایید مدیر گروه آموزشی  کمیسیون پزشکی دانشگاه دارد.

 اهد شد. به مرخصی آن دسته از دانشجویان که در موعد مقرر ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخو آموزش دانشکده ارسال گردد. اداره به  و مهر 

از کم  هزینه این دانشجویان دانشجویان جهت خروج موقت از کشور ملزم به استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنه میباشند. در صورتی که -2

تحصیلی استفاده مینمایند و خروج از کشور سیاحتی به مدت یکماه  دارند ولی فاقد مرخصی استحقاقی هستند مشمول دریافت کم  هزینه 

 نمی گردند.  تحصیلی

 

 

دریافت کم  هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی در پایان هر ماه منوب به صدور گواهی حضور تمام   -50-5

 وقت و انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط است. 

دانشجو در  عدم دریافت کم  هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی، دلیلی برای عدم حضور تمام وقت   -50-6

 گروه آموزشی و دانشکده و عدم انجام فعالیتهای آموزشی نمی باشد. 
 

 آئین نامه آموزشی: 50-6و   50-5 ادهم  روش اجرا

در صورت   می باشندپذیرش چاپ مقاله    تنها در انت ارآنها به اتمام رسیده و    رساله  و نگارش  عدم حضور فیزیکی دانشجویانی که بخش عملی  -1

به    عدم نیاز گروه  تایید استاد یا اساتید راهنمای رساله، تایید در شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مبنی بر

و  بیشتر شود.   ماه  6بدیهی است عدم حضور در دانشکده برای رساله تحت هر شرایطی نباید از    حضور دانشجو در دانشکده بالمانع خواهد بود. 

در شورای آموزشی دانشگاه تعیین ،  با درخواست شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده    ماه ، ووعیت دانشجو  6صورت عدم حضور بیش از    در

 تکلیف می گردد.  

گروه آموزشی    از آنجائیکه پرداخت کم  هزینه تحصیلی در پایان هر ماه منوب به گواهی حضور تمام وقت و انجام وظایف محوله از سوی   -2

نمی  به دانشجو  کمک هزینه  پرداخت  مشمول  علت انت ار جهت پذیرش چاپ مقاله  مدت زمان عدم حضور دانشجو به  است بنابراین  

 . گردد
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گروه آموزشی موظف است غیبت غیر موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانونی به شورای تحصیالت    50-7

 نماید. تکمیلی گزارش 
 

 :آئین نامه آموزشی 50-7ماده  روش اجرا

  .نحوه مواجهه با کسری ساعات یا عدم حضور فیزیکی دانشجو به شرح ذیل میباشد

 تذکر کتبی به دانشجو توسط مدیر گروه مربوطه با رونوشت به معاون آموزشی دانشکده همراه با کسر مرخصی استحقاقی -نوبت اول

دانشجو توسط معاون آموزشی دانشکده با رونوشت به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی جهت قطع کم  تذکر کتبی به   -نوبت دوم

 هزینه در زمان غیبت 

در صورت ادامه بی ن می در حضور فیزیکی تذکر کتبی به دانشجو و انعکاا موووع به مدیریت امور آموزشی  و تحصیالت    -نوبت سوم

 رای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به من ور تعیین تکلیف ووعیت دانشجوتکمیلی دانشگاه جهت طرح در شو

 

 

  از سوی گروه آموزشی، به عنوان متخلف    نماید، در صورتی که دانشجو از اجرای مفاد بندهای این ماده تخلف    -  50-8

 به شورای تحصیالت تکمیلی معرفی می گردد. جهت اقدام قانونی 
 

 :آئین نامه آموزشی 50-8ماده  روش اجرا

 به طریق ذیل عمل نماید  شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در صورت تخلف دانشجو در حضور فیزیکی نامطلوب میتواند

 محرومیت دانشجو از  ی  ترم فرصت تحصیلی اوافی شورا  -1

 ممانعت از ادامه تحصیل در صورت تداوم عدم حضور  -2

************************** ************* 

 


