 - 1شزایط پذیزش:

 پزیشفتِ ضذگاى دس طَل دٍسُ تحػیل هشتَطِ اص کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات ّواى دٍسُ دس داخل کطَستثؼیت هی ًوایٌذ ٍ تؼذ اص اتوام تحػیل خَد حق اضتغال تِ کلیِ حشف پضضکی ٍ پیشاپضضکی سا دس داخل
کطَس جوَْسی اسالهی ایشاى ًخَاٌّذ داضت .
 دس غَست تغییش تاتؼیت پزیشفتِ ضذگاى  ،ایي افشاد هطوَل کلیِ هقشسات داًطجَیاى ایشاًی ٍ تؼْذاتهشتَطِ هی ضَد .
 سػایت کلیِ هقشسات ٍ آئیي ًاهِ ّای آهَصضی ٍ اًضثاطی داًطگاُ هحل تحػیل الضاهی است. پزیشفتِ ضذگاى دس طَل هذت حضَس دس ایشاى هَظف تِ سػایت کلیِ قَاًیي ٍ احتشام تِ اسصضْایجوَْسی اسالهی ایشاى تَدُ ٍ دس غَست تشٍص ّشگًَِ تخلف هطاتق ضَاتط تا آًاى سفتاس خَاّذ ضذ.
 دس غَستیکِ تِ تطخیع هشاجغ ریػالح پشٍاًِ اقاهت ٍ یا سٍادیذ تحػیلی ایي دستِ اص پزیشفتِ ضذگاىلغَ گشدد ّیچگًَِ حقی تشای آًْا ایجاد ًخَاّذ گشدیذ.
 پزیشش داًطجَ فقط تشای ّواى سال هؼتثش تَدُ ٍ ػذم ضشٍع تِ تحػیل دٍسُ تَسط داٍطلة دس تاسیخهقشس تِ هٌضلِ اًػشاف اص تحػیل تلقی هیگشدد ٍ حقی تشای آًاى ایجاد ًخَاّذ ضذ.
 -2ضوابط پذیزش:

ً -1ذاضتي هٌغ قاًًَی جْت تحػیل اص ًظش هقشسات آهَصضی
 -2داضتي تائیذیِ غالحیت ػوَهی اص ًوایٌذگی جوَْسی اسالهی ایشاى دس کطَس هشتَطِ یا ٍصاست اهَس
خاسجِ
 -3داضتي گَاّی هؼتثش سالهت جسوی ٍ سٍاًی اص پضضک هؼتوذ ًوایٌذگی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ
داًطگاُ
 -4تسلط تِ صتاى فاسسی
 -4-1دس غَستی کِ هقطغ قثلی خَد سا دس ایشاى گزساًذُ تاضٌذ هیضاى آضٌایی آًْا هَسد تائیذ است.
 -4-2دس غَستی کِ هقطغ تحػیلی قثلی خَد سادس ایشاى ًگزساًذُ تاضٌذ تَسط یکی اص هشاکض سسوی
صتاى آهَصی فاسسی دس کطَس سٌجیذُ ٍ اػالم ًظش هیگشدد.
- 5داضتي گزسًاهِ هؼتثش
-6

داضتي هذسک تحػیلی هؼتثش ٍ هَسد تائیذ هشاجغ ریشتط:

 -1-6دس هقطغ کاسضٌاسی ٍ کاسداًی :داضتي هذسک دیپلن ٍ پیص داًطگاّی اسصضیاتی ضذُ ٍ هَسد تائیذ تا
حذاقل هیاًگیي12
 -2- 6دس هقطغ دکتشای ػوَهی(پضضکی ،دًذاًپضضکی ،داسٍساصی) داضتي هذسک دیپلن ٍ پیص داًطگاّی
اسصضیاتی ضذُ ٍ هَسد تائیذ تا حذاقل هیاًگیي 14
 --3-6دس هقطغ کاسضٌاسی اسضذ :داضتي هذسک کاسضٌاسی داخلی یا اسصضیاتی ضذُ هَسد تائیذ تا حذاقل
هیاًگیي  ٍ 14تائیذ گشٍُ آهَصضی هشتَطِ دس خػَظ غالحیت ػلوی اص طشیق تشسسی سَاتق تحػیلی

 4-6دس هقطغ : Ph.Dداضتي هذسک کاسضٌاسی اسضذ داخلی یا اسصضیاتی ضذُ هَسد تائیذ تا حذاقل هیاًگیي 16
ٍ تائیذ گشٍُ آهَصضی هشتَطِ دسخػَظ غالحیت ػلوی تشاساس ضاخع ّای هػَب تؼییي ضذُ
 -7تَاًایی هالی جْت پشداخت ضْشیِ تحػیلی داًطگاُ ٍ ّضیٌِ ّای هشتثط جْت اداهِ تحػیل

-4مدارک پذیزش:

الف -فشم دسخَاست پزیشش
ب -اغل هذسک تحػیلی ٍ تشجوِ اى
ج -هذاسک َّیتی (گزسًاهِ – کاست اقاهت -کاست َّیت -دفتشچِ پٌاٌّذگی – سٍادیذ تحػیلی هؼتثش)
د -اسائِ هذاسک هؼتثش هثٌی تش تسلط کافی تِ صتاى فاسسی
ّـ  -اسائِ هذاسک دال تش سالهتی جسوی ٍ سٍاًی هَسد تائیذ ًوایٌذگی جوَْسی اسالهی یا ٍصاست اهَس
خاسجِ

