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ﻣﻌﺮﻓ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ،دﮐﺘﺮی و ﭘﺲازآن )ﻓﻮق دﮐﺘﺮی ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷ» (ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ «ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را ﻣﺗﻮان در ﻧﻮع ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻣﻘﺎﻃ
ﮐﺎرداﻧ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﻄﺤﺗﺮ اﻣﺎ در وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﯿﻠ
داﻣﻨﻪ داﻧﺸ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺎرﯾﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻃ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ داﻧﺸ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮد.
در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ ،دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﭘﺲ از دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣآﯾﺪ .ﯾ از ﺷﺮوط ورود ﺑﻪ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﮔﺎﻣ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾ ﺣﻮزهی داﻧﺸ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮی دورهای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠ ﺑﺮ ﻧﺎرش رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ
‐ ﻣﺪتزﻣﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ  4ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت واﺣﺪﻫﺎی درﺳ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪ وی دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ دﯾﺮ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﺷﻮد )رویﻫﻢ ﺗﺮم  (7ﺗﺎ درس ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز دوره ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮات از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد.
‐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟ در ﻫﺮ درس ﺑﺎﯾﺪ  12ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
‐ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺎﯾﺪ  14ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻣﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮم ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد ،اﺧﺮاج ﻣﮔﺮدد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوره دﮐﺘﺮی
‐ﻣﺪتزﻣﺎن ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﮐﺘﺮی  8ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل دﯾﺮ
)درﻣﺠﻤﻮع  10ﺗﺮم( ﻣﺗﻮاﻧﺪ درس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
‐ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟ در ﻫﺮ درس ﺑﺎﯾﺪ  14ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
‐ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺎﯾﺪ  16ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻣﺷﻮد.
‐داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎی درﺳ ﺧﻮد در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
‐داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶ دﻓﺎع ،ﮔﻮاﻫ ﻗﺒﻮﻟ ﺧﻮد در آزﻣﻮن زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﺎه را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

‐داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶ دﻓﺎع ،ﮔﻮاﻫ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤ‐ﭘﮋوﻫﺸ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
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