کاردانی یا فوق دیپلم :
وبرداًی یب فَق دیپلن  ،ثِ دٍرُای اس آهَسػػبلی گفتِ هیؽَد وِ پیؼًیبس آى ،دیپلن هتَعطِ یب هذرن
پیؼداًؾگبّی اعت .ثِ وغی وِ ایي دٍرُ را ثب هَفمیت ثِ پبیبى ثزعبًذ ،هذرن وبرداًی اػطب هیؽَد .تؼذاد
ٍاحذّبی درعی دٍرُ وبرداًی ثز حغت رؽتِ ،حذالل  ٍ 46حذاوثز ٍ 46احذ ٍ طَل دٍرُ هؼوَالً دٍ عبل(ً 6یوغبل)
اعت .ثز اعبط همزرات آهَسؽی ،عمف هجبس تحقیل ایي دٍرُ عِ عبل(ً 4یوغبل) تؼییي ؽذُ اعت .گفتٌی اعت ایي
دٍرُ هؼبدل دٍرُ وبلج یب  Associates Degreeاعت.

کارشناسی پیوسته یا لیسانس :
دٍرُای اعت وِ پیؼًیبس آى ،هذرن دیپلن یب پیؼداًؾگبّی اعت ٍ پذیزفتِ ؽذگبى ایي دٍرُ ثز حغت رؽتِ ثب
گذراًذى حذالل ٍ ۰۳۱احذ ثِ اخذ هذرن ًبئل هیؽًَذ .طَل هذت تحقیل ایي دٍرُ ثِطَر هؼوَل  6عبل(6
ًیوغبل) ٍ عمف هجبس تحقیل ایي دٍرُ  4عبل (ً ۰1یوغبل) تؼییي ؽذُ اعت  .ثِ وغبًی وِ ایي دٍرُ را ثب هَفمیت ثِ
پبیبى ثزعبًٌذ هذرن وبرؽٌبعی ،هؼبدل درجِ ؽٌبختِ ؽذُ  Bachelor's degreeاػطب هیؽَد

دکترای حرفهای:
ًَػی هذرن تحقیلی وِ در ایزاى ثِ پشؽىبى ػوَهی ،دًذاًپشؽىبى ػوَهی ،دارٍعبساى ػوَهی ،داهپشؽىبى ػوَهی
اس داًؾگبُّبی هَرد تبییذ ٍسارت ثْذاؽت اػطب هیؽَد .ایي هذرن در توبم جْبى ثِ ػٌَاى هذرن دوتزا در رؽتِ
ّبی ولیٌیىبل(پشؽىی،داهپشؽىی،دًذاًپشؽىی)ؽٌبختِ هیؽَد ٍلی در ایزاى اعتثٌبئب ایي هذرن در رؽتِ دارٍعبسی ٍ
ثیَتىٌَلَصی ًیش اػطب هی ؽَد.ثزای لجَلی در ایي همطغ ثبیذ ثب دارا ثَدى هذرن پیؼ داًؾگبّی در وٌىَر ؽزوت
وزد ٍ در یىی اس ای رؽتِ ّب لجَل ؽذ.طَل هذت ایي رؽتِ ثجش دًذاًپشؽىی وِ حذٍد  4عبل هی ثبؽذ 7،عبل یب ۰6
ًیوغبل تحقیلی اعت در ایي دٍرُ ثغتِ ثِ رؽتِ حذٍد  11۱الی ٍ 14۱احذ درعی گذراًذُ ؽذُ ٍ در پبیبى پظ اس
ارائِ پبیبى ًبهِ هذرن دوتزای حزفِ ای ثِ ؽخـ حبضز اػطب هی ؽَد.ایي هذرن ثبال تز اس وبرؽٌبعی ارؽذ در ًظز
گزفتِ ؽذُ ٍ هؼبدل هذرن  Proffesional Doctorateدر داًؾگبُ ّبی جْبى اعت.فبحت ایي هذرن هی تَاًذ
ثزای اداهِ تحقیل ثغتِ ثِ رؽتِ در دٍرُ ثَرد تخققی ٍ یب دوتزای تخققی آى رؽتِ ؽزوت ًوبیذ

کارشناسی ارشذ ناپیوسته :
دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ ًبپیَعتِ یىی اس دٍرُ ّبی آهَسؽی در عطح آهَسػ ػبلی ٍ ثبالتز اس دٍرُ وبرؽٌبعی اعت
وِ ّذف اى گغتزػ داًؼ ٍ تزثیت هتخققبى ٍ پضٍّؾگزاًی اعت  ،وِ ثب فزاگیزی آهَسؽْبی السم ٍ آؽٌبیی ثب رٍػ
ّبی پضٍّؼ ػلوی  ،هْبرت السم را ثزای آهَسػ ٍ پضٍّؼ ٍ خذهبت هزثَط پیذا وٌٌذ.

دکترای تخصصی : Ph.D

دٍرُ دوتزای تخققی  Ph.Dیىی اس ثبالتزیي همبطغ تحقیلی آهَسػ ػبلی اعت وِ ثِ اػطبی هذرن هی اًجبهذ ٍ
هجوَػِ ای ّوبٌّگ ،اس فؼبلیت ّبی پضٍّؾی ٍ آهَسؽی اعت وِ ّذف اى تزثیت افزادی اعت وِ ثب احبطِ یبفتي ثِ
حیطِ ّبی ػلوی در یه سهیٌِ خبؿ ٍ آؽٌب ؽذى ثب رٍؽْبی پیؾزفتِ تحمیك ٍ دعتیبثی ثِ جذیذتزیي هجبًی آهَسػ ٍ
پضٍّؼ ،ثتَاًٌذ  ،ثب ًَآٍری در سهیٌِ ّبی ػلوی ٍ تحمیمی ،در رفغ ًیبسّبی وؾَر ٍ گغتزػ هزسّبی داًؼ  ،در رؽتِ
تخققی خَد ،هَثز ثَدُ ٍ ثِ تبسُ ّبئی در جْبى دعت یبثٌذ.
هزاحل دٍرُ )دٍرُ دوتزی ثِ دٍ هزحلِ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی تمغین هی ؽَد.
هزحلِ آهَسؽی اس سهبى پذیزفتِ ؽذى داًؾجَ در اهتحبى ٍرٍدی آغبس ٍ ثِ اهتحبى جبهغ ختن هی ؽَد.
هزحلِ پضٍّؾی پظ اس هزحلِ آهَسؽی ٍ لجَلی دراهتحبى جبهغ آغبس ٍ ثب تذٍیي پبیبى ًبهِ ٍ دفبع اس آى پبیبى هی
پذیزد.
تجقزُ  :داًؾجَیبى دٍرُ دوتزا هی تَاًٌذ تحمیمبت اٍلیِ هزحلِ پضٍّؾی خَد را در هزحلِ آهَسؽی آغبس ًوبیٌذ ٍلی
ثجت ًبم رعوی آًْب ثزای هزحلِ پضٍّؾی ٍ تذٍیي پبیبى ًبهِ هٌَط ثِ هَفمیت در اهتحبى جبهغ اعت.

دستیاری بالینی پزشكی :
دٍرُ دعتیبری رؽتِ ّبی تخققی ثبلیٌی یىی اس همبطغ تحقیالت ػبلی داًؾگبّی( )Academicاعت  .وِ هتمبضیبى
ٍاجذ ؽزایط ثب داؽتي هذرن دوتزی پشؽىی ػوَهی( ، ) M.Dثبگذراًذى دٍرُ ّبی آهَسؽی تئَری ٍ ػولی ٍ لجَلی
در اهتحبًبت السهِ(تىَیٌی ٍ ًْبیی)  ،هَفك ثِ اخذ هذرن تخققی در رؽتِ هزثَطِ هی گزدًذ.
تؼزیف دعتیبر  :دعتیبر ثِ فزدی اطالق هی ؽَد وِ ثب داؽتي هذرن دوتزی پشؽىی ػوَهی  ،جْت آهَسؽْبی ًظزی ٍ
وغت هْبرتْبی ػولی دریىی اس رؽتِ ّبی تخققی پشؽىی ،طی هذت سهبى هؾخقی وِ ثزای آى دٍرُ اس طزیك
ؽَرای آهَسػ پشؽىی ٍ تخققی تقَیت ؽذُ اعت ،ثِ اهز تحقیل آهَسػ  ،پضٍّؼ ٍ اًجبم فؼبلیتْبی وبرٍرسی
تخققی اؽتغبل هی ٍرسد.

فوق تخصصی پزشكی :
ّذف اس ثزلزاری دٍرُ ّبی فَق تخققی پشؽىی  ،تزثیت پشؽىی فَق تخقـ هَرد ًیبس وؾَر  ،ثِ هٌظَر ارتمبی
عطح ػلوی آهَسػ پشؽىی  ،پضٍّؼ ٍ خذهبت پشؽىی ٍ ًیش دعتیبثی ثِ آخزیي یبفتِ ّبی ػلوی پشؽىی هی ثبؽذ.
دٍرُ فَق تخققی پشؽىی ثبلیٌی  ،ثبالتزیي همطغ تحقیالت داًؾگبّی پشؽىی اعت وِ ثب گذراًذى دٍرُ آهَسػ
ػلوی ٍ ػولی هقَة ،در یىی اس اس هزاوش هَرد تبئیذ ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی ثب دفبع ٍ تبئیذ رعبلِ ٍ
هَفمیت در آسهَى ًْبیی ثِ اخذ داًؾٌبهِ فَق تخققی ًبیل هی گزدًذ.دعتیبر فَق تخققی ثِ فزدی اطالق هی ؽَد
وِ ثب داؽتي هذرن داًؾٌبهِ تخققی رؽتِ پیؼ ًیبس در هذت سهبى هقَة ثِ آهَسػ ّبی ًظزی  ،وغت هْبرتْبی
ػولی ٍ فؼبلیت ّبی پضٍّؾی ثپزداسد.

تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) :

ّذف اس ثزلزاری دٍرُ ّبی تىویلی تخققی (فلَؽیپ) افشایؼ هْبرتْبی ػولی ٍ داًؼ ًظزی پشؽىبى هتخقـ در
یه ح یطِ خبؿ اس رؽتِ پیؼ ًیبس ٍ ًیش تَعؼِ داًؼ در سیز ؽبخِ ّب در راعتبی ارتمبء ویفیت خذهبت تخققی ٍ
آهَسػ پشؽىی ٍ ًیش دعتیبثی ثِ آخزیي یبفتِ ّبی ػلوی پشؽىی هی ثبؽذ.
دٍرُ تىویلی تخققی ثبلیٌی پشؽىی طی آهَسػ در رؽتِ ّبیی اعت وِ اس یه عَ ًیبس ثِ ارائِ آهَسػ ّبی تىویلی
تخققی ثزای ارتمبء هْبرت ػولی تخققی آى رؽتِ ٍجَد داؽتِ ٍ اس عَی دیگز ارائِ آى در لبلت دٍرُ ّبی فَق
تخققی ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ ..فلَی تىویلی تخققی ثِ فزدی اطالق هی ؽَد وِ ثب داؽتي هذرن داًؾٌبهِ تخققی ،
در یه رؽتِ ثِ وغت هْبرتْبی ػولی ٍ آهَسػ ّبی ًظزی ٍ فؼبلیتْبی پضٍّؾی ثپزداسد

