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مقدمه:
هذرك تزم٘ثٖ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ تا رؽتِّإ دمتزٕ حزفِإٗ ،1ل هذرك ادغام
ؽذُ اعت ٍ داًؾجَٗاى پشؽنٖ ،دًذاًپشؽنٖ ٍ دارٍعاسٕ در اٗي تزًاهِ هٖتَاًٌذ ح٘ي تحق٘ل در رؽتِ
خَد ،پظ اس گذراًذى هَفق٘ت آه٘ش دٍرُ در ع٘غتن آهَسػ هجاسٕ ،هذرك مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ
پشؽنٖ را ً٘ش درٗافت مٌٌذ .اٗي داًؾجَٗاى دٗذ ٍع٘ؼٖ داؽتِ ٍ هٖتَاًٌذ تا گذراًذى اٗي دٍرُ ادغام ؽذُ،
ًگزػ خَد تِ هؾنالت آهَسػ ػلَم پشؽنٖ را دگزگَى مٌٌذ.
ّذف افلٖ اٗي تزًاهِ تزت٘ت داًؾجَٗاى در جٌثِّإ تحل٘لٖ ٍ هْارتّإ هَرد ً٘اس تزإ اٗجاد
هتخققاًٖ در ّز دٍ سهٌِ٘ رؽتِ دمتزإ حزفِإ هزتَعِ ٍ آهَسػ پشؽنٖ اعت .تأم٘ذ اٗي تزًاهِ حل
مارتزدٕ هغائل در ًظام آهَسػ ػلَم پشؽنٖ اعت .داًؾنذُّإ پشؽنٖ ،دًذاًپشؽنٖ ٍ دارٍعاسٕ
داًؾجَٗاى را تا دٗذ تخققٖ رؽتِ خَد تزت٘ت هٖمٌٌذ .دٍرُ آهَسػ پشؽنٖ ً٘ش هْارتّإ عزاحٖ ،اجزا
ٍ ارسؽ٘اتٖ تزًاهِّإ درعٖ ,عزاحٖ آهَسؽٖ ،تِ مارگ٘زٕ رٍػّإ ًَٗي آهَسؽٖ ،پضٍّؼ در آهَسػ،
هذٗزٗت آهَسؽٖ ٍ آهَسػ پشؽنٖ هثتٌٖ تز تْتزٗي ؽَاّذ را در داًؾجَٗاى اٗجاد هٖمٌذّ .ذف ًْاٖٗ
اٗي تزًاهِ تزم٘ثٖ  ،آهادُ مزدى داًؾجَٗاى تزإ ؽزمت در ع٘ف ٍع٘ؼٖ اس هَقؼ٘تّا در فزاٌٗذّإ
آهَسؽٖ اعت.
پظ اس اتوام هَفق٘تآه٘ش اٗي تزًاهِ اًتظار هٖرٍد داًؾجَٗاى تتَاًٌذ:
 )1اّذاف آهَسؽٖ تزًاهِ آهَسػ پشؽنٖ را تا تأم٘ذ تز فْن راّنارّإ ارتقإ م٘ف٘ت آهَسػ
تزآٍردُ عاسًذ.
 )2مارتزدّإ پضٍّؼ ٍ ارائِ عزحّإ تَعؼِإ در ح٘غِ آهَسػ را ؽٌاعاٖٗ مٌٌذ.
 )3تَاًاٖٗ خَد تزإ ؽزمت هؤثز در تزًاهِّإ آهَسؽٖ را ًؾاى دٌّذ.
 .1هدف :هٌظَر اس تؾن٘ل ٍ تزگشارٕ اٗي تزًاهٔ تزم٘ثٖ تزت٘ت پشؽناى ،دًذاًپشؽناى ٍ دارٍعاساًٖ اعت
مِ ػالٍُ تز دارا تَدى ًگزػ ،هؼلَهات ٍ هْارتّإ هَرد اًتظار رؽتِ خَد ،در سهٌِّ٘إ عزاحٖ،
اجزا ٍ ارسؽ٘اتٖ تزًاهِّإ درعٖ ،عزاحٖ آهَسؽٖ ،تِ مارگ٘زٕ رٍػّإ ًَٗي آهَسؽٖ ،پضٍّؼ در
آهَسػ ،هذٗزٗت آهَسؽٖ ٍ آهَسػ پشؽنٖ هثتٌٖ تز تْتزٗي ؽَاّذ تثحز ٍ تَاًاٖٗ داؽتِ تاؽٌذ.
 .2طول دوره :اٗي تزًاهِ در عَل دٍرُ هتؼارف دمتزٕ حزفِإ اجزا هٖؽَد .داًؾجَٗاى تؼذ اس پاٗاى
هقغغ ػلَمپاِٗ ،تِ عَر هَاسٕ تا درٍط تزًاهٔ دمتزٕ حزفِإ ،درٍط هزتَط تِ تزًاهٔ مارؽٌاعٖ
ارؽذ را در ع٘غتن آهَسػ هجاسٕ داًؾگاُ هٖگذراًٌذ .در رؽتِ پشؽنٖ اٗي درٍط در هقغغ هثاًٖ
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اٗي آٗ٘يًاهِ مِ چگًَگٖ اجزإ اٗي تزًاهِ تزم٘ثٖ  MD-MSدر داًؾگاُ ػلَم پشؽنٖ تْزاى را هؾخـ هٖمٌذ تا تَجِ تِ ؽزاٗظ داًؾگاُ ػلَم

پشؽنٖ تْزاى تِْ٘ ؽذُ اعت.
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عة تالٌٖ٘ (ف٘شَٗپاتَلَصٕ) ٍ ٗا دٍ تزم تحق٘لٖ پظ اس آى ٍ در رؽتِ دًذاًپشؽنٖ ٍ دارٍعاسٕ پظ اس
قثَلٖ در اهتحاى ػلَم پاِٗ آغاس ؽَد.
 .3تعداد واحدها:ملِ٘ درٍط اجثارٕ دٍرُ مارؽٌاعٖ ارؽذ اػن اس افلٖ ٍ تخققٖ ٍ ّوچٌ٘ي درٍط
اًتخاتٖ آى تز اعاط تزًاهِ درعٖ تاٗذ تَعظ اٗي داًؾجَٗاى گذراًذُ ؽَد.
تبصزه  :1مل٘ٔ درٍط دٍرُ تِ فَرت تزم٘ثٖ در ع٘غتن آهَسػ هجاسٕ داًؾگاُ ارائِ هٖؽَد .دٍ
تلَك حضَرٕ  3تا  4رٍسُ در اتتذا ٍ اًتْإ تزم تحق٘لٖ ٍ ً٘ش آسهَىّإ پاٗاى تزم تِ ؽنل حضَرٕ ٍ
تقِ٘ تِ فَرت النتزًٍ٘نٖ ارائِ هٖؽَد.
تبصزه  :2پاٗاىًاهٔ دٍرُ تزم٘ثٖ ،پاٗاىًاهٔ دٍرٓ دمتزٕ حزفِإ تا رػاٗت هجوَػٔ قَاً٘ي ٍ
هقزرات آى اعت ٍ هَضَع آى تاٗذ هغاتق تا اٍلَٗتّإ دٍرُ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ تَدُ ٍ قثل
اس اجزا (تؼ٘٘ي هَضَع) ٍ تؼذ اس آى (دفاع) تِ تائ٘ذ گزٍُ آهَسؽٖ آهَسػ پشؽنٖ تزعذ.
تبصزه :3پاٗاى ًاهِ داًؾجَٗاى تا راٌّواٖٗ دٍ اعتاد راٌّوا مِ ٗل اعتاد راٌّوا اس گزٍُّإ
داًؾنذُ هزتَعِ (پشؽنٖ ،دًذاًپشؽنٖ ٍ دارٍعاسٕ) ٍ اعتاد راٌّوإ دٗگز اس گزٍُ آهَسػ پشؽنٖ هٖ-
تاؽذ اًجام هٖؽَد ٍ داًؾجَٗاى اٗي دٍرُ فقظ ٗل پاٗاىًاهِ را در عَل تحق٘ل هٖگذراًٌذ.
 .4توانايي هاي فارغالتحصيالن :تَاًاٖٗ هَرد اًتظار اس فارؽالتحق٘الى اٗي دٍرُ هجوَع تَاًاّٖٗإ
تزًاهِّإ دٍرٓ آهَسؽٖ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ ٍ دمتزٕ حزفِإ اعت.
 .5شزايط ورود به دوره :داًؾجَٗاًٖ مِ آسهَى جاهغ ػلَمپاِٗ را تا هَفق٘ت گذراًذُاًذ تاؽٌذ ٍ حذامثز
 4تزم اس قثَلٖ اٗؾاى در اهتحاى جاهغ ػلَم پاِٗ ًگذؽتِ تاؽذ ،در فَرت داؽتي ؽزاٗظ سٗز هٖ
تَاًٌذ در آسهَى پذٗزػ داًؾجَٕ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ هجاسٕ مِ عاالًِ تَعظ داًؾگاُ
تزگشار هٖؽَد ؽزمت مزدُ ٍ ؽزاٗظ پذٗزػ اٗؾاى هغاتق آٗ٘ي ًاهِ "ضَاتظ ٍ ًحَُ پذٗزػ
داًؾجَٕ غ٘ز هتوزمش در ع٘غتن آهَسػ اس راُ دٍر داًؾگاُ" هقَب ؽَرإ آهَسؽٖ داًؾگاُ اعت.
ؽزاٗظ داًؾجَٗاى تزإ ؽزمت در آسهَى پذٗزػ داًؾجَٕ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ هجاسٕ:
الف .جشء داًؾجَٗاى اعتؼذادّإ درخؾاى تاؽٌذ.
ب .مغة هؼذل تاالتز اس  16در هقغغ ػلَمپاِٗ ٗا مغة حذاقل  %80اس ًوزٓ ه٘اًگ٘ي ًوزات %5
اٍل داًؾگاُ در آسهَى جاهغ ػلَمپاِٗ
جً .ذاؽتي هؾنالت آهَسؽٖ اػن اس هزدٍدٕ در درٍط ٍ هؾزٍعٖ
د .درخَاعت داًؾجَٕ ٍاجذ ؽزاٗظ تزإ ؽزمت در آسهَى ٍرٍدٕ
مل٘ٔ هتقاض٘اى ،درخَاعت خَد را تؼذ اس پاٗاى هقغغ ػلَمپاِٗ تِ هزمش رؽذ اعتؼذادّإ درخؾاى
ارائِ هٖمٌٌذ .هزمش رؽذ اعتؼذادّإ درخؾاى اعاهٖ ٍاجذٗي ؽزاٗظ را هزمش رؽذ در اخت٘ار هؼاًٍت
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آهَسؽٖ داًؾگاُ قزار هٖ دّذ ٍ ًْاٗتا ٍاجذٗي ؽزاٗظ اس عزٗق هؼاًٍت آهَسؽٖ داًؾگاُ تزإ ؽزمت در
آسهَى هؼزفٖ هٖؽًَذ.
تبصزه  :1اهناى اداهِ تحق٘ل در دٍرُّإ تزم٘ثٖ اس عزٗق عاسهاى عٌجؼ آهَسػ مؾَر ٍ در
دفتزچِ مٌنَر عزاعزٕ اعالعرعاًٖ هٖؽَد.
تبصزه  :2هؼزفٖ دٍرُٕ تزم٘ثٖ ،تَاًاّٖٗإ فارؽالتحق٘الى ٍ ؽزاٗظ ٍرٍد تِ آى ،در سهاى ثثت-
ًام داًؾجَٗاى ٍ در جلغات هؼزفٖ داًؾگاُ تِ داًؾجَٗاى تاسُ ٍارد ٍ ً٘ش در سهاى تزگشارٕ آسهَى جاهغ
ػلَمپاِٗ تِ عَر جاهغ ٍ هفقل ارائِ هٖؽَد.
 .6تعداد و نحوه پذيزشٍ :اجذٗي ؽزاٗظ هادُ  5آٗ٘يًاهِ در آسهَى ٍرٍدٕ متثٖ ٍ هقاحثِ ؽفاّٖ
هغاتق آٗ٘ي ًاهِ "ضَاتظ ٍ ًحَُ پذٗزػ داًؾجَٕ غ٘ز هتوزمش در ع٘غتن آهَسػ اس راُ دٍر
داًؾگاُ" ؽزمت هٖ مٌٌذ.
تبصزه  :1تا عقف  30درفذ اس پذٗزفتِ ؽذگاى دٍرُ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ اسراُ دٍر
هٖ تَاًذ تِ اٗي گزٍُ اختقاؿ ٗاتذ.
تبصزه  :2تؼ٘٘ي دعتَرالؼول ٍ هؼ٘ارّإ هقاحثِ تزإ اٗي گزٍُ اس ؽزمت گٌٌذگاى تَعظ
هؼاًٍت آهَسػ داًؾگاُ ٍ تا ّونارٕ گزٍُ آهَسػ پشؽنٖ ،هزمش رؽذ اعتؼذادّإ داًؾگاُ ٍ ،هزمش
هغالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ تؼ٘٘ي خَاّذ ؽذ.
 .7گواهينامه :تِ فارؽالتحق٘الى اٗي دٍرُ ،داًؾٌاهِ مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ هجاسٕ ٍ داًؾٌاهِ
دٍرُ دمتزٕ حزفِإ (ٗ DDS ،MDا  )PharmDاػغا هٖؽَد .فارؽالتحق٘الى اٗي دٍرُ هٖتَاًٌذ
هاًٌذ فارؽالتحق٘الى دٍرُّإ دمتزٕ حزفِإ در هقاعغ دمتزٕ تخققٖ  ٍ Ph.Dدمتزٕ تخققٖ
تالٌٖ٘ اداهِ تحق٘ل دٌّذ.
هذرك مارؽٌاعٖ ارؽذ آهَسػ پشؽنٖ هجاسٕ تِ افزادٕ تؼلق خَاّذ گزفت مِ دٍرُ دمتزإ حزفِإ
خَد را تا هَفق٘ت تِ پاٗاى تزدُ تاؽٌذ.
 .8حذامثز عَل دٍرُ تزم٘ثٖ ًوٖ تَاًذ اس عَل دٍرُ تؼ٘٘ي ؽذُ تز اعاط ضَاتظ دٍرُ دمتزٕ حزفِ إ
عَالًٖ تز تاؽذ.
اٗي آٗ٘يًاهِ تِ پ٘ؾٌْاد هزمش هغالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽنٖ ،داًؾنذُ هجاسٕ ٍ هزمش رؽذ
اعتؼذادّإ درخؾاى داًؾگاُ هغزح ٍ تا  8هادُ ٍ  7تثقزُ در تارٗخ 1392/2/28در ؽَرإ آهَسؽٖ
داًؾگاُ تِ تقَٗة رع٘ذ.
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