
 

 

"  داخل كشورPh.Dآيين نامه اعطاي بورس تحصيلي دانشگاه علوم پسشكي شيراز به دانشجويان "
 

داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس ثوٌظَر تبهيي ًيبسّبي آهَسضي ٍ پژٍّطي تخصصي خَد ّز سبلِ ثِ تؼذادي اس : هقذهِ

. داخل كطَر ثَرس تحصيلي اػطب هي ًوبيذ (.Ph.D)داًطجَيبى دكتزاي تخصصي 

ضَراي سيبستگشاري ثَرس داًطگبُ پس اس ثزگشاري جلسبت هتؼذد ٍ اخذ ًظزات صبحجٌظزاى آهَسش ٍ پژٍّص داًطگبُ ٍ 

ثزاسبس آييي ًبهِ اػطبي ثَرس تحصيلي داخل ٍسارت هتجَع، آييي ًبهِ اػطبي ثَرس تحصيلي داخل كطَر داًطگبُ ػلَم 

 (.  را ثصَرت سيز تْيِ ٍ اثالؽ هي ًوبيذ.Ph.Dپشضكي ضيزاس ثِ داًطجَيبى دكتزي تخصصي 

.  اػطبي ثَرس تحصيلي در رضتِ ّبي تخصصي ػلَم پبيِ پشضكي، ثْذاضت ٍ دارٍسبسي هي ثبضذ:1ماده 

 سبل هي ثبضذ كِ ثب احتسبة دٍرُ خذهت ًظبم ٍظيفِ ٍ ًيش خذهت 35 حذاكثز سي جْت استفبدُ اس ثَرس داخل :2ماده 

.  سبل توبم هي ثبضذ40داٍطلجبًِ در ججِْ ّبي ًجزد حق ػليِ ثبطل 

.  هقزري تحصيلي داًطجَيبى ثَرسيِ داخل ثزاثز هزثي پبيِ يك داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس خَاّذ ثَد:3ماده 

 چٌبًچِ اداهِ تحصيل ثَرسيِ ثِ داليل هٌذرج در آييي ًبهِ اًضجبطي داًطجَيبى جوَْري اسالهي ايزاى هصَة :4ماده 

ضَراي ػبلي اًقالة فزٌّگي ًبهطلَة تطخيص دادُ ضَد ثَرس ٍي قطغ ٍ ًبهجزدُ هَظف ثِ پزداخت دٍ ثزاثز ّشيٌِ ّبي 

. ٍ هقزري تحصيلي خَاّذ ثَد (ضْزيِ)هصزٍفِ اػن اس ّشيٌِ تحصيلي 

.  كليِ داًطجَيبى ثَرسيِ هي تَاًٌذ در طَل سبل اس يك هبُ هزخصي استفبدُ ًوبيٌذ:5ماده 

.  هذت استفبدُ اس ثَرس ثب احتسبة سٌَات توذيذ ثَرس هجوَػبً چْبر سبل ٍ ضص هبُ هي ثبضذ:6ماده 

:  فزايٌذ صذٍر حكن ثَرس ثِ تزتيت سيز هي ثبضذ:7ماده 

 ٍ CVارسبل اػالم ًيبس گزٍُ آهَسضي ثِ فزد هتقبضي پس اس ارسيبثي ّبي ػلوي آهَسضي ٍ پژٍّطي اس طزيق ثزرسي - 1

.  ثِ هؼبًٍت آهَسضي داًطكذُ هزثَطِ (ثزاسبس ضيَُ ًبهِ اجزايي پيَست)اًجبم جلسِ هصبحجِ 

طزح ٍ ثزرسي پزًٍذُ هتقبضي در ضَراي ثَرس داًطگبُ ٍ صذٍر اػالم ًيبس ثِ ٍسارت هتجَع ثب تَجِ ثِ ضزايط گزٍُ - 2

. آهَسضي اس ًظز تؼذاد ػضَ ّيأت ػلوي، ثزًبهِ ّبي آهَسضي آتي ٍ تؼذاد ٍ هقبطغ داًطجَيبى

. ثزرسي پزًٍذُ هتقبضي هؼزفي ضذُ اس داًطگبُ در ضَراي اجزايي ثَرس ٍسارت هتجَع ٍ اػالم ًتيجِ ثِ داًطگبُ- 3

ثزرسي صالحيت ػوَهي هتقبضي اس طزيق گشيٌص در ّيأت اجزايي جذة داًطگبُ ٍ اخذ تؼْذ هحضزي پس اس احزاس - 4

. ضزايط گشيٌص ٍ ًْبيتبً صذٍر حكن ثَرس ٍ ارسبل رًٍَضت حكن ثِ ٍسارت هتجَع

ثبيستي هذرک ٍ هستٌذات هتقبضيبى را صزفبً در قبلت  گزٍُ ّبي آهَسضي داًطكذُ ّب اس تبريخ اثالؽ ايي آييي ًبهِ :8ماده 

فزهْبي پيَست ارسيبثي ٍ اهتيبس دّي ٍ ّوزاُ ثب هستٌذات هزثَطِ ثزاي طزح در ضَراي ثَرس داًطگبُ ثِ هذيزيت 

 .تحصيالت تكويلي داًطگبُ ارسبل ًوبيٌذ



 

 

 ًفز ػضَ ّيئت 10در گزٍُ ّبيي كِ حذاكثز ) جلسِ هصبحجِ ثب هتقبضيبى ثب حضَر حذاقل ًيوي اس اػضبي گزٍُ :9ماده 

. كِ حضَر هذيز گزٍُ در آى الشاهي است صَرت پذيزد (ػلوي دارًذ

  ًوزُ اس طزيق ثزرسي هذارک ٍ هستٌذات ٍ تكويل 70 اًجبم هي ضَد كِ 100ارسيبثي هتقبضيبى ثز هجٌبي ًوزُ  :10ماده 

 ًوزُ ًيش اس طزيق هصبحجِ حضَري هحبسجِ 30هتقبضيبى ٍ  (آهَسضي ٍ پژٍّطي)فزم ّبي اهتيبسدّي تَاًبيي ّبي ػلوي 

 .   خَاّذ گزديذ

در صَرتي كِ فقط يك ًفز هتقبضي ٍجَد داضتِ ثبضذ، داًطكذُ هزثَطِ در صَرتي ايطبى را ثِ ضَراي ثَرس  :تبصره

 اهتيبس اس جلسِ هصبحجِ 20كست حذاقل .  اهتيبس هوكي را كست ًوبيذ100 اهتيبس اس 50داًطگبُ هؼزفي ًوبيذ كِ حذاقل 

 . اهتيبس اس اهتيبسات ػلوي پژٍّطي الشاهي است30ٍ 

در جلسِ هصبحجِ اس هتقبضيبى ، هؼبٍى آهَسضي داًطكذُ هزثَطِ ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ ضَراي ثَرس داًطگبُ حضَر  :11ماده 

در هَاقغ لشٍم ٍ ثِ پيطٌْبد داًطكذُ ًوبيٌذُ اي اس طزف ضَراي . ٍ ثز رًٍذ صحيح ٍ هٌصفبًِ هصبحجِ ًظبرت داضتِ ثبضذ

 . ثَرس داًطگبُ هؼزفي خَاّذ ضذ

تقبضبّبي گزٍُ ّبي آهَسضي پس اس تبييذ هؼبٍى آهَسضي داًطكذُ، طي ًبهِ اي ثِ هذيزيت تحصيالت تكويلي  :12ماده 

ضَراي ثَرس ثب تَجِ ثِ ضبخص ّبي آهَسضي گزٍُ اس جولِ تؼذاد اػضبي ّيأت ػلوي، سزاًِ . داًطگبُ اسبل هي گزدد

 .ٍاحذّبي تذريس، هقبطغ تحصيلي در گزٍُ ٍ رديف ّبي استخذاهي ثالتصذي در رد يب قجَل تقبضبّب هختبر است

ثِ تأييذ ................... تبريخ  هبدُ ٍ يك تجصزُ ٍ دٍ فزم ٍ يك ضيَُ ًبهِ اجزايي پيَست در 12ايي آييي ًبهِ هطتول ثز 

 . السم االجزا هي ثبضذ1390ضَراي آهَسضي داًطگبُ رسيذُ ٍ اس اثتذاي سبل 


