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  د ناپیوستهآئین نامه دوره کارشناسی ارش
  

  فصل اول
  کلیات

  تعریف 
  1ماده:  

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از دوره هاي آموزش عالی باالتر از دوره 
کارشناسی است که پس از آن به اجرا در می آیـد و سـرانجام بـه اعطـاء مـدرك      

  .انجامد کارشناسی ارشد ناپیوسته در یک رشته دانشگاهی می
هـا و   ه به منظوراختصار به همه دانشـگاه هـا ، دانشـکده   دراین آیین نام : 1تبصره

موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کـه  
فعالیت  Ph.Dدر مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی 

  . دارند ، دانشگاه گفته می شود
  : 2تبصره

اسـی ارشـد یـا دکتـراي تخصصـی      هـاي کارشن  هایی که مجري دوره در دانشگاه
Ph.D دانشـگاه بـر اسـاس آیـین     / باشند شوراي تحصیالت تکمیلی دانشـکده   می

ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه بیست و چهـار   نامه مدیریت دانشگاه
  . شوراي عالی انقالب فرهنگی تشکیل خواهد شد 11/4/70مورخ 

  :هدف 
  2ماده   

، گسـترش دانـش و تربیـت متخصصـان و     هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد
پژوهشگرانی است که با فراگیري آمـوزش هـاي الزم و آشـنایی بـا روش هـاي      

  . پژوهش علمی، مهارت الزم را براي آموزش، پژوهش و خدمات پیدا می کنند
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  فصل دوم

  شرایط ورود
 شرایط ورود به دوره به شرح زیر است :3ماده:  

  .موزش عالیداشتن شرایط عمومی ورود به آ: 1-3
داشتن کارشناسی یا باالتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکـی  : 2-3

هاي داخل یا خارج از کشور که حذف مورد به تائید وزارت بهداشـت،   از دانشگاه
  .درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري رسیده باشد

  .و متناسب با رشته تحصیلیبرخورداري از توانایی جسمی و روانی : 3-3
  .موفقیت در آزمون ورودي دوره: 4-3
هـاي دیگـر    عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه:  5-3

  .و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی 
توانـد تحصـیل    تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته مـی  :1تبصره 

شی تخصصی مربوطه و تائید شوراي عـالی برنامـه    کند بر عهده دبیرخانه آموز
  .ریزي علوم پزشکی است

شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تـابع   : 2تبصره 
  باشد آئین نامه هاي مربوط می

 12دارندگان مدرك معادل گواهی اتمام دوره و یا میانگین کل کمتـر از  : 3تبصره 
به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسـته   درمقطع کارشناسی مجاز 

  .باشند هاي علوم پزشکی نمی رشته
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  فصل سوم
  نظام آموزشی 

  4ماده   
هاي کشـور مبتنـی    آموزش درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمام دانشگاه

  .بر نظام واحدي است
واحـدهاي   در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس با تعداد

شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس بـه همـان    آن درس سنجیده می
  .درس محدود است 

هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است مفاد آن به  ترتیب بصورت نظـري  
سـاعت   51ساعت، کارگـاهی و کـارآموزي    34ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی  17

ل تحصـیلی یـا دوره تابسـتانی، طبـق     سـاعت در طـول یـک نیسـما     68کارورزي 
  .شود  برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می

هایی که دارایی پروژه هستند مدت اجراي پروژه در یـک نیمسـال    در مورد رشته
  .شود  متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می

  5ماده  :  
رت ضرورت و داشـتن  هر سال تحصیلی مرکب از دونیمسال تحصیلی و در صو

مدت آموزش هـر نیمسـال تحصـیلی    .شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است 
این آئین  4هفته با رعایت مفاد ماده  6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17شامل 

  .نامه است 
  : 1تبصره 

طول مدت امتحانات پایان نیمسـال یـا پایـان دوره تابسـتانی جـز مـدت آمـوزش        
  .شود محسوب نمی

  : 2تبصره 
در موارد استثنایی ضروري شامل وقوع حـوادث طبیعـی ، عـدم امکـان حضـور      

هفتـه و مـواردي از ایـن قبیـل بـه پیشـنهاد دانشـکده         17استاد مربوطه در طول 
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تـوان درس یـا درسـهایی را در     مربوط و موافقت شوراي آموزشی دانشگاه مـی 
هـارا اخـذ    آن درس یـا درس هفته جهت کلیه دانشجویانی که  17تر از  مدتی کوتاه

مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان . اند تدریس نمود کرده
  .این آئین نامه کمتر نشود 4مقرر در ماده 

  6ماده  :  
هاي درسی مصوب شوراي عـالی   هاي علوم پزشکی موظفند برنامه تمام دانشگاه

  .برنامه ریزي را اجرا نمایند
  

هاي علوم پزشکی اعم از داراي هیأت ممیـزه و فاقـد هیـأت     گاهکلیه دانش :تبصره 
هاي وابسته به وزارت بهداشـت مجـاز خواهنـد بـود نسـبت بـه        ممیزه و سازمان

در هر برنامـه   (Noncore)ارائه واحدهاي درسی جدید به جاي دروس اختیاري 
باشند اقدام براي ایـن دروس را بصـورت اختیـاري     آموزشی که داراي مجوز می

  . ه دانشجویان ارائه نمایند ب
هـاي   در دانشگاه (Noncore)سقف ارائه واحدهاي درسی جدید دروس اختیاري 

باشد و در  کل واحدهاي دروه در هر برنامه آموزشی می% 20داراي هیأت ممیزه 
هاي فاقد هیأت ممیزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصیل در رشته  دانشگاه
  .باشد دوره در هر برنامه آموزشی میکل واحدهاي % 10مربوطه 
  تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته      : 7ماده

 32و حـداکثر   28با احتساب واحد پایان نامه بـر حسـب رشـته، حـداقل     
  . واحد است

چنانچه به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي تحصـیالت تکمیلـی    :1تبصره
کمبود یا جبرانی، براي دانشجو ضروري تشـخیص  هاي  دانشگاه ، گذراندن درس

داده شود وي مکلف است آن دروس را براساس برنامـه مصـوب دوره ، اضـافه    
بر واحدهاي درسی مقـرر در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته  و مطـابق ایـن       

  . آئین نامه بگذراند
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  :  2تبصره 
  . واحد است 24حداکثر تعداد واحدهاي درسی کمبود یا جبرانی 

ها ، اولویت با دروس کمبود یـا جبرانـی اسـت، ترتیـب      در انتخاب درس :3تبصره
تحصـیلی دانشـجویان در طـول      ارائه دروس با رعایت پیشنیازها ، تنظیم برنامـه 

دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک 
، بـا نظـر گـروه    درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عـالی برنامـه ریـزي    

دانشـکده ذیـربط   / آموزشی مربوط بر عهده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 
  . است

واحد درسی از دروس کبمود یا جبرانـی، یـک    12به ازاي گذراندن هر   :4تبصره 
  . نیمسال تحصیلی، به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود

  بـراي همـه رشـته هـا     تعداد واحد پایان نامه کارشناسـی ارشـد     :8ماده
واحـد   10تا  4هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي بین  مطابق برنامه
  . درسی است

  دانشجوي دوره کارشناسی ارشد مجـاز اسـت در هـر نیمسـال      :9ماده
واحد درسی از مجموع دروس دوره را انتخـاب و   14تا  8تحصیلی بین 

در . اشـته باشـد  واحـد درسـی بـاقی د    8ثبت نام کند ، مگر آنکه کمتر از 
موارد استثنایی ، با پیشـنهاد گـروه آموزشـی ذیـربط و تائیـد شـوراي       

واحـد   16دانشکده  این تعداد می توانـد بـه   / تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
  . افزایش یابد

واحـد   8در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسـی دانشـجو در کمتـر از     :1تبصره
  . درسی بالمانع است

واحـد   4رائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حـداکثر  در صورت ا  :2تبصره
  . باشد درسی در آن دوره می
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  فصل چهارم
  حضور و غیاب

  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هـر درس الزامـی    : 10ماده
، عملـی و   17/4است و ساعات غیبـت دانشـجو در هـر درس نظـري از     

از  10/1و کـارورزي از   و کارگاهی ، کـارآموزي  17/2آزمایشگاهی از 
مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیراینصورت نمره دانشـجو در  

  . آن درس صفر محسوب میشود
در  10غیبــت در جلســات درس تــا ســقف مشــخص شــده در مــاده    : 1تبصــره 

صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط 
  ت تکمیلی دانشکده موجه شناخته شود با تائید شوراي تحصیال

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شـده    : 2تبصره 
باشد ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و تائید شـوراي تحصـیالت    10در ماده 

شـود در ایـن    تکمیلی دانشـکده موجـه تشـخیص داده شـود آن درس حـذف مـی      
و نیمسال مـذکور بـه   . هر نیمسال الزامی نیستواحد در  8صورت رعایت حداقل 

  . عنوان یک نیمسال کامل جز سنوات تحصیلی دانشجومحسوب می شود
  غیبت غیر موجـه در امتحـان هـر درس موجـب گـرفتن نمـره        : 11ماده

و غیبـت موجـه در امتحـان هـر درس     . صفر در  امتحان آن درس اسـت 
واحـد   8قل شود در این صـورت رعایـت حـدا    موجب حذف آن درس می

در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنـوان یـک نیمسـال    
تشخیص موجـه  . شود کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

ــی    بــودن غیبــت در جلســه امتحــان برعهــده شــوراي تحصــیالت تکمیل
  .دانشگاه است/ دانشکده 
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  فصل پنجم
  ارزشیابی 

  درسـی اختصاصـی اجبـاري و    حـداقل نمـره قبـولی  در هـر      : 12ماده
از  12و براي دروس کمبـود یـا جبرانـی     20از  14اختصاصی اختیاري 

چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را . است 20
  .تکرار نماید 

اگـر دانشـجویی در یـک درسـی اختصاصـی اختیـاري مـردود شـود          : 1تبصره 
جدول دروس اختصاصـی اختیـاري    درصورت تائید گروه آموزشی می تواند از

در برنامه آموزشی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي درس دیگـري را انتخـاب   
  .کند

در این صورت نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودي در کارنامـه دانشـجو   
  شود ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می

ابی دانشجو در یک درس موکول بـه فعالیتهـایی   در مواردي که ارزشی : 2تبصره 
باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکـن  

در این صورت باید نمـره  . شود نباشد نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعالم می
دانشجو در این درس حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد توسط استاد مربوطه 

در غیـر ایـن صـورت بـا اعـالم      . قطعی تبدیل و در کارنامه وي ثبت شود به نمره
دانشکده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد بدیهی است ثبت نمره ناتمـام در  

  .نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است
  میانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نبایـد   : 13ماده

د در غیر اینصورت دانشگاه به دانشـجو اخطـار خواهـد    کمتر باش 14از 
داد ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسـال  

  .تواند اخذ واحد نماید بعدي در محدوه حدنصاب واحدها می
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اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعـم از متـوالی یـا     : 1تبصره 
د آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد باش 14متناوب کمتر از 

  .شود ناپیوسته محروم می
) واحـد  8(هایی که تعداد واحدهاي اخذ شده کمتر از حدنصـاب   نیمسال : 2تبصره 

هـاي مشـمول اخطـار     جـزو نیمسـال   14باشد در صورت کسب میانگین کمتـر از  
  .محاسبه خواهد شد

نــی در کارنامــه دانشـجو جداگانــه ثبــت  نمــره دروس کمبــود یـا جبرا  : 3تبصـره  
شود و در احتساب میانگین نمـرات نیمسـال تحصـیلی و میـانگین کـل نمـرات        می

  شود   دانشجو منظور نمی
  

  فصل ششم
  طول دوره  ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 

 طول دوره مدتی است که دانشجو بایـد دروس تعیـین شـده در    : 14ماده
. مه را براساس مقررات مربوط به اتمام برسانددوره و همچنین پایان نا

سـال   3حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
چنانچه دانشـجو در ایـن مـدت نتوانـد دروس دوره را باموفقیـت      . است 

بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامـه تحصـیل   
  . شود محروم می

  : تبصره 
توانـد ، در مـوارد اسـتثنایی بـه پیشـنهاد       راي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مـی شو

استاد راهنما و تایید شوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده حـداکثر یـک نیمسـال       
  .تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید

  دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصـیلی در زمـانی کـه    :  15ماده
د براي ثبت نـام و انتخـاب واحـد بـه اداره آمـوزش      کن دانشگاه اعالم می

عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی براي یـک نیمسـال   . مراجعه نماید
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بدون اطالع و عذر موجه بـه منزلـه تـرك تحصـیل اسـت و دانشـجو از       
در موارد اسـتثنایی کـه دانشـجو تـرك     . گردد  ادامه تحصیل محروم می
یـل آن را حـداکثر یکمـاه قبـل از     دانـد بایـد دال   تحصیل خود را موجه می

در . پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آمـوزش ارائـه دهـد   
صورت تایید موجـه بـودن تـرك تحصـیل توسـط شـوراي تحصـیالت        
تکمیلی دانشگاه آن نیمسال جزو مـدت مجـاز تحصـیل وي محسـوب و     

  .شود مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر می
  16ماده  :  

تواند حـداکثر بـراي یـک نیمسـال      دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته میدانشجوي 
  .تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کند

  :  1تبصره 
در مــوارد . اخـذ مرخصـی تحصـیلی در اولـین نیمســال تحصـیلی مجـاز نیسـت        

تصمیم گیري برعهده شوراي تحصـیالت تکمیلـی   . استثنایی با پیشنهاد دانشکده 
  . باشد دانشگاه می

  :  2صره تب
  .شود مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

  :  3تبصره 
تقاضاي مرخصی باید بصورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شـروع نـام نویسـی    
در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گـردد و  

نشـکده ذیـربط قبـل از    اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دا
اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشـجو را کتبـاً بـه    

موافقـت دانشـگاه بـا مرخصـی تحصـیلی دانشـجو بـا توجـه بـه          . وي ابالغ نماید
عواقـب احتمـالی ناشـی از مرخصـی     . گیـرد   وضعیت تحصیلی وي صـورت مـی  

  .تحصیلی به عهده دانشجو است
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  :  4تبصره 
هاي اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شـروع امتحانـات    کلیه درس حذف

پایان آن نیمسـال تنهـا در صـورتی مجـاز اسـت کـه بنـا بـه تشـخیص شـوراي           
آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامـه تحصـیل در آن نیمسـال نباشـد در ایـن      
. صورت آن نیمسـال بـراي دانشـجو مرخصـی تحصـیلی محسـوب خواهـد شـد        

ه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسب
  . به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است

  :  5تبصره 
هاي علوم پزشـکی در صـورت    دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته

توانند با رعایت سایر ضـوابط و مقـررات از یـک نیمسـال مرخصـی       بارداري می
  .مان بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایندتحصیلی به دلیل زای

   
  :  6تبصره 

دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تاییـد شـوراي پزشـکی و شـوراي     
تواننــد از حــداکثر یــک نیمســال  تحصــیالت تکمیلــی دانشــگاه رســیده باشــد مــی

  .مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند
  17ماده  :  
ویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف دانشج

خود را کتباً به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید این دانشـجو مجـاز   
است فقط براي یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسـال تحصـیلی   

ت مجـاز تحصـیل وي   تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد و آن نیمسال جزو مد
پـس از انقضـاي   . شود محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر می

شـود و پـس از آن حـق ادامـه      این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر مـی 
  .تحصیل در آن رشته را ندارد

  : تبصره 
دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد سوابق تحصیلی خـود را دریافـت   

  .به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید نماید موظف است
  



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

12 

  18ماده  :  
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم و یا از ادامـه تحصـیل   

. شوند چنانچه با دانشگاه محل تحصـیل خـود تسـویه حسـاب کننـد      منصرف می
( د توانند مجدداً در آزمون ورودي کارشناسی ارشد ناپیوسـته شـرکت نماینـ    می

تواند در آزمون ورودي کارشناسی اشد رشته  دانشجوي محروم از تحصیل نمی
در صورت قبولی در آزمون واحدهاي درسی قبلی آنهـا  ) قبلی خود شرکت نماید

در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پس از ارزیابی و تطبیق بـا برنامـه مصـوب    
وه آموزشی مربـوط  ارزیابی دروس و تطبیق واحدها توسط گر. شود پذیرفته می

واحـد پذیرفتـه شـده یـک      8-10شود و به ازاي هر  در دانشگاه پذیرنده انجام می
  .شود نیمسال از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می

  : شرط زیر است 4پذیرش واحدهاي درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز 
ارت بهداشت درمان واحد آموزشی قبلی داراي مجوز از شوراي گسترش وز – 1

  .و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فناوري باشد
  .پذیرش دانشجو از طریق آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته باشد – 2
برنامه هاي درسی اجرا شده مصوب شوراي عالی برنامه ریزي یکـی از دو   – 3

  . باشد 1وزارتخانه ذکر شده دربند 
ه بـا دروس رشـته جدیـد بـه تشـخیص گـروه       محتواي دروس گذرانـده شـد   – 4

اشتراك محتوایی داشته و نمـره هـر یـک از آن    % 80آموزشی مربوط باید حداقل 
  .کمتر نباشد 14ها از  درس
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  فصل هفتم

  پایان نامه
 تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است کـه طـی   : 19ماده

یلی خـود  آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشـته تحصـ  
  . زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد

 دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شـروع  : 20ماده
نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر اسـتاد راهنمـا    
مشخص نماید و به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند 

.  
  21ماده  :  
راهنما با پیشـنهاد دانشـجو و موافقـت اسـتاد و تاییـد شـوراي تحصـیالت        استاد 

تکمیلی دانشگاه ، از اعضاي هیات علمـی دانشـگاه  بـا حـداقل مرتبـه اسـتادیاري       
  . تعیین می گردد

  : 1تبصره
در موارد خاص در صورت ضرورت به پیشنهاد گروه آموزشـی و تاییـد شـورا    

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، انتخاب  تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب شوراي
  . استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاري خارج از دانشگاه بالمانع است

  :  2تبصره 
در رشته هایی که استادیار وجود ندارد و یا تعداد اسـتادیار در آن رشـته کـافی    

توان بصـورت اسـتثناء اسـتاد راهنمـا را بـا تاییـد شـوراي تحصـیالت          نیست می
سال سابقه کار مفید آموزشی  10از بین مربیان دانشگاه که داراي حداقل تکمیلی 

  . و پژوهشی باشند ، انتخاب کرد
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  22ماده :  
توانـد بـه    هایی که هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاري می تعداد پایان نامه

  : طور همزمان هدایت آنها را برعهده داشته باشد یکی از موارد زیر است 
  ) Ph.D(دو پایان نامه دکتري تخصصی  –الف 

  و سه پایان نامه کارشناسی ارشد (Ph.D)یک پایان نامه دکتري تخصصی  –ب 
هـا   در شرایط استثنایی تصمیم گیري در خصوص هدایت همزمان پایان نامه –ج 

بیش از هـر یـک از مـوارد بنـد الـف و ب بـر عهـده شـوراي تحصـیالت تکمیلـی           
انـایی علمـی و رعایـت عـدالت در تقسـیم پایـان نامـه        دانشکده و بـا توجـه بـه تو   

  .باشد می
  :  1تبصره 

هاي دوره دکتري عمومی پزشـکی ، دندانپزشـکی و داروسـازي     نامه هدایت پایان
  .شود همانند پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب می

  :  2تبصره 
مـاده   2مربیان با تجربه و با سابقه دانشگاه که حائز شـرایط منـدرج در تبصـره    

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد را بـه طـور        2توانند حداکثر هـدایت   باشند می 21
  .همزمان بر عهده بگیرد

  23ماده  :  
به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر 

هیـأت علمـی و یـا از صـاحب نظـران و محققـان برجسـته مـرتبط بـا          از اعضاي 
  .توانند بعنوان استاد مشاور تعیین شوند موضوع پایان نامه می

  24ماده :  
ارزشیابی پایان نامه در جلسـه دفاعیـه توسـط هیـات داوران، متشـکل از اسـتاد       

و دو  راهنما، اساتید مشاور و یک نفر نماینده شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده
نفر از بـین اعضـاي هیـات علمـی یـا متخصصـان و محققـان داخـل یـا خـارج از           
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دانشگاه به عنوان ناظر با حق رأي به پیشنهاد گروه و تاییـد شـوراي تحصـیالت    
  .گیرد تکمیلی دانشکده صورت می

  
  : تبصره 

دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه اسـت کـه کلیـه واحـدهاي آموزشـی      
موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنمـا  خود را با 

  .به صورت کتبی به شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم شده باشد
  25ماده :  

هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصـالت  
  .نماید سطح بندي میو صحت پایان نامه نمره آنرا با تأکید بر درجه به شرح زیر 

  
  نمره           درجه 
   5/18 – 20        عالی 

   18 – 49/18    بسیار خوب 
   5/15 – 99/16      خوب 

   14 – 49/15    قابل قبول 
   14کمتر از     غیر قابل قبول 

  
  :  1تبصره 

  .شود نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه مب
  :  2تبصره 

اي از موضـوع   باشد که دانشـجو نویسـنده مقالـه    ی میکسب درجه عالی به شرط
پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک اینـدکس شـده   

  .داخلی بر اساس تقسیم بندي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع باشد



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

16 

  دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آن را بـه پایـان   : 26ماده
است موظف است براساس تقویم دانشـگاهی در نیمسـال هـاي     نرسانده

در این حال نمره پایـان نامـه در آخـرین    . بعد نیز براي آن ثبت نام نماید
شود و در میـانگین نیمسـال    نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می

  . و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد
  هیات داوران، غیرقابل قبـول   در صورتی که پایان نامه، از نظر: 27ماده

تشخیص داده شود، دانشجو مـی توانـد در مـدتی کـه از حـداکثر مـدت       
مجاز تحصیل وي تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامـل و بـار دیگـر در    

دانشـجویی کـه   . زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید
ه خود با موفقیت دفـاع  در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نام

  .کند شود و مدرکی دریافت نمی کند از تحصیل محروم می
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  فصل هشتم

  سایر مقررات
  انتقـال و تغییـر رشـته در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته       : 28ماده

  . ممنوع است
  در صورتی که ارائه برخی از دروس در یـک رشـته و در یـک    : 29ماده

ن نباشد دانشجو مـی توانـد آن دروس   زمان معین، در دانشگاه مبدا ممک
را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشـی مربوطـه و  تاییـد شـوراي      
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، در دانشگاه یا دانشکده دیگـري کـه مجـري    

در ایـن صـورت کسـب موافقـت     . دوره است به صورت مهمان بگذرانـد 
ی دانشـجوي  دانشگاه مقصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسـ 

میهمان در یک دانشگاه  نباید از نصف واحدهاي آموزشی دوره تجـاوز  
  .نماید 

  
  30ماده  :  

دانشجوي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به صورت تمـام وقـت و منطبـق    
  : با شرایط زیر به تحصیل بپردازد

باشـد   تحصیل در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته تمـام وقـت مـی        – 30 – 1
  .براین هر گونه اشتغالی غیر از تحصیل براي دانشجو ممنوع استبنا
حضور تمام وقت دانشجو مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد  – 30 – 2

  .هاي آموزشی ذیربط است حضور تمام وقت مربیان گروه 
مسئولیت نظارت و کنترل حضور تمام وقت دانشـجو بـه عهـده گـروه      – 30 – 3

بدیهی است دانشجو تابع قوانین و مقررا اداري حضـور و  آموزشی مربوط است 
  .باشد غیاب دانشگاه می
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تواننـد در طـول    کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مـی  – 30 – 4
تحصیل از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و ایـن مرخصـی قابـل ذخیـره شـدن      

  .باشد نمی
جـه دانشـجو را در اسـرع    گروه آموزشی موظف اسـت غیبـت غیـر مو    – 30 – 5

وقت جهت انجام اقدامات قانونی به شوراي تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه گـزارش    
  .نماید

در صورتی که دانشجو از اجراي مفاد بندهاي این ماده تخلف ورزد از  – 30 – 6
سوي گروه آموزشی به عنوان متخلف بـه شـوراي تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      

  .رددگ جهت اقدام قانونی معرفی می
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  فصل نهم
  فراغت از تحصیل 

  31ماده  :  
در غیــر . کمتـر باشـد    14میـانگین کـل نمـرات دانشـجو در پایــان دوره نبایـد از      

  .شود اینصورت از دریافت مدرك کارشناسی ارشد محروم می
  : تبصره 

دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهاي درسـی دوره و قبـولی پایـان نامـه     
کمتـر باشـد در صـورتی کـه حـداکثر مـدت مجـاز         14رات او از میانگین کـل نمـ  

واحـد از دروس اختصاصـی    14توانـد تـا    تحصیل وي به پایان نرسیده باشد می
گرفتـه اسـت را فقـط در یـک نیمسـال       14اجباري را کـه در آنهـا نمـره کمتـر از     

. التحصـیل شـود   تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ
جویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند یا علیرغم اسـتفاده از  دانش

این فرصت میانگین کل خود را جبران ننماید از ادامـه تحصـیل محـروم مانـده و     
  .نماید مدرکی دریافت نمی

  32ماده  :  
تبصره  37ماده و  32فصل و  9آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در   

ن جلســه شـوراي عــالی برنامــه ریـزي علــوم پزشــکی مــورخ   در چهـل و ســومی 
در  1389-90این آئین نامه از ابتداي سـال تحصـیلی   . به تصویب رسید 18/5/89

هـاي علـوم پزشـکی و موسسـات وابسـته بـه ورازت        همه دانشگاهها و دانشـکده 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشـور الزم االجراسـت و از تـاریخ    

ین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغایر ابالغ آن، آئ
ــو      ــه لغـــ ــین نامـــ ــن آئـــ ــمول ایـــ ــجویان مشـــ ــراي دانشـــ ــا آن بـــ   بـــ

توانــد وضــعیت تحصــیلی  مـی گــردد شــوراي تحصــیالت تکمیلــی دانشـگاه مــی   
      90هاي قبل از سال تحصیلی  دانشجویان ورودي سال

  



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

20 

  دروس کمبود یا جبرانی: الف
  ه کارشناسی ارشد فیزیولوژيدور

  
زمان ارائه  ساعت واحد نام درس کد درس

 درس با پیشنیاز

  جمع عملی نظري

  153 - 153 9 عمومی پزشکی -فیزیولوژي  01

  51 - 51 3 بیوشیمی 02

  34 - 34 2 بافت شناسی 03

  68 - 68 4 )تنه و نور و آناتومی(آناتومی  04

  34 - 34 2 زبان تخصصی 05

  34 - 34 2 کامپیوتر 06

  34 - 34 2 بیولوژي مولکولی 07

  408 - 408 24 جمع کل

  
  دروس اصلی : ب

  دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژي
  

 زمان ارائه درس با پیشنیاز ساعت واحد نام درس کد درس

  جمع عملی نظري

  34 - 34 2 بیوفیزیک 08

  68 - 68 4 فارماکولوژي 09

  51 - 51 3 اتیآمارحی 10

  153 - 153 9 جمع کل

  
  
  
  



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

21 

  
  دروس تخصصی: ج

  دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژي
  

زمان ارائه  ساعت واحد نام درس کد درس
درس با 
 پیشنیاز

  جمع عملی نظري

 01 34 - 34 2 فیزیولوژي سلول 11

 01 34 - 34 2 فیزیولوژي قلب و عروق 12

 01 34 - 34 2 فیزیولوژي تنفس 13

 01 5/25 - 5/25 5/1 فیزیولوژي گوارش 14

 01 34 - 34 2 فیزیولوژي کلیه و مایعات بدن  15

 01 5/42 - 5/42 5/2 فیزیولوژي هورمونها و غدد درون ریز 16

 01 51 - 51 3 فیزیولوژي اعصاب و حواس ویژه  17

 01 51 - 17 2 هاي فیزیولوژي  روش 18

 01 51 - - 2 کارورزي  19

   -  4 یان نامه پا 20

  306 34 272 23 جمع کل

  
  کارورزي

دانشجو در این مرحله عـالوه بـر همکـاري در آزمایشـگاه بایـد تـدریس دروس       
عملی براي رشته هاي کارشناسی و پایین تـر را بعهـده گرفتـه و بـا نظـر مـدیر       

  .گروه قسمتی از مباحث نظري فیزیولوژي را در مقطع فوق تدریس نماید
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  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مه هاي آموزشی پیشنهاديبرنا
 ترم اول 

کد 
 درس

نوع  واحد نام درس
 واحد

پیش 
 جمع عملی نظري نیاز

  اجباري 3  3 آمار حیاتی پیشرفته 

نرم افزار آماري و اطالع رسانی (آشنایی با کامپیوتر 
 )پزشکی

  اختیاري 2 5/1 5/0

  اختیاري 2  2 حرکتی دستگاه عصبی مرکزي فیزیولوژي 

  اختیاري 1  1 بیومکانیک صدمات استخوانی ستون فقرات عضالنی 

  اجباري 2  2 )نظري( EMGالکترو میوگرافی  

  جبرانی 1  1 )گرایش نگارش آکادمیک(زبان  

   واحد 11  

 ترم دوم
انـدام  (بیومکانیک صـدمات عضـالنی اسـتخوانی     

 )فوقانی

  اختیاري 1  1

  جبرانی 1  1 فیزیولوژي ورزش 

  اختیاري 1  1 فیریولوژي کار 

  اجباري 3 2 1 )عملی(و ) تئوري(الکترو میوگرافی  

  اجباري 2  2 روش تحقیق پیشرفته 

  اجباري 2  2 پاتوفیزیولوژي سیستم عصبی عضالنی  

  اختیاري 2  2 بیومکانیک راه رفتن 

  اجباري 2  2 سمینار 

   واحد 14  

 ترم سوم
انـدام  (بیومکانیک صـدمات عضـالنی اسـتخوانی     

 )تحتانی

  اختیاري 1  1

  اجباري 3 3  )عملی(الکترو میوگرافی  
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  اجباري 2  2 پروژه 

  اختیاري 2  2 موبیلیزاسیون 

   واحد 8  

 ترم چهارم 
  اجباري 4 4  پایان نامه  

   واحد 4  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ريواحد هاي اختیا

 واحد 12

 واحد 2 واحدهاي جبرانی

 واحد 19 واحدهاي اجباري

 واحد 4 پایان نامه
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 پیشنیلز واحد  ساعت واحد نام درس
 عملی  نظري  ساعت

 - 3 - 17 43 آماروروش تحقیق پیشرفته

            
 - 3 - - 51 پایش پرستاري پیشرفته

 - 1 - - 17 داروشناسی

مباحث عمومی در پرستاري پیوند 
 اعضاء

17 -  
 

- 1 - 

مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي 
 مراقبت ویژه

51 -  
 

- 3 - 

بر پرستاري مراقبتهاي   اي مقدمه
 ویژه

-  
 

   

بر پرستاري مراقبتهاي   اي مقدمه
 ویژه

17-25   
  
 

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 1 -
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
  پیوند اعضاء

پرســتاري مراقبتهــاي ویـــژه   
ــی ــتگاه( )2(اختصاص ــب و  دس قل

 )عروق، جراحی قلب و قفسه سینه

بر   اي مقدمه  تاري پیشرفته،پرس داروشناسی،پایش 3 77 - 26
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
  پیوند اعضاء

 
پرســتاري مراقبتهــاي ویـــژه   

دستگاه غدد درون (  )5(اختصاصی
 ) ریز، بیماریهاي زنان و زایمان

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 1 26 - 9
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
  پیوند اعضاء

 
پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   

دستگاه گـوارش،  (  )6(اختصاصی 
 )ولگن  جراحی شکم

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 2 51 - 17
ي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در پرستاري مراقبتها

عمومی در پرستاري   بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
 پیوند اعضاء

پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   
جراحی عـروق ،  ) (9(اختصاصی
  )ارتوپدي 

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 1 17 - 9
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   بت ویژه، مباحثبخشهاي مراق
 پیوند اعضاء

  برنامه چهارترمه پرستاري مراقبتهاي ویژه

 



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

25 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   
عصـبی،   دسـتگاه ( )3(اختصاصی

ــتالالت   ــاب و اخ ــی اعص جراح
 ) روانپزشکی

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 2 51 - 17
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
 پیوند اعضاء

پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   
کلیـوي ،   دسـتگاه )(4(اختصاصی

مجـاري ادراري، جراحـی کلیــه   
 )مجاري ادراري و زایمان

17 - 51  
  
  
 

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 2
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   ثبخشهاي مراقبت ویژه، مباح
 پیوند اعضاء

پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   
انکولوژي و  خون، ) (7(اختصاصی

 )سیستم ایمنی و بیماریهاي عفونی

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 2 51 - 17
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

تاري عمومی در پرس  بخشهاي مراقبت ویژه، مباحث
 پیوند اعضاء

پرســتاري مراقبتهــاي ویــژه   
اصـول کلـی در   ) (8(اختصاصی

ــاي   ــی، مراقبته ــاران جراح بیم
از ضـربه   ناشـی  درصـدمات  ویژه

Traumatolougy  

بر   اي مقدمه  پرستاري پیشرفته، داروشناسی،پایش 3 77 -
پرستاري مراقبتهاي ویژه، مراقبتهاي پرستاري در 

عمومی در پرستاري   ثبخشهاي مراقبت ویژه، مباح
 پیوند اعضاء

 - 4 - - - پایان نامه 



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    دانشگاه معاونت آموزشی                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

26 

  برنامه ترمی رشته علوم تشریح 
  ترم اول

 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - - 5/1 5/1 تشریح اندام  1382521

 - 5/0 - 5/0 تشریح اندام ها  1381522

 - - 1 1 ی بافت شناسی عموم 1381541

 - 5/0 - 5/0 بافت شناسی عمومی 1381542

 - - 1 1 جنین شناسی 1381631

 - 5/0 - 5/0 جنین شناسی 1381632

 - - 1 1 سمینار 1381605

 - 1 - 1 کارباحیوانات آزمایشگاهی 1381612

 - 5/0 5/0 1 سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی  1381623

 - - 2 2 آمار و روش تحقیق  1382591

  ترم دوم
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - - 3 3 تشریح تنه  1383511

 - 1 - 1 تشریح تنه  1381512

 1381542 -1381541 - 2 2 بافت شناسی اختصاصی  1382551

 1381542 -1381541 5/0 - 5/0 بافت شناسی اختصاصی  1381552

 1381542 -1381541 - 2 2 کارآموزي  1382584

  ترم سوم
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - - 5/1 5/1 تشریح سر و گردن  1382501

 - 5/0 - 5/0 تشریح سر و گردن 1381502

 - - 5/1 5/1 تشریح مغز و اعصاب  1382531

 - 5/0 - 5/0 بتشریح مغز و اعصا 1381532
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 1381542 -1381541 2 - 2 تکنیکهاي میکرو آناتومی  1382562

 1381542 -1381541 - 2 2 بیولوژي سلولی و مولکولی  1382571

 
  ترم چهارم 

 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - - 6 6 پایان نامه  
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  ناسی  برنامه ترمی رشته ایمنی ش
  ترم اول 

 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 1522711 - 2 2  1ایمونولوژي  1522701

 - - 2 2 بیوشیمی  1522711

 - - 2 2 بیولوژي سلولی و مولکولی 1522721

 - 1 - 1 کامپیوتر  1521732

حیوانات آزمایشگاهی و  1521742
 نگهداري آنها 

1 - 1 - 

 - - 2 2 آمار حیاتی  1522751

 - - 1 1 سمینار  1521765

 - - 2 2 رادیوایزوتوپها و کاربرد آنها 1522772

  ترم دوم
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 1522701 - 2 2 2ایمونولوژي  1522781

 1522701 - 1 1 ایمونوهماتولوژي و بانک خون  1521791

 1522701 1 - 1 ایمونوهماتولوژي و بانک خون 1521792

 - - 1 1 ایمونولوژي بیماریهاي عفونی  1521801

روشهاي آزمایشگاهی در  1521811
 ایمونولوژي 

1 1 - 1522701-1522711 

روشهاي آزمایشگاهی در  1522812
 ایمونولوژي

2 - 2 1522701-1522711 

 1522701 - 2 2 آلرژي و ایمونولوژي 1522821

 - - 2 2 میکروبشناسی  1522831

 1522781-1522701 - 1 1 روش تحقیق  1521841

 1522781-1522701 1 - 1 روش تحقیق  1521842

 ترم سوم
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 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - 1 - 1 کارورزي  1521854

 1522711-1522701 - 1 1 ایمونو شیمی  1521861

 - - 7 7 پایان نامه  1527877

  ترم چهارم
 پیشنیاز عملی نظري حدوا نام درس کددرس

 - - 7 7 پایان نامه 1527877
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  برنامه ترمی رشته فیزیک پزشکی   
  ترم اول 

 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - - 2 2 اي  فیزیک هسته 1512921

 - - 2 2 آمار زیستی  1512931

اصول و مبانی کامپیوتر و  1512801
 یکاربردکامپیوتر در پزشک

2 2 - - 

اصول و مبانی کامپیوتر و  1511802
 کاربردکامپیوتر در پزشکی

1 - 1 - 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در  1512811
 پزشکی 

5/1 5/1 - - 

امواج فراصوت و کاربرد آنها در  1511812
 پزشکی

5/0 - 5/0 - 

آشنایی با اجزاء و مدارات  1512821
 الکترونیکی و الکترونیک پایه 

5/1 5/1 - - 

آشنایی با اجزاء و مدارات  1511822
 الکترونیکی و الکترونیک پایه

5/0 - 5/0 - 

 - - 2 2 بیولوژي سلولی و مولکولی  1512951

 - - 2 2 فیزیک پرتو شناسی تشخیصی 1512961

 - 5/0 5/0 1 سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی 1511833

 - - 2 2 زبان انگلیسی عمومی  1512971

  ترم دوم  
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 1512921 - 5/1 5/1 اصول آشکار سازي و دزیمتري 1512841

 1512921 5/0 - 5/0 اصول آشکار سازي و دزیمتري 1511842

سیستمهاي تصویربرداري در  1512981
 پزشکی 

2 2 - 1512961 

 - - 2 2 رادیوبیولوژي  1512991

 1512921 - 1 1 و کاربرد آن در پزشکی لیزر  15111001

 1511842-1512841 - 5/1 5/1 1فیزیک رادیوتراپی  1512851

 1511842-1512841 5/0 - 5/0 1فیزیک رادیوتراپی  1511852
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الکتریسیته ، مغناطیس و  15111011
 کاربردآنها در پزشکی 

1 1 - 1513941-1512951 

 - - 5/1 5/1 روش تحقیق در علوم پزشکی  1512861

 - 5/0 - 5/0 روش تحقیق در علوم پزشکی 1511862

 1512971 - 5/1 5/1 زبان انگلیسی تخصصی  15121051

  ترم سوم  
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 1512851-1511852 - 5/1 5/1 2فیزیک رادیوتراپی  1512871

 1512851-1511852 5/0 - 5/0 2فیزیک رادیوتراپی  1511872

کنترل کیفی درسیستمهاي  1511881
 رادیولوژي

1 1 - 1512981 

کنترل کیفی درسیستمهاي  1511882
 رادیولوژي

1 - 1 1512981 

 1512981 - 5/1 5/1 پردازش تصاویر دیجیتال  1512891

 1512981 5/0 - 5/0 پردازش تصاویر دیجیتال 1511892

حفاظت و بهداشت پرتو هاي  1512911
 نیونیزا

5/1 5/1 - 1511842-1512841 

حفاظت و بهداشت پرتو هاي  1511912
 یونیزان

5/0 - 5/0 1511842-1512841 

 1512841-1511842 - 5/1 5/1 اي  فیزیک پزشکی هسته 1512901

 1512841-1511842 5/0 - 5/0 اي فیزیک پزشکی هسته 1511902

 MR 1 1 - 1512981روش تصویربرداري با  15111021

 - - 2 2 سمینار 15121035

  ترم چهارم
 پیشنیاز عملی نظري واحد نام درس کددرس

 - 6 - 6 پایان نامه 15161047

  
  
  


