
 بهداشتمعرفی دانشکده 

 با تفکیک رشته های 77-78دانشکده پیراپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی  

علوم آزمایشگاهی و بهداشت مبارزه با بیماریها از دانشکده پزشکی و رشته های 

پرستاری و مامایی تشکیل شد و بطور  بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده

و از مهر رشته بهداشت حرفه ای  1383مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 

  کاردانی بهداشت محیط به دیگر رشته های این دانشکده اضافه گردید. 87ماه 

با تفکیک  رشته های کاردانی بهداشت مبارزه با   1389دانشکده بهداشت در سال 

ا ، بهداشت خانواده ، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از دانشکده بیماریه

پیراپزشکی تشکیل شد و بطور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از نیمسال دوم 

رشته های بهداشت مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده در  89-90سال تحصیلی 

گردید و همزمان در مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی تبدیل 

همان نیمسال کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی و کارشناسی پیوسته بهداشت 

 حرفه ای نیز به دیگر رشته های این دانشکده افزوده شد.

 مسئولین دانشکده:

 سرکار خانم دکتر محوبه خورسندی ریاست دانشکده: 

 معاون آموزش و پژوهش : جناب آقای دکتر محسن شمسی 

 فاطمه محبیانخانم سرکار مسئول آموزش : 

 سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی:   آموزش بهداشت مدیر گروه

 کارشناس تحصیالت تکمیلی : سرکار خانم فاطمه صفری

 

 

 

 :تحصیالت تکمیلی  آموزش کارشناس 

 صفریفاطمه خانم سرکار      

  ارشدکارشناسی  آشنایی با برخی از آئین نامه های آموزشی دوره های   

                                                      درسیواحدهای 

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه بر  (7ماده 

 واحد است.  32و حداکثر  28حسب رشته حداقل 

 10تا  4واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای همه رشته ها بین  ( تعداد 8ماده 

 واحد درسی میباشد. 

 8( دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 9ماده 

    واحد درسی انتخاب نماید.  14تا 

                                            حضور وغیاب

حضور دانشجو در تمامی برنامه ها الزامی است غیبت دانشجو در هر  (10  ماده

و کارگاهی ، کارآموزی و کار  17/2، عملی و آزمایشگاهی از 17/4درس نظری از 

مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره  10/1ورزی از 

  دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.

وجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس غیبت غیر م (11ماده  

 است.

 ارزشیابی 

 14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  (12ماده     



دانشجو کمتر از   چنانچه نمره است. 20از  12جبرانی   کمبود و و       برای دروس 20از 

 این مقدار باشد باید   آن درس را تکرار نماید.

( میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال نباید 13ماده

 .باشد کمتر 14از 

باشد آن  14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از  -1تبصره  

  میشود.دانشجو از ادامه تحصیل محروم 

 طول دوره 

 

 سال است . 3حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( 14ماده 

ود را چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خ

 تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود .

( در صورتیکه دانشجو بدون کسب موافقت موسسه حتی برای یک نیمسال ترك 15ماده 

 تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم میشود. 

( دانشجو میتواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده 16ماده 

 کند. 

 مدت مرخصی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.  -2تبصره 

تباً باید درخواست انصراف خود را ک  ( دانشجویی که تمایل به انصراف داشته باشد17ه ماد

ه به دانشکده تسلیم نماید و این دانشجو مجاز است فقط برای یک نوبت حداکثر تا یک ما

 قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد و آن نیمسال جزء

سوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود . پس مدت مجاز تحصیل وی مح

از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه 

 تحصیل در آن رشته را ندارد.

 نامه  پایان

( تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن 19ماده 

زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد دانشجو موظف است در یک 

  تحقیق بپردازد. راهنما به

مسال نیوع شراز  بلمسال اول و قنیان یاپاز ست پس اموظف  جوشندا( 20ماده 

تاد سانظر ا بشنهادی پیح طر لبد را در قاخو مهانـان یاپع وـموضلی یحصـتم سو

ت صیالحترای شوو  طهمربو  شیزمووه آگررای ب شوصوت به و  خصشمراهنما، 

 ند.ابرسه شکدنی دامیلتک

 

( استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید شورای تحصیالت 21ماده 

تعیین با حداقل مرتبه استادیاری  تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه

 می گردد.

 

رای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا ( به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شو23ماده 

 دو نفر از اعضای هیات علمی و یا از صاحب نظران و محققان برجسته ، مرتبط با موضوع

 پایان نامه می توانند به عنوان استاد مشاور تعیین شوند.

 

هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت  (25ماده 

 و صحت پایان نامه نمره آن را با تاکید بر درجه به شرح زیر سطح بندی می نماید:

الف :در مورد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی منوط به انجام دفاع و ارائه 

 20 -01/19 محدوده نمره بیندر  1پذیرش مقاله در مجالت با ایندکس شماره 

 خواهد بود.



پذیرش  در مورد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی منوط به انجام دفاع و ارائه ب:

 .خواهد بود 19 -01/18در محدوده نمره بین  2مقاله در مجالت با ایندکس شماره 

ه ئدر مورد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی منوط به انجام دفاع و ارا ج:

 18 -01/17در محدوده نمره بین  3پذیرش مقاله در مجالت با ایندکس شماره 

 خواهد بود.

ذیرش پدر مورد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی منوط به انجام دفاع و ارائه 

 خواهد بود. 17 – 01/16پژوهشی فارسی در محدوده نمره بین  –مقاله علمی 

ردد ، تحقیقاتی که از آنها مقاله ای استخراج نگدر مورد پایان نامه ها و طرح های 

 .خواهد بود 14-16منوط به انجام دفاع در محدوده نمره بین 

کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع -2تبصره 

پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی 

رت صوو در شد ابع بوتم  قات و فناوری وزارتقیحنت تعاومی بند تقسیماس سابر 

 مرهن کثراحدقالهمش پذیر ئهو ارا 19 مرهن ثراکحد (submission)قاله مال سار

 .شداب می 20

 

نرسانده است ، ( دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که آنرا به پایان 26ماده 

دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. موظف است براساس تقویم 

در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود 

 و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.

بول تشخیص داده ( در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران ، غیر قابل ق27ماده 

شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، 

پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع 

نماید . دانشجویی که در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت 

 کند از تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند. دفاع

 

 

 سایر مقررات  

 

انتقال و تغییر رشته و جابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته   (28ماده 

 ممنوع است. 

معین   ( درصورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان29ماده 

آن دروس را با موافقت استاد راهنما و  ممکن نباشد دانشجو میتواند  دانشگاه مبدا در

در دانشگاه یا  تحصیالت تکمیلی دانشگاه شورای گروه آموزشی مربوطه و تایید

صورت کسب  بگذراند در این  دانشکده دیگری که مجری دوره است به صورت میهمان

دانشجو میهمان در مقصد ضروری است و تعداد واحد های درسی  موافقت دانشگاه

  آموزشی دوره تجاوز نماید . دانشگاه نباید از نصف واحد های یک

 فراغت از تحصیل

 

کمتر باشد در غیر این  14نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از میانگین کل  (31ماده 

 دریافت مدرك کارشناسی ارشد محروم می شود . صورت از

دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره و قبولی پایان نامه،  -تبصره 

کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به  14میانگین کل نمرات او از 

واحد از دروس اختصاصی اجباری را که در آن ها نمره  14پایان نرسیده باشد می تواند تا 

ت را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران گرفته اس 14کمتر از 

کمبود میانگین کل فارغ التحصیل شود . دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت 



استفاده کند یا علیرغم استفاده از این فرصت ، میانگین کل خود را جبران ننماید از ادامه 

 ماید.تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی ن

 نکات ضروری

 

تاریخ دریافت آخرین نمره دانشجو به عنوان تاریخ فارغ التحصیلی وی قلمداد  -1

 می گردد.

چنانچه دانشجو در زمان ثبت نام اولیه ) ورود به دانشگاه( مدارکی را به -2

مسئولین ثبت نام اداره کل آموزش تحویل نداده باشد وی می بایست قبل از انجام 

 مدارك مذکور را به آن اداره محترم ارائه نمایند.تسویه حساب 

الزم به ذکر است که پس از انجام مراحل تسویه حساب و ارسال کار فارغ  -3

التحصیلی دانشجو به اداره کل آموزش دانشگاه، اداره آموزش دانشکده از ارائه 

 هرگونه گواهی به ایشان معذور می باشد.

 وظایف اساتید راهنما :

مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیری  ارزیابی -1

 آن در آینده.

شناخت نسبت به استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی  -2

 منطقی آنها.

آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و  -3

 انضباطی در مقطع مربوطه.

هنمایی های الزم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و ارائه را -4

 آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده.

 

 هدایت و برنامه ریزی درسی. -5

تأیید کلیه فرمهای انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقال، جابجائی،  -6

 حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی.

یابی زمینه های احتمالی افت تحصیلی و کمک به دانشجو در  ررسی و ریشهب -7

 جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستیها.

توجه به استرسهای محیطی، خانوادگی و تحصیلی و در صورت نیاز ارجاع به  -8

 مراکز مشاوره جهت پیشگیری از بروز مشکالت جدی.

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به شورای معرفی دانشجویان موفق در زمینه های  -9

 تشویق دانشکده.

معرفی دانشجویان از طریق معاون آموزشی دانشکده به واحدهای مختلف  - 10

دانشگاه و از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به 

 همکاری، راهنمایی و مشاوره تخصصی داشته باشد.

ه دانشجو در زمینه مشکالت وی و مشاوره با آنان درصورت اطالع به خانواد - 11

 لزوم.

مشورت با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکالت دانشجویان  - 12

به منظور یافتن مناسبترین شیوه کمک به دانشجویان و استفاده مستمر از شیوه ها 

 و ابزارهای توانایی های خود برای انجام صحیح وظائف محوله.

 اعالم مشکالت دانشجویان به مدیر گروه مربوطه. - 13

دانشجو در هفته . )برنامه  5ساعت به ازای هر  1حضور مفید به مدت حداقل  - 14

آن براساس ساعات کالس دانشجویان تحت پوشش با هماهنگی مسئول اساتید 

باید  راهنما و مدیر گروه مربوطه تهیه می شود. ساعات و محل مالقات با دانشجویان

از ابتدای هر نیم سال مشخص گردد به نحوی که حتی االمکان با برنامه های دیگر، 

 دانشجویان تداخل نداشته باشد.(

حضور در دانشکده از یک روز قبل از ثبت نام تا یک روز پس از آن و  - 15

 همچنین در روزهای حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی.

یت تحصیلی دانشجویان براساس فرمهای تکمیل شده بررسی و تحلیل وضع - 16

مشخصات فردی و تحصیلی آنان و برآورد حدودی از وضعیت عاطفی و تربیتی 



دانشجو و ثبت کلیه اطالعات بدست آمده به صورت محرمانه در پرونده ای که بدین 

 منظور برای هر دانشجو در محل دانشکده ایجاد شده است.

در پایان هر نیمسال تحصیلی و ارائه به مسئول اساتید تهیه گزارش عملکرد  - 17

 راهنمای دانشکده برای جمع بندی و ارسال به معاونت آموزشی دانشکده.

 شرکت در جلسات اساتید راهنمای دانشکده. - 18

 تسلط به قوانین و مقررات آموزشی و آگاهی کامل از وظائف و اختیارات. - 19

 ات مربوط به دانشجو. رعایت محرمانه بودن اطالع - 20

 ارشد آموزش بهداشت کارشناسیمعرفی رشته                

های آموزش بهداشت از ضروریات جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی، وجود دوره

 است که بتوان به اهداف بهداشت که سالمتی جامعه است، رسید.

 تعریف و هدف: -1

هدف از دوره کارشناسی ارشد آموزش 

توانند با تربیت افرادی است که میبهداشت 

کسب مهارتهای الزم به اجرای برنامه های 

آموزش بهداشت است و باال بردن سطح 

 اطالعات بهداشتی جامعه بپردازند.

 طول دوره و شکل نظام: -2

سال است و نظام آموزشی آن مطابق  2طول دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

و مؤسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه آئین نامه آموزشی دانشگاهها 

باشد. دروس بصورت نظری و نظری عملی خواهد بود و بعالوه دانشجویان ریزی می

 ملزم به گذرانیدن یک واحد پروژه و کارورزی خواهند بود.

 واحدهای درسی: -3

 احد به شرح زیر است:و  38تعداد کل واحدهای درسی این دوره 

 واحد 5                       یا جبرانیدروس کمبود  -3-1
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