تاریخ 94/ 00/10

شیوه نامه پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی واحد خودگردان(با پرداخت شهریه)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
(سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه مصوب )49/11/1
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 علوم پزشکی شیراز با شرایط زیر اقدام به پذیرش دانشجو (خودگردان) 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 مورد نظر را در شیراز داشته باشند .
 -3پذیرش دانشجو براساس مقر رات 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.
 -4پذیرش دانشجو در هر رشته و هر مقطع برای هر سال تحصیلی تنها با درخواست کتبی بخش مربوطه و تائید مدیریت تحصیالت
تکمیلی دانشگاه صورت می گیرد.
 -5الف)شهریه ورودی های سال  22و  23که از قبل برای یک دوره محاسبه شده فعالً ثابت و بدون تغییر خواهد بود ،اما از این پس
برای ورودی های  24به بعد شهریه ورودی بصورت ساالنه متناسب با نرخ تورم محاسبه و معموال هرسال تا سقف  %11افزایش
خواهد داشت (البته افزایش بیش از این مقدار در شرایط خاص با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر خواهد بود) شهریه برای
ورودی های سالهای  22و  23طبق جداول شماره  1و  2و برای ورودی  24-25شهریه هر ترم برای آن سال طبق جداول شماره
 3و 4پیوست می باشد.
ب) شهریه پیشنهادی ورودی های سال  25-29طبق جدول شماره ( 5کارشناسی ارشد) لحاظ می شود که برای این دسته از
دانشجویان مبالغ تعریف شده جهت ترم های یک تا چهارم به صورت موقت و علی الحساب بوده (شهریه ورودی بصورت ساالنه
متناسب با نرخ تورم محاسبه و معموال هرسال تا سقف  %11افزایش خواهد داشت) و جهت ترم های پنجم و ششم هرترم%21
شهریه ترم قبل (ترم  )4اخذ می شود و شهریه جهت ترم های بعد طبق بند -13الف لحاظ می گردد.
 -9مسئولیت 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 .نحوه دریافت شهریه از دانشجو بصورت ترمی و ساالنه
توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مشخص و ا عالم شده و دانشجو قبل از شروع به تحصیل می بایست هزینه ها
را براساس جداول زمانی اعالم شده پرداخت نماید.
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 -7دانشجو در موارد انصراف و اخراج می بایست نسبت به جبران ضرر وزیان وارده به دانشگاه اقدام نموده و بصورت متوسط حدود
 %21هزینه کل ترمهای باقی مانده را پرداخت نماید ضمنا کلیه دانشجویان موظفند در بدو ورود معادل  %51هزینه 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  %21هزینه یک ترم را به
دانشگاه مبدا و  %01به دانشگاه مقصد پرداخت نماید و هم چنین برای انتقالی نیز  %21شهریه 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) می بایست  21درصد شهریه ترم اول را پرداخت
نماید.
 -0ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته می بایست حداکثر تا  %51کل دانشجویان دولتی ورودی آن سال باشد.
تبصره  : 1محل تحصیل 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.
 -2دانشجو 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 شهر یه پرداختی برای ترم مرخصی گرفته شده قابل انتقال جهت ترم بعدی
خواهد بود .
 -11کل دریافتی حاصل از شهریه دانشجویان خودگردان در حساب معاونت آموزشی دانشگاه وتحت نظارت مدیریت تحصیالت تکمیلی
تجمیع و هر ترم  %91آن جهت پرداخت هزینه عقد قرارداد پایان نامه ها برای (معاونت پژوهشی) و پرداخت حق التحقیق اساتید
منظور شده و نگهداری می شود و مابقی ( )%41به 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 .
 -11برنامه همکاری اساتید در موضوع پایان نامه دانشجویان خودگردان (به عنوان استاد راهنما ومشاور) خارج از فعالیتهای آموزشی
هیأت علمی بوده و پاداشی به صورت ثابت تحت عنوان حق التحقیق (برای پایان نامه دانشجویان ارشد چهار میلیون تومان و برای
دانشجویان  PhDهشت میلیون تومان پس از دفاع پایان نامه ) پرداخت خواهد شد که جهت تیم استاد راهنما (شامل استاد راهنما
و استاد مشاور) منظور شده و تعیین درصد سهم هر نفر از ایشان در حق التحقیق براساس شیوه نامه تعیین سهم مشارکت اساتید
در سرپرستی پایان نامه ها اقدام می شود.
تبصره  : 1در مورد حق التحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد  ،پیشنهاد می شود ترجیحا پرداخت به اساتید طی دو مرحله
(اولین مرحله پس از دفاع و دیگری پس از چاپ مقاله) صورت گیرد.
 -12سقف هزینه های پایان نامه دانشجویان خودگردان حداکثر تا  %01سقف مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه در مقطع مربوطه می
باشد.
 -13الف – 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  21درصد شهریه ترم قبل(ترم چهارم) اخذ می شود .در صورت عدم فارغ التحصیلی دانشجو ،ترم
هفتم و هشتم هر ترم %31هزینه یک ترم(ترم چهارم) اخذ خواهد شد و البته ترم هشتم 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
2

هزینه تقریبی و نسبی دوره تا پایان ترم نهم اخذ خواهد شد و جهت ترم دهم  21درصد هزینه یک ترم (ترم  )2و جهت ترم
یازدهم و دوازدهم هر ترم  %31هزینه یک ترم (ترم  )2اخذ خواهد شد و ترم  13مشمول 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.
این آئین نامه از ابتدای مهر ماه سال  1324به مدت یک سال الزم االجرا بوده و بعد از آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
ضمناً هزینه های دوره های ارشد و  PhDبرای ورودی های سال تحصیلی  24-25نیز طبق جداول  3و 4بصورت ترمی و ساالنه
می باشد.
( شاخص تفکیک تعرفه رشته ها به صورت تقریبی هزینه برنامه های آزمایشگاهی و کاربردی در هررشته بوده است).
جدول شماره 1
شهریه پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در مقطع دکتری  PhDورودی سال های 1943-49

مجموع هزینه کل دوره

ردیف

رشته تحصیلی

1

بیوشیمی

2

فیزیولوژی

3

انگل شناسی

4

فیزیوتراپی

5

فارماکولوژی

9

ایمنی شناسی

7

زیست فناوری پزشکی

0

نانو فناوری دارویی

2

مدیریت خدمت بهداشتی درمانی

11

پرستاری

( تومان )

00/000/000/(هرترم )0/005/000

90/000/000/(هرترم )9/884/000

3

جدول شماره 3

شهریه منظور شده جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی (شعبه خودگردان) دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های تحصیلی  49و 1943

ردیف

رشته تحصیلی

1

آموزش بهداشت

2

آمارزیستی

3

انفورماتیک پزشکی

4

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

برآورد مجموع شهریه واحد بین
الملل در طول مدت تحصیل دانشجو

 571/000/000ریال

مبلغ قابل پرداخت جهت ثبت نام بدو ورود بصورت

علی الحساب (هر ترم ¼

کل شهریه دوره)

 34/710/000ریال

5

ارگونومی

 581/000/000ریال

 34/010/000ریال

9

اپیدمیولوژی

 594/000/000ریال

 38/010/000ریال

7

حشره شناسی پزشکی

0

بهداشت حرفه ای

2

بهداشت محیط

11

رادیوبیولوژی

11

پرستاری

12

پرستاری داخلی – جراحی

13

پرستاری سالمندی

14

روان پرستاری

15

مامایی

19

فیزیک پزشکی

17

فیزیوتراپی ورزشی

10

بیوشیمی بالینی

12

فیزیولوژی

21

قارچ شناسی

21

انگل شناسی

22

میکروبشناسی

23

ویروس شناسی

24

تکنولوژی گردش خون

25

فیزیوتراپی

29

ایمنی شناسی

27

زیست فناوری پزشکی

 591/000/000ریال

 051/000/000ریال

 38/710/000ریال

 14/710/000ریال

 059/000/000ریال

 13/710/000ریال

 031/000/000ریال

 45/010/000ریال

4

20

ژنتیک

22

علوم تغذیه

جدول شماره 9

شهریه پیشنهادی سال اول ترم یکم و دوم جهت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 49-40

مبلغ قابل پرداخت جهت ثبت نام بدو ورود

ردیف

رشته تحصیلی

1

آموزش بهداشت

2

آموزش پزشکی

3

سالمت رسانه

4

آمارزیستی

5

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

9

انفورماتیک پزشکی

7

اقتصاد بهداشت

0

فناوری اطالعات سالمت

2

ارگونومی

 4/500/000تومان

11

اپیدمیولوژی

 4/400/000تومان

11

حشره شناسی پزشکی

12

بهداشت حرفه ای

13

بهداشت ایمنی در مواد غذایی

14

علوم بهداشتی در تغذیه

15

بهداشت محیط

19

رادیوبیولوژی

17

پرستاری

10

اتاق عمل

12

مامایی

21

فیزیک پزشکی

21

فیزیوتراپی ورزشی

22

بیوشیمی بالینی

بصورت علی الحساب (هر ترم)

 1/700/000تومان

 4/300/000تومان

 7/000/000تومان
5

23

فیزیولوژی

24

قارچ شناسی

25

انگل شناسی

29

میکروبشناسی

27

ویروس شناسی

20

علوم تشریحی

22

تکنولوژی گردش خون

31

فیزیوتراپی

31

ایمنی شناسی

32

زیست فناوری پزشکی

33

ژنتیک

34

علوم تغذیه

 7/000/000تومان

 8/000/000تومان

6

جدول شماره 9

شهریه پیشنهادی سال اول ترم یکم و دوم جهت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
در مقطع دکتری  Ph.Dسال تحصیلی 49-40

دکتری Ph.D
With Lab work

Without lab work
رشته

شهریه به تومان

رشته

شهریه به تومان

آمارزیستی

1/000/000/-

آناتومی

4/100/000/-

پرستاری

1/000/000/-

ایمنی شناسی

4/100/000/-

اپیدمیولوژی

1/000/000/-

بیوشیمی

4/100/000/-

بهداشت حرفه ای

1/000/000/-

فیزیولوژی

4/100/000/-

طب سنتی

1/000/000/-

فارماکولوژی

4/100/000/-

اخالق پزشکی

1/000/000/-

انگل شناسی

4/100/000/-

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

1/000/000/-

فیزیوتراپی

4/100/000/-

دندانپزشکی جامعه نگر

1/000/000/-

شیمی دارویی

4/100/000/-

داروسازی سنتی

4/100/000/-

فارماسیوتیکس

4/100/000/-

بیوتکنولوژی دارویی

4/100/000/-

بیوتکنولوژی پزشکی

4/100/000/-

فارماکوگنوزی

4/100/000/-

سم شناسی

4/100/000/-

پزشکی مولکولی

4/100/000/-

علوم اعصاب

4/100/000/-

نانوفناوری دارویی

4/100/000/-

تغذیه

4/100/000/-
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جدول شماره 0

شهریه پیشنهادی سال اول ترم یکم و دوم جهت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی (شعبه خودگردان)دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 40-45

ردیف

رشته تحصیلی

1

آموزش بهداشت

2

آموزش پزشکی

3

سالمت رسانه

4

آمارزیستی

5

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

9

انفورماتیک پزشکی

7

اقتصاد بهداشت

0

فناوری اطالعات سالمت

2

ارگونومی

11

حشره شناسی پزشکی

11

بهداشت حرفه ای

12

بهداشت ایمنی در مواد غذایی

13

علوم بهداشتی در تغذیه

14

بهداشت محیط

15

رادیوبیولوژی

19

پرستاری

17

اتاق عمل

10

مامایی

12

فیزیک پزشکی

21

مهندسی پزشکی

21

اپیدمیولوژی

22

فیزیوتراپی ورزشی

21

بیوشیمی بالینی

مبلغ قابل پرداخت جهت ثبت نام بدو ورود
بصورت علی الحساب (هر ترم)

 7/000/000تومان

 7/100/000تومان
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22

فیزیولوژی

23

قارچ شناسی

24

انگل شناسی

25

میکروبشناسی

29

ویروس شناسی

27

علوم تشریحی

22

تکنولوژی گردش خون

31

فیزیوتراپی

31

ایمنی شناسی

32

زیست فناوری پزشکی

33

ژنتیک

34

علوم تغذیه

9

