تاریخ 69/70/22

شیوه نامه پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی واحد خودگردان(با پرداخت شهریه)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
به منظور ارتقاء تحصیالت تکمیلی دانشگاه تربیت نیروهای متخصص و استفاده بهینه از ظرفیت های گروه های آموزشی و همچنین اساتید
محترم بخش ها دانشگاه عل وم پزشکی شیراز با شرایط زیر اقدام به پذیرش دانشجو (خودگردان و پرداخت شهریه ) در مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری تخصصی ( )Ph.D.خواهد نمود.
 -1پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی به عنوان سهمیه مازاد (واحد خودگردان) صرفاً در نوبت هایی صورت خواهد گرفت که در آن
نوبت پذیرش معمول دانشجو در بخش صورت می گیرد.
 -2پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی به عنوان سهمیه مازاد (واحد خودگردان) صرفاً در گروه هایی صورت خواهد گرفت که مجوز
پذیرش دانشجو در رشته و مقطع م ورد نظر را در شیراز داشته باشند و در سال قبل اعالم ظرفیت دانشجوی خودگردان در سال
بعد نموده باشند.
 -3پذیرش دانشجو براساس مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه صورت می گیرد .در صورت نیاز به انجام
مصاحبه بنا بر پیشنهاد گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه از داوطلبان مصاحبه به عمل می آید .پذیرش
قطعی منوط بر احراز شرایط تعیین شده در مصاحبه خواهد بود.
 -4مسئولیت جذب  ،پذیرش و امور مالی و برنامه ریزی برنامه های آموزشی دانشجویان فوق بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه و
مدیریت تحصیالت تکمیلی با همکاری اداره کل آموزش دانشگاه می باشد .میزان و نحوه دریافت شهریه از دانشجو بصورت ترمی و
ساالنه توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مشخص و اعالم می شود و دانشجو قبل از شروع به تحصیل می
بایست هزینه ها را براساس جداول زمانی اعالم شده پرداخت نماید.
 -5دانشجو در موارد انصراف و اخراج می بایست نسبت به جبران ضرر وزیان وارده به دانشگاه اقدام نموده و بصورت متوسط حدود
 %22هزینه کل ترمهای باقی مانده را پرداخت نماید دوره ارشد حداقل  4ترم و  Ph.D.حداقل  9ترم ،ضمنا کلیه دانشجویان
موظفند در بدو ورود معادل  %52هزینه کل دوره مربوطه را سفته امضاء شده ( ضمانت) در اختیار شعبه خودگردان قرار دهند.
همچنین درصورت تقاضای دانشجو برای مهمان شدن در سایر دانشگاهها یا مرخصی تحصیلی می بایست  %22هزینه یک ترم را به
دانشگاه مبدا و  %02به دانشگاه مقصد پرداخت نماید و هم چنین برای انتقالی نیز  %22شهریه ترم های باقیمانده را به دانشگاه
مبدا و البته کل شهریه ترم های باقیمانده به دانشگاه مقصد می بایست پرداخت نماید.
تبصره  :دانشجویان تکمیل ظرفیت وزارتی (خروجی از واحد خودگردان دانشگاه) نیازی به پرداخت هیچگونه وجهی نخواهند
داشت.
 -6ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته می بایست حداکثر تا  %52کل دانشجویان دولتی ورودی آن سال باشد.
تبصره  : 1محل تحص یل دانشجویان در دانشکده های علوم پزشکی شیراز یا مراکز آموزشی مربوطه به تشخیص معاونت آموزشی
دانشگاه می باشد.
تبصره  : 2دانشجویان پذیرفته شده مشمول مقررات آموزشی دانشگاه و واحد خودگردان می باشند.
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تبصره  :3دانشجویان خودگردان (به دلیل ماهیت خودگردانی آن) هیچگونه امور رفاهی متعارف دانشجویان دولتی همچون خوابگاه
یا تغذیه تعلق نخواهد گرفت.
 -7دانشجو پس از ثبت نام در صورتی که با هماهنگی اداره کل آموزش اقدام به اخذ مرخصی ترمی با تأیید اداره کل آموزش نمود
هزینه ای برای زمان مرخصی پرداخت نخواهد نمود و شهریه پرداختی برای ترم مرخصی گرفته شده قابل انتقال جهت ترم بعدی
خواهد بود .
 -0کل دریافتی حاصل از شهریه دانشجویان خودگردان در حساب معاونت آموزشی دانشگاه وتحت نظارت مدیریت تحصیالت تکمیلی
تجمیع و هر ترم  %62آن جهت پرداخت هزینه عقد قرارداد پایان نامه ها و پرداخت حق الزحمه اساتید (مطابق با مقررات قوانین
حق التدریس) منظور شده و نگهداری می شود و مابقی ( )%42به دانشکده ها بطوری که  %15در اختیار رئیس دانشکده جهت
مصارف عمومی دانشجویان خودگردان و مابقی در اختیار مدیر گروه مربوطه قرار می گیرد تا در جهت تجهیز و تقویت ساختاری
گروههای آموزشی تحصیالت تکمیلی هزینه گردد .
 -9الف – دانشجویان کارشناسی ارشد :
جهت دانشجویان کارشناسی ارشد کل هزینه تقریبی و نسبی دوره تا پایان ترم چهارم از دانشجو اخذ می شود لیکن برای ترم
های پنجم و ششم هرترم صرفا  22درصد شهریه همان ترم اخذ می شود .در صورت عدم فارغ التحصیلی دانشجو ،ترم هفتم و
هشتم هر ترم %32هزینه همان ترم اخذ خواهد شد و البته ترم هشتم عالوه بر  32درصد هزینه ترم شامل مقررات موارد خاص از
جمله کسر نمره و همچنین اخذ جرائم مالی با هماهنگی اداره کل آموزش نیز خواهد شد.
ب -دانشجویان دکتری : PhD
هزینه تقریبی و نسبی دوره تا پایان ترم نهم اخذ خواهد شد و جهت ترم دهم  22درصد هزینه همان ترم و جهت ترم یازدهم و
دوازدهم هر ترم  %32هزینه همان ترم اخذ خواهد شد و ترم  13عالوه بر  32درصد هزینه ترم  ،مشمول موارد خاص و همچنین
اخذ شهریه کامل یک ترم شامل جرائم موارد خاص ( کسر نمره و جرائم مالی) با هماهنگی اداره کل آموزش نیز خواهد شد.
تبصره  :دانشگاه موظف است برای هر ورودی ساالنه تعرفه ای مشخص نماید اما هر ورودی در سال های بعد صرفا  12تا  15درصد
تورم ساالنه به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه افزایش خواهد یافت.
ضمنا موضوع تعرفه های ورودیهای  29تا  29آیین نامه مصوب  29/00/10قابل اجرا است.
تعرفه های جدید ورودی  69-62مطابق بخشنامه وزارتی نامه شماره  /066/6052د مورخ  69/69/69می باشد.
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تعرفه های جدید ورودی  69-62مطابق بخشنامه وزارتی نامه شماره  /066/6052د مورخ 69/69/69

(هر ترم)
رشته های مقطع
کارشناسی ارشد

رشته های مقطع دکترای

شهریه(تومان)

تخصصی

آمارزیستی

آمارزیستی

فیزیک پزشکی

آناتومی

مهندسی پزشکی

ایمنی شناسی

اپیدمیولوژی

بیوشیمی
فیزیولوژی

فیزیوتراپی ورزشی
بیوشیمی بالینی

فارماکولوژی

فیزیولوژی

انگل شناسی

قارچ شناسی

فیزیوتراپی

آموزش بهداشت

شیمی دارویی

آموزش پزشکی

داروسازی سنتی

انگل شناسی

شهریه(تومان)

0/222/222

فارماسیوتیکس
بیوتکنولوژی دارویی

میکروب شناسی
ویروس شناسی

بیوتکنولوژی پزشکی

علوم تشریحی

فارماکوگنوزی

تکنولوژی گردش خون

سم شناسی

ایمنی شناسی

پزشکی مولکولی

ژنتیک

علوم اعصاب

ارگونومی

نانوفناوری دارویی

حشره شناسی پزشکی

تغذیه

بهداشت حرفه ای

پزشکی مولکولی

بهداشت محیط

علوم اعصاب

فیزیوتراپی

نانوفناوری دارویی
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13/222/222

تعرفه های جدید ورودی  69-62مطابق بخشنامه وزارتی نامه شماره  /066/6052د مورخ 69/69/69

(هرترم)

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

رشته های مقطع دکترای
تخصصی

شهریه(تومان)

پرستاری

پرستاری

اتاق عمل

تغذیه

مامایی

اپیدمیولوژی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت حرفه ای

انفورماتیک پزشکی

طب سنتی

اقتصاد بهداشت

اخالق پزشکی

فناوری اطالعات سالمت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رادیوبیولوژی
سالمت رسانه

0/222/222

دندانپزشکی جامعه نگر
بهداشت محیط
سالمت در بالیا و فوریت ها

بهداشت ایمنی در مواد غذایی
علوم بهداشتی در تغذیه
علوم تغذیه
نانوتکنولوژی پزشکی
هماتولوژی و بانک خون
زیست فناوری پزشکی

امضای تایید کننده ها:


جناب آقای دکتر معصومی ،معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه



جناب آقای دکتر عزیزی ،معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه



جناب آقای دکتر ایرجی ،رئیس محترم واحد خودگردان دانشگاه



جناب آقای دکتر پنجه شاهین ،مشاور محترم رئیس دانشگاه



جناب آقای دکتر خسروی ،رئیس محترم دانشکده پزشکی



جناب آقای دکتر محمدی سامانی ،رئیس محترم دانشکده داروسازی



جناب آقای دکتر قاسمی ،رئیس محترم دانشکده علوم وفن آوری های نوین
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شهریه(تومان)

13/222/222
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