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 راهنمای آموزشی دوره کارشناسی ارشد

علوم پزشکی مشهدگروه بیوشیمی بالینی دانشگاه   

 

آمد می گوید و امید است دانشجویان عزیز با تالش را خوش د دانشجویان گرامی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ورو

 و جدیت ، دوره ای پر بار و توأم با موفقیت را سپری نمایند.

 

 تاریخچه رشته: -1

برمی گردد که برای اولین بار از تست های شیمیایی برای جست و جوی بعضی از  19کاربرد این رشته به صورت تخصصی به قرن 

در دانشکده پزشکی شیراز  1348کی استفاده گردید.  اولین دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی در سال ترکیبات در مایعات بیولوژی

 آغاز شد و پس از آن به ترتیب در دانشگاه های دیگر نیز اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی کردند.

گری شده این رشته را تصویب کرد و تاکنون در برنامه بازن 19/6/1374شورای عالی برنامه ریزی در سیصدو دومین جلسه مورخ 

 دانشگاه ها اجرا می گردد.

 

 استراتژیهای اجرایی برنامه آموزشی )استراتژیهای کلی آموزش(: -2

( Studen Centerبرنامه آموزشی تلفیقی از دروس نظری، عملی و پایان نامه می باشد که به صورت تلفیقی از دانشجو محوری ) 

نیز خواهد بود.    Problem Baseو استاد محوری اجرا خواهد شد. در مباحث اختصاصی بیوشیمی بالینی آموزش به صورت 

دانشجویان با شرکت در بحث های گروهی ، حضور در ژورنال کالب، سمینارهای علمی، ارزیابی مقاالت مرتبط با راهنمایی استادان، 

 یق و حضور در آزمایشگاه ها در آموزش و ارتقاء آن دخیل خواهند بود.طراحی طرح اولیه تحقیقی، انجام تحق

 

 واحدهای تحصیلی: -3

 تعداد کل واحد های درسی در طول سال تحصیلی به شرح زیر می باشد:

 تعداد واحد نوع واحد

 18 ( Coreواحدهای اختصاصی اجباری ) 

 6 (Non Coreواحدهای اختصاصی اختیاری ) 

 8 پایان نامه

 32 جمع

 

در طول سال تحصیلی واحدهای زیر به دانشجویان ارائه خواهد گردید. البته در صورت تغییر ارائه واحدها، موضوع به اطالع 

 دانشجویان خواهد رسید.
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 الف( نیمسال اول:

تعداد  نظری عملی نوع درس

 واحد

 ردیف نام واحد درس

 جبرانی اختصاصی اختیاری

      2  1 کاربردیآمار 

      1  2 سمینار 

       2 3 متابولیسم مواد سه گانه 

       2 4 روش تحقیق 

        1 5 سیستم های اطالع رسانی 

 جمع واحد 8     

 

 ب( نیمسال دوم :

تعداد  نظری عملی نوع درس

 واحد

 ردیف نام واحد درس

 جبرانی اختصاصی اختیاری

      2 1 بیوانفورماتیک 

        2 2 روشهای آزمایشگاهی و شناخت دستگاه 

       2  3 آنزیم شناسی 

       1 4 بیوشیمی هورمون ها و تومورمارکرها 

 جمع واحد 8     

 

 پ( نیمسال سوم:

تعداد  نظری عملی نوع درس

 واحد

 ردیف نام واحد درس

 جبرانی اختصاصی اختیاری
       2 1 بافت ها  پیشرفته  بیوشیمی 

       3 2 بیوشیمی بالینی 

       2 3 بیوشیمی وتشخیص مولکولی 

       2 4 کارآموزی بیمارستان 

 جمع واحد 9     

 

 ت( نیمسال چهارم:

تعداد  نوع درس

 واحد

 ردیف نام واحد درس

 جبرانی اختصاصی اختیاری
    8  1 پایان نامه 

 جمع واحد 8   
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 نمرات و تعداد واحد های درسی:

و  28واحد های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، با احتساب واحد پایان نامه ، بر حسب رشته، حداقل تعداد کل 

 واحد است. 32حداکثر 

واحد است. در انتخاب درس ها، اولویت با درس های  24حداکثر تعداد واحدهای درس های کمبود یا جبرانی 

ی از درس های کمبود یا جبرانی، یک نیمسال واحد درس 12کمبود یا جبرانی است و به ازای گذراندن هر 

 تحصیلی، به طول مدت تحصیل دانشجو، افزوده می شود.

واحد درسی از مجموع دروس  14تا  8دانشجوی دوره کارشناسی ارشد موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 

ر موارد استثنایی، با پیشنهاد واحد درسی باقی داشته باشد.د 8دوره را انتخاب و ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 

 16گروه آموزشی ذیربط و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه/ دانشکده این تعداد می تواند حداکثر به 

 واحد افزایش یابد.

 واحد درسی بالمانع است. 8در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو با کمتر از 

 واحد درسی در آن دوره می باشد. 4از به اخذ حداکثر در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مج

و برای دورس کمبود یا جبرانی  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری 

 است. چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشدباید آن درس را تکرا نماید. 20از  12

اختصاصی اختیاری مردود شود، در صورت تأیید گروه آموزشی می تواند از جدول اگر دانشجویی در یک درس 

دروس اختصاصی اختیاری در برنامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی درس دیگری را انتخاب کند. در 

ال این صورت نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین نیمس

 مربوط و میانگین کل منظور می شود.

کمتر باشد. در غیر این صورت دانشگاه به  14میانگین نمرات دروس دانشجو، در هر نیمسال تحصیلی، نباید از 

دانجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو محدودیتی ار لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی، در محدوده 

 ذ واحد نماید.حدنصاب واحدها می تواند اخ

باشد، آن دانشجو از ادامه  14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 

 تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته محروم می شود.

رات نیمسال نمره دروس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می شود و در احتساب میانگین نم

 تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

 

 انتخاب پایان نامه:
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تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است،  در یک زمینه مربوط  -1

 به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق بپردازد.

از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را دانشجو موظف است پس  -2

 با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند.

به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی و یا  -3

 از صاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند به عنوان استاد مشاور تعیین شوند.

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران، متشکل از استاد راهنما، استاد یا اساتید مشاور و یک  -4

از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل نفر نماینده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دو نفر 

یا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رأی به پیشنهاد گروه و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده صورت 

 می گیرد.

شد دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده با -5

و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شورای تحصیالت تکمیلی  دانشکده اعالم شده 

 باشد.

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم -6

ید . در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نما

 وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.

 نکات دیگر:

سال است. چنانچه دانشجو دراین مدت نتواند  3حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  -1

را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می  دروس دوره

 شود.

دانشجو دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی، از مرخصی تحصیلی -2

وارد استثتائی، با پیشنهاد دانشکده، استفاده کند. اخذ مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست. در م

تصمیمی گیری بر عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد. مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات 

 تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 


