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 جدول شماره 1

ــی در دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش  ــی( ، گرایــش و مقاطــع تحصیل ــوم تجرب ــی گــروه 2 )عل رشــته های تحصیل
عالــی کشــور بــر اســاس دفترچــه راهنمــای انتخــاب رشــته های تحصیلــی ســازمان ســنجش آمــوزش عالی کشــور▼ 

مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

دکترای عمومی 1 پزشکی 1

دکترای عمومی 2 داروسازی 2

دکترای حرفه ای 1 دامپزشکی 3

دکترای پیوسته 1 دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 4

دکترای عمومی 1 دندانپزشکی 5

کارشناسی ارشد 
پیوسته

4 6 معارف اسالمی و ارشاد

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی 7

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی- تبلیغ و ارتباطات 8

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی و تاریخ 9

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی و علوم تربیتی 10

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی و کالم 11

کارشناسی ارشد 4 معارف اسالمی و مدیریت 12

کارشناسی 4 ادیان و مذاهب 13

کارشناسی 4 ادیان و عرفان 14

کارشناسی 1 اعضای مصنوعی 15

کارشناسی 1 بینایی سنجی 16
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی 5 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 17

کارشناسی 5 علوم ورزشی 18

کارشناسی 5 آموزش علوم ورزشی 19

کارشناسی 5 تربیت مروج سیاسی 20

کارشناسی 4 حسابداری 21

کارشناسی 5 مهندسی طبیعت 22

کارشناسی 1 23 زیست شناسی

کارشناسی 1 زیست شناسی جانوری 24

کارشناسی 1 زیست شناسی دریا 25

کارشناسی 1 زیست شناسی سلولی و مولکولی 26

کارشناسی 1 زیست شناسی گیاهی 27

کارشناسی 1 زیست فناوری 28

کارشناسی 1 روان شناسی 29

کارشناسی 4 زبان و ادبیات عربی 30

کارشناسی 3 زمین شناسی 31

کارشناسی 1 شنوایی شناسی 32

کارشناسی 2 شیمی کاربردی 33

کارشناسی 2 شیمی محض 34

کارشناسی 4 اقتصاد 35

کارشناسی 4 اقتصاد اسالمی 36

کارشناسی 5 اقتصاد کشاورزی 37
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی 4 علوم انتظامی 38

کارشناسی 1 علوم تغذیه 39

کارشناسی 4 علوم قرآن و حدیث 40

کارشناسی 1 علوم و صنایع غذایی 41

کارشناسی 5 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی( 42

کارشناسی 5 علوم و مهندسی باغبانی  43

کارشناسی 5 علوم و مهندسی جنگل  45

کارشناسی 5 علوم و مهندسی خاک  46

کارشناسی 5 علوم و مهندسی شیالت  47

کارشناسی 5 علوم و مهندسی محیط زیست  48

کارشناسی 5 گیاه پزشکی 49

کارشناسی 4 فقه و حقوق اسالمی 50

کارشناسی 4 فقه و حقوق امامی 51

کارشناسی 4 فقه و حقوق حنفی 52

کارشناسی 4 فقه و حقوق شافعی  53

کارشناسی 4 فقه و مبانی حقوق اسالمی 54

کارشناسی 4 فلسفه و حکمت اسالمی 55

کارشناسی 4 فلسفه و عرفان اسالمی 56

کارشناسی 4 فلسفه وکالم اسالمی 57

کارشناسی 1 فیزیوتراپی 58

کارشناسی 1 کاردرمانی 59
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی 5 کتابداری در شاخه پزشکی 60

کارشناسی 2 فناوری اطالعات سالمت 61

کارشناسی 4 فناوری اطالعات و ارتباطات 62

کارشناسی 1 گفتار درمانی 63

کارشناسی 1 مامایی 64

کارشناسی 1 پرستاری 65

کارشناسی 1 هوشبری 66

کارشناسی 1 علوم آزمایشگاهی 67

کارشناسی 1 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  68

کارشناسی 1 میکروبیولوژی 69

کارشناسی 5 مددکاری اجتماعی 70

کارشناسی 4 مدیریت امور بانکی 71

کارشناسی 4 مدیریت امور گمرکی 72

کارشناسی 4 مدیریت بازرگانی 73

کارشناسی 4 مدیریت بیمه 74

کارشناسی 4 مدیریت بیمه اکو 75

کارشناسی 4 مدیریت دولتی 76

کارشناسی 4 مدیریت صنعتی 77

کارشناسی 4 مدیریت فرهنگی هنری 78

کارشناسی 4 مدیریت کسب و کارهای کوچک 79

کارشناسی 4 مدیریت مالی  80
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی 4 مدیریت و بازرگانی دریایی 81

کارشناسی 2 مهندسی بهداشت حرفه ای 82

کارشناسی 2 مهندسی بهداشت محیط 83

کارشناسی 5 مهندسی فضای سبز 48

کارشناسی 5 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 85

کارشناسی 5 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی 86

کارشناسی 5 مهندسی صنایع مبلمان 87

کارشناسی 5 مهندسی علوم دامی 88

کارشناسی 1 اتاق عمل 89

کارشناسی 2 بهداشت عمومی 90

کارشناسی 1 بهداشت مواد غذایی 91

کارشناسی 1 بهداشت و بازرسی گوشت  92

کارشناسی 2 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 93

کارشناسی 1 تکنولوژی پرتو درمانی )رادیوتراپی( 94

کارشناسی 1 تکنولوژی پرتوشناسی)رادیولوژی( 95

کارشناسی 2 تکنولوژی پزشکی هسته ای 96

کارشناسی 5 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 97

کارشناسی 1 آموزش ابتدایی 98

کارشناسی 1 آموزش زیست شناسی 99

کارشناسی 2 آموزش شیمی  100

کارشناسی 1 آموزش کودکان استثنایی 101
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی 3 اقیانوس شناسی 102

کارشناسی 5 امنیت اطالعات 103

کارشناسی 4 امنیت اقتصادی 104

کارشناسی 5 امنیت بین الملل 105

کارشناسی 5 امنیت نرم 106

کارشناسی 5 پژوهشگری امنیت 107

کارشناسی 4 تاریخ اسالم  108

کارشناسی 4 جهانگردی  109

کارشناسی 4 شیعه شناسی 110

کارشناسی 4 ضد تروریسم  111

کارشناسی 4 علم اطالعات و دانش شناسی 112

کارشناسی 1 علوم تربیتی  113

کارشناسی 5 علوم فنی امنیت  114

کارشناسی 1 هتلداری 115

کاردانی 1 تکنسین پروتزهای دندانی 116

کاردانی 1 تکنسین سالمت دهان 117

کاردانی 5 تکنولوژی تولیدات دامی 118

کاردانی 5 تکنولوژی تولیدات گیاهی 119

کاردانی 5 تکنولوژی صنایع غذایی 120

کاردانی 5 تکنولوژی محیط زیست 121

کاردانی 5 تکنولوژی مرتع و آبخیزداری  122
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مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کاردانی 5 تکنولوژی مواد غذایی 123

کاردانی 5 تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر 124

کاردانی 5 تولید و فرآوری خرما 125

کاردانی 1 علوم آزمایشگاهی 126

کاردانی 1 اتاق عمل 127

کاردانی 1 تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت 128

کاردانی 4 امور بانکی 129

کاردانی 5 امور اراضی 130

کاردانی 4 امور دولتی 131

کاردانی 4 امورمالی و مالیاتی 132

کاردانی 4 امور فرهنگی 133

کاردانی 5 امور زراعی و باغی 134

کاردانی 4 تربیت معلم قرآن کریم 135

کاردانی 4 تربیت مبلغ قرآن کریم 136

کاردانی 4 حسابداری 137

کاردانی 1 دامپزشکی 138

کاردانی 2 شیمی آزمایشگاهی 139

کاردانی 1 مامایی 140

کاردانی 4 علوم انتظامی 141

کاردانی 1 فوریت های پزشکی 142

کاردانی 1 هوشبری 143



1۷

مقاطع تحصیلی زیرگروه نام رشته تحصیلی ردیف

کاردانی 2 بهداشت حرفه ای 144

کاردانی 2 بهداشت عمومی )گرایش های مبارزه با بیماری ها و بهداشت 
خانواده(

145

کاردانی 2 بهداشت محیط 146

کاردانی 4 مدیریت بازرگانی 147

کاردانی 4 مدیریت صنعتی 148

کاردانی 4 جهانگردی 149

کاردانی 4 هتلداری 150

کاردانی 4 بیمه 151

کاردانی 1 آموزش و پرورش ابتدایی 152
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 تعاریف زیر گروه ها

زیر گروه های مختلف به همراه ضریب هر درس در هر زیر گروه و رشته های قرار گرفته در هر زیر گروه ▼

زیرگروه های
آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند

زیر گروه 1

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

یکسهیکیکجهارچهاریکدوضرایب

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، 
ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسالمی، دبیری الهیات و معارف اسالمی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی 
عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسالمی، علوم قرآنی، معارف اسالمی و حقوق، الهیات و معارف اسالمی 
و ارشاد، علوم دینی و معارف اسالمی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسالمی، علوم 
قرآن و حدیث، معارف اسالمی و علوم سیاسی، معارف اسالمی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور 

حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسالمی و فلسفه، فلسفه.

زیر گروه 2

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

دویکسهیکیکدودوچهارضرایب

علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری)گرایش علوم اجتماعی، 
فرهنگی و هنری(.

زیر گروه 3

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

یکیکدویکیکدوسهچهارضرایب

بیمه،  بانکی، مدیریت  بانکداری،امور  اقتصادی، کارشناسی خبرنگاری،  بانکی، علوم  امور  مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت 
کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت 
دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد 
صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، 

مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.
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زیر گروه 4

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

سهدودوسهیکدودوسهضرایب

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی)امنیت ملی(، اطالعات و ضد اطالعات، کاردانی عملیات کشوری، اطالعات نظامی، 
علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.

زیر گروه 5

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

سهدوسهیکیکدودوسهضرایب

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی 
تربیت بدنی و علوم ورزشی
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  تعاریف :

◄گروه آزمایشی:
رشته های کنکور سراسری به پنج گروه آزمایشی زیر تقسیم می شه:

1( علوم ریاضی و فنی
2( علوم تجربی
3( علوم انسانی

4( هنر
5( زبان های خارجی

◄گرایش:
شــاخه های هــر رشــته ای، یــک تخصــص از اون رشــته حســاب می شــه کــه بهــش گرایــش میگــن. کــه دو گرایــش 

یــک رشــته خیلــی از واحدهــای درســیش مشــترکه.
مثال مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی دو گرایش از رشته ی مدیریت هستن که واحدهای مشترک زیادی دارن.

◄مقطع تحصیلی:
مقطع تحصیلی نشون دهنده طول مدت تحصیله و شامل موارد زیر می شه :

1(کاردانی ) فوق دیپلم (
2(کارشناسی )لیسانس(

3(کارشناسی ارشد پیوسته ) فوق لیسانس (
4( دکترای حرفه ای
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پزشــــــکی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
هممون احتماال یه تجربه ی مشترک با هم داریم . . . اگه گفتی چیه؟ فکر کن یه کم  . . . .

بچــه کــه بودیــم وقتــی تــازه شــروع بــه درس خونــدن کــرده بودیــم، یــا خودمــون دوســت داشــتیم دکتــر بشــیم یــا 
پــدر و مادرمــون مــا رو آقــا دکتــر و خانــم دکتــر صــدا می کــردن. از همــون موقــع ایــن خانــم دکتــر و آقــا دکتــر 

شــدن، برامــون شــد یــه آرزو یــا شــاید هــم هــدف دســت نیافتنــی! 
مطلــب مهمــی کــه در خصــوص رشــته ی پزشــکی بایــد بدونــی اینــه کــه چقــدر زمــان الزمــه تــا بتونــی در این رشــته 

مهارت هــای الزم رو بــه دســت بیــاری.

  توانایی های الزم 
بــرای اینکــه پزشــک بشــی بایــد پشــتکار و عالقــه زیــادی داشــته باشــی ، زیــاد مطالعه کنــی تا خــوب بتونــی روی درس 
هــای ایــن رشــته مســلط بشــی و جایــگاه خوبــی بیــن پزشــک هــای بــا مهــارت پیــدا کنــی چــون بــه هــر حــال مــرگ و 

زندگــی یــه ســری آدمــا دســت توئــه .

باید بتونی بعد از فارغ التحصیلی از عهده ی موارد زیر بر بیای:
◄تشخیص درمان و پیگیری بیماران در مطب های شخصی، درمانگاه ها و بیمارستان ها.

◄مدیریت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.
◄مشارکت درآمد تحصیلی و پژوهشی در ارتباط با بیماری های مختلف.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
حداکثــر زمــان مجــاز تحصیلــی تــوی رشــته پزشــکی 10 ســال هســتش کــه نظــام آمــوزش پزشــکی عمومــی شــامل 5 

دوره  زیــر اســت:
 علوم پایه
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فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی
کارآموزی بالینی)استاژری (

کارورزی بالینی)انترنی(
کارورزی)دوره طرح(

◙ علوم پایه: 
درس هایی که در دوره ی 5 ترم علوم پایه مطالعه می کنی خیلی شبیه درس های دبیرستانه ولی خیلی گسترده تر مثل 
بیوشیمی که در مورد شیمی بدن موجودات زنده صحبت می کنه و یا فیزیولوژی که در مورد کارکرد عضو های مختلف 
بدن صحبت می کنه راستی یکی از درس هایی که باید حرفه ای یادش بگیری آناتومیه ، حواست باشه پایان این دوره باید 

یک آزمون بدی به اسم علوم پایه و در صورت قبولی می تونی به مرحله ی بعدی بری .

◙  فیزیوپاتولوژی:
طــول ایــن دوره 6 ماهه.شــناخت نشــانه بیمــاری، عالئــم و چگونگــی پیدایــش اون عالئــم و تشــخیص آن در معاینــات و 
آموزشــهای نظــری بــا دســتگاه های پزشــکی ، بــدون توجــه بــه درمــان از جملــه مهــارت هایــی هســتش کــه بایــد در 
ایــن دوره آمــوزش ببینــی. در ایــن دوره بــا بیمــاری هــا و عالیــم آن هــا  و نحــوه ی تشــخیص اون بــه صــورت نظــری 

آشــنا میشــی و البتــه در ایــن زمــان بایــد از  دانســته هــای دوران علــوم پایــه ات هــم اســتفاده کنــی .

◙ کارآموزی )استاژری (:
طــول ایــن دوره 20 ماهه.مرحلــه ی بعــدی دوره ی کارآموزی)اســتاژری( هســت کــه در ایــن مرحلــه بــه بیمارســتان 
میــری و در کنــار درس هــای نظــری روش هــای تشــخیص و درمانــی را درکنــار شــخص بیمــار یــاد مــی گیــری. در 
ایــن مرحلــه، اســاتید در مــورد هــر بیمــار توضیحــات الزم رو بهــت  ارائــه مــی دن، شــما زیــر نظــر اســتاد، فرآیندهای 

معاینــه بالینــی و فنــون تشــخیص رو بــه کار میبــری و شــیوه تجویــز دارو رو هــم یــاد میگیــری.

◙ کارورزی)انترنی(:
طول این دوره 18 ماهه.مرحله ی بعد کارورزی)انترنی( به این صورته که بعد از فراگیری راه های تشخیص و درمان به 
صورت مستقل و با نظارت کلی روزانه استادان، اقدام به بیماریابی، تشخیص و درمان می کنی و مواردی که در دوره 

 .استاژری یادگرفتی در عمل به کار می بری و کسب تجربه می کنی و بعد هم که وارد دوره ی طرحت می شی
در کل دوره ی پزشکی عمومی دو امتحان اصلی)حیاتی( وجود داره که شامل امتحان جامع علوم پایه و دیگری امتحان 
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جامع پره انترنی هست. قبولی در این دو امتحان الزمه ی ورود به مرحله بعدیه.
بعد از اتمام دوره ی پزشکی عمومی در دو مرحله می تونی ادامه تحصیل بدی:

الف( ادامه تحصیل در رشته های تخصصی بالینی که بعد از قبولی در امتحان پذیرش دستیاری سراسری کشور می تونی 
در رشته ی تخصصی که در حال حاضر در داخل کشور ارائه می شه ادامه تحصیل بدی.

رشته های تخصصی بالینی شامل : جراحی عمومی، مجاری ادراری تناسلی)اورولوژی(، بیماری های اعصاب، بیماری های 
داخلی، بیماری های عفونی و گرمسیری، بیماری های قلب و عروق، بیماری های کودکان، بی هوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی 
هسته ای، آسیب شناسی )پاتولوژی(، پوست و مو، پزشک فیزیکی و توان بخشی، چشم پزشکی، پرتودرمانی)رادیوتراپی(، 

پرتوشناسی تشخیص)رادیولوژی(، زنان و زایمان، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی، پزشکی قانونی ، پزشکی ورزش .

پایه پزشکی مثل  التحصیلی می تونی توی تخصص های علوم  از فارغ  پایه بعد  ادامه تحصیل در رشته های علوم  ب( 
فیزیولوژی، ایمونولوژی ژنتیک، ویروس شناسی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، بیوشیمی، بهداشت 

وآمار حیاتی و تغذیه نیز شرکت کنی.  
این رشته جزو رشته هایی هستش که راحت تر می تونی نسبت به رشته های دیگه  توش بورس بگیری .
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 فارسی 3 اخالق و تربیت اسالمی )1و2(

2 زبان خارجه 2 2 زبان خارجه 1

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 تاریخ اسالم 2 متون اسالمی )آیات و حدیث(

2 زیست شناسی

◄دروس پایه و اصلی)علوم پایه(:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

6 بیوشیمی 2 فیزیک پزشکی 

4 آناتومی2)سرو گردن و اعصاب مرکزی  3 آناتومی1)سینه،شکم،دستگاه ادراری مرد و زن(

2 روانشناسی 3 آناتومی3)اندام فوقانی و تحتانی(

2 اصول خمات بهداشتی 2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

3 زبان تخصصی 2 3 زبان تخصصی 1

4 بافت شناسی 2 اصول کلی تغذیه
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

5 فیزیولِوژی 2 4 فیزیولوژی 1

5 میکروب شناسی و ویروس شناسی 2 ژنتیک 

3 ایمنی شناسی 2 بهداشت خانواده و امور جمعیتی

5 پاتولوژی عمومی 4 انگل شناسی و قارچ شناسی 

2 جنین شناسی

◄دروس تخصصی)نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی(:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

14 فیزیوپاتولوژی 6 پاتولوژی اختصاصی

4 نشانه شناسی 4 فارماکولوژی

2 کارآموزی بهداشت

14 واحد درس فیزیوپاتولوژی شامل بیماری های گوارش ، بیماری های قلب و عروق ، بیماری های غدد داخلی و 
متابولیسم ، بیماری های خون ، بیماری های ریه ، بیماری های کلیه ، بیماری های روماتیسمی می باشد.

◄دروس دوره ی کارآموزی بالینی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

18 کارآموزی بخش داخلی 12 کارآموزی بخش جراحی

6 کارآموزی بخش زنان و زایمان 9 کارآموزی بخش اطفال

3 کارآموزی بخش گوش و حلق و بینی  3 کارآموزی بخش چشم 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 کارآموزی بخش رادیولوژی 3 کارآموزی بخش روانپزشکی

2 آمار پزشکی و روش تحقیق 3 کارآموزی بخش پوست 

2 بیماری های اعصاب 3 بیماری های عفونی

4 بیماری های زنان و زایمان 10 بیماری های جراحی

2 بیماری های روانی 6 بیماری های کودکان 

2 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران  2 پزشکی قانونی و مسمومیت ها

2 تاریخ و اخالق پزشکی 

◄دروس کارورزی بالینی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

12 بخش جراحی 16 بخش داخلی

8 بخش زنان و زایمان  12 بخش کودکان 

16 چشم،گوش و حلق و 
بینی،روانپزشکی،اعصاب،پوست،عفونی و قلب

4 بهداشت
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
ــتان ها،  ــا بیمارس ــده و ت ــروع ش ــکان ش ــخصی پزش ــون ش ــی از فن ــیعه یعن ــی وس ــکی خیل ــته ی پزش ــازار کار رش ب
کلینیک هــا، درمانگاه هــا، اورژانس هــا و کلیــه مراکــز درمانــی و در بخش هــای دولتــی و خصوصــی، ورزشــگاه ها و .... 

ــی امــکان تأســیس مطــب هــم وجــود داره.: ــی مال ــه و در صــورت توانای ــدا می کن گســترش پی
 

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته
دانشگاه هایی که دکترای عمومی پزشکی در اون ها تدریس می شه: 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 5

دانشگاه علوم پزشکی ایران  6

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 7

دانشگاه علوم پزشکی بابل 8

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 9

دانشگاه علوم پزشکی بم 10

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 11

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 12

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 13

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 14

دانشگاه علوم پزشکی تهران 15
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 16

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  17

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  19

دانشگاه علوم پزشکی زابل 20

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 22

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 23

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 24

دانشگاه علوم پزشکی شاهد - تهران 25

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 26

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 27

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 28

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29

دانشگاه علوم پزشکی فسا 30

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 31

دانشگاه علوم پزشکی قم 32

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  33

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 34

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 35

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 36

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 37
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 38

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  39

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 40

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 41

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 42

دانشگاه علوم پزشکی همدان  43

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  44

دانشگاه علوم پزشکی آبادان  45

دانشگاه علوم پزشکی یزد 46

دانشگاه هایی که رشته دکتری عمومی پزشکی  بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک  1

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  2

دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 4

دانشگاه علوم پزشکی بم 5

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 6

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  7

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 8

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت   9

دانشگاه علوم پزشکی قم 10
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 11

دانشگاه علوم پزشکی همدان  12

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  13

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 14

دانشگاه علوم پزشکی زابل 15

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 16

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 17

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 18

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 19

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 20

دانشگاه علوم پزشکی شاهد - تهران 21

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  23

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 26

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 27

دانشگاه علوم پزشکی فسا  28

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 29

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 30

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 31

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 32
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 33

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 34

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 35

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 36

دانشگاه علوم پزشکی بابل 37

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 38

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 39

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  40

  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد تبریز 1

دانشگاه آزاد اردبیل 2

دانشگاه آزاد نجف آباد 3

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 4

دانشگاه آزاد پزشکی تهران - پردیس خودگردان کیش  5

دانشگاه آزاد مشهد 6

دانشگاه آزاد شاهرود 7

دانشگاه آزاد زاهدان  8

دانشگاه آزاد کازرون 9

دانشگاه آزاد قم 10
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد کرمان  11

دانشگاه آزاد تنکابن  12

دانشگاه آزاد ساری 13

مرکز آموزش بین المللی قشم 14

دانشگاه آزاد یزد 15

دانشگاه آزاد تبریز - ظرفیت خودگردان 16

دانشگاه آزاد اردبیل - ظرفیت خودگردان  17

دانشگاه آزاد نجف آباد - ظرفیت خودگردان 18

دانشگاه آزاد مشهد - ظرفیت خودگردان 19

دانشگاه آزاد شاهرود - ظرفیت خودگردان 20

دانشگاه آزاد زاهدان - ظرفیت خودگردان  21

دانشگاه آزاد کازرون - ظرفیت خودگردان  22

دانشگاه آزاد قم - ظرفیت خودگردان 23

دانشگاه آزاد کرمان - ظرفیت خودگردان  24

دانشگاه آزاد تنکابن - ظرفیت خودگردان  25

دانشگاه آزاد ساری - ظرفیت خودگردان  26

دانشگاه آزاد یزد - ظرفیت خودگردان  27
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دندانپزشــکی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگــر داری رشــته ی تجربــی مــی  خونــی، حتمــاً می دونــی کــه یکــی از رشــته های پرمخاطــب و جــذاب و البتــه پــول 

 .ســاز دانشــگاهی، رشــته ی دندانپزشــکیه
یکــی از اصلی تریــن کارایــی کــه یــه دندانپزشــک انجــام مــی ده، تشــخیص و درمــان بیماری هــای دهــان و دندانــه و 

 !!!بــه همیــن خاطــر بعضی هــا اســم ایــن رشــته رو دهانپزشــکی هــم گذاشــتن
ــازی  ــه دندانس ــم ک ــا می دونی ــروز م ــا ام ــازیه، ام ــون دندان س ــکی هم ــردن دندانپزش ــر می ک ــردم فک ــا م قدیم ه

فقــط یــه بخــش کوچیــک از دندانپزشــکی هســت.
ــواک  ــتی مس ــت خواس ــر وق ــم ه ــر ه ــی. اگ ــا می زن ــا صبح ه ــی حتم ــه نمی زن ــی؟ اگ ــواک می زن ــب مس ــر ش ه
ــایع در  ــای ش ــی از بیماری ه ــه یک ــی، ک ــدان باش ــان و دن ــه ده ــوط ب ــای مرب ــب بیماری ه ــد مواظ ــی، بای می زن

ــرده. ــدا ک ــی پی ــترش فراوان ــکی گس ــه ی کاری دندانپزش ــل زمین ــن دلی ــه همی ــت ب جامعه س

  توانایی های الزم 
◄هماهنگی خوب چشم و دست
◄توانایی تمرکز طوالنی مدت

◄توان بدنی مناسب
◄مهارت ارتباطی خوب در مقابل بیماران مثال برای ارائه توضیح مناسب راه های درمان به بیمار

◄صبر و تحمل
◄توانایی آرام کردن بیماران مضطرب

◄آشنایی با زبان انگلیسی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روشها در حوزه دندانپزشکی

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل  
ــن رشــته مقطــع  ــر 8 ســاله. دانشــجو در ای ــل 6 و حداکث ــری دندانپزشــکی حداق ــل رشــته ی دکت طــول دوره ی تحصی
خودشــون رو  در دو بخــش می گذرونــن، مقطــع قبــل از علــوم پایــه، مقطــع بعــد از علــوم پایــه. کــه یــک فــارغ التحصیــل 
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دوره ی دندانپزشــکی عمومــی در صــورت داشــتن عالقــه و شــرایط مــی تونــه تــوی مقاطــع زیــر ادامــه تحصیــل بــده . 

◙ رشته تخصصی دندانپزشکی:

رشته های دکتری تخصصی ردیف رشته های دکتری تخصصی ردیف

آسیب شناسی دهان و صورت )پاتولوژیست( 2 بیماری های دهان و دندان 1

تصویربرداری دهان،فک و صورت  4 دندانپزشکی ترمیمی 3

معالجه ریشه دندان 6 پروتزهای دهان،فک و صورت 5

دندانپزشکی کودکان 8 ارتودنسی 7

جراحی لثه و ایمپلنت )پریودانتیست( 10 جراحی دهان،فک و صورت 9

  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 انقالب اسالمی و ریشه های آن  2 اخالق و تربیت اسالمی

2 دانش خانواده و جمعیت  2 تاریخ اسالم 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

3 فارسی 3 زبان خارجه

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 متون اسالمی )آیات و احادیث(
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◄دروس علوم پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

4 آسیب شناسی عمومی )نظری( 2 اصول و مبانی رایانه 

3 آناتومی عمومی )نظری( 2 آسیب شناسی عمومی )عملی(

3 انگل شناسی 3 آناتومی عمومی )عملی(

5/0 ایمنی شناسی )عملی( 5/2 ایمنی شناسی )نظری(

1 بافت شناسی انسانی )عملی( 2 بافت شناسی انسانی )نظری(

4 بیوشیمی )نظری( 2 بهداشت عمومی و آشنایی با نظام ارائه خدمات 
بهداشتی درمانی

1 جنین شناسی انسانی 1 بیوشیمی )عملی(

2 ژنتیک انسانی 2 روانشناسی عمومی

5 فیزیولوژی )نظری( 2 فیزیک پزشکی 

3 میکروب شناسی )نظری( 1 فیزیولوژی )عملی(

1 ویروس شناسی 1 میکروب شناسی )عملی(

1 آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1 )عملی( 2 آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1 )نظری(

1 آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 )عملی( 2 آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 )نظری(

1 اخالق پزشکی 1 آشنایی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی 
ونگهداری آنها

3 آناتومی دندان )عملی( 1 آناتومی دندان )نظری(

2 بیماری های داخلی 2 1 بیماری های داخلی 1
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 بیولوژی دهان  1 بیماری های روانی

2 جنین و بافت شناسی دهان،دندان و فک )نظری( 1 تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان 
ودندانپزشکی پیشگیری

2 روش تحقیق در علوم پزشکی 1 جنین و بافت شناسی دهان،دندان و فک )عملی(

2 زبان خارجه تخصصی2 2 زبان خارجه تخصصی 1

1 کنترل عفونت در دندانپزشکی  2 فارماکولوژی

1 مواد دندانی 1 1 گوش و حلق و بینی )نظری(

1 مواد دندانی 2 1 نظام پزشکی و طب قانونی

1 ارتودنسی 1 )عملی( 1 ارتودنسی 1 )نظری(

1 ارتودنسی 2 )عملی( 1 ارتودنسی 2 )نظری(

1 ارتودنسی 3 )عملی( 1 ارتودنسی 3 )نظری(

1 ارتودنسی 4 )عملی( 1 ارتودنسی 4 )نظری(

2 اندودنتیکس 1 )عملی( 1 اندودنتیکس 1 )نظری(

2 اندودنتیکس 2 )عملی( 1 اندودنتیکس 2 )نظری(

2 اندودنتیکس 3 )عملی( 1 اندودنتیکس 3 )نظری(

2 بیماری های دهان و تشخیص 1 )نظری( 1 اندودنتیکس 4 )عملی(

2 بیماری های دندان و تشخیص 2 )نظری( 1 بیماری های دندان و تشخیص 1 )عملی(

2 بیماری های دندان و تشخیص 3 )نظری( 1 بیماری های دندان و تشخیص 2 )عملی(

1 پریودنتولوژی1 )نظری( 1 بیماری های دندان و تشخیص 3 )عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 پریودنتولوژی 2 )نظری( 1 پریودنتولوژی 1 )عملی(

1 پریودنتولوژی 3 )نظری( 1 پریودنتولوژی 2 )عملی(

1 پریودنتولوژی 4 )عملی( 1 پریودنتولوژی 3 )عملی( 

2 پروتز متحرک پارسیل 1 )عملی( 1 پروتز متحرک پارسیل 1 )نظری(

2 پروتز متحرک پارسیل 2 )عملی( 1 پروتز متحرک پارسیل 2 )نظری(

1 پروتز ثابت 1 )نظری( 2 پروتز متحرک پارسیل 3 )عملی(

1 پروتز ثابت 2 )نظری( 2 پروتز ثابت 1 )عملی(

2 پروتز ثابت 3 )عملی( 2 پروتز ثابت 2 )عملی(

2 پروتز متحرک کامل 1 )عملی( 1 پروتز متحرک کامل 1 )نظری(

2 پروتز متحرک کامل 2 )عملی( 1 پروتز متحرک کامل 2 )نظری(

1 پروتز متحرک کامل 4 )عملی( 2 پروتز متحرک کامل 3 )عملی(

1 جراحی دهان،فک و صورت 1 )عملی( 1 جراحی دهان،فک و صورت 1 )نظری(

1 جراحی دهان،فک و صورت 2 )عملی( 1 جراحی دهان،فک و صورت 2 )نظری(

2 جراحی دهان،فک و صورت 3 )عملی( 1 جراحی دهان،فک و صورت 3 )نظری(

1 جراحی دهان،فک و صورت 4 )عملی( 1 جراحی دهان،فک و صورت 4 )نظری(

1 دندانپزشکی ترمیمی 1 )نظری( 2 جراحی دهان،فک و صورت 5 )عملی(

1 دندانپزشکی ترمیمی 2 )نظری( 2 دندانپزشکی ترمیمی 1 )عملی(

1 دندانپزشکی ترمیمی 3 )نظری( 1 دندانپزشکی ترمیمی 2 )عملی(

1 دندانپزشکی ترمیمی 4 )عملی( 2 دندانپزشکی ترمیمی 3 )عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 دندانپزشکی کودکان 1 )عملی( 1 دندانپزشکی کودکان 1 )نظری(

2 دندانپزشکی کودکان 2 )عملی( 1 دندانپزشکی کودکان 2 )نظری(

1 رادیولوژی دهان 1 )نظری( 1 دندانپزشکی کودکان 3 )نظری(

1 رادیولوژی دهان 2 )نظری( 1 رادیولوژی دهان 1 )عملی(

1 رادیولوژی دهان 3 )عملی( 1 رادیولوژی دهان 3 )نظری(

5 دندانپزشکی جامعه نگر )عملی( 1 دندانپزشکی جامعه نگر )نظری(

1 رساله 1  7 درمان جامع دندانپزشکی

1 رساله 3 1 رساله2

5 رساله 4

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
 یــک دندانپزشــک مــی تونــه در بیمارســتان،کلینیک ها، درمانگاه هــا و ســایرمراکزدرمانی اســتخدام بشــه ، ولــی اغلــب 
دندانپزشــکان مطــب شــخصی دارن و بــه طورمســتقل کارمــی کنــن همچنیــن درصــورت عالقــه بــه مباحــث علمــی 
وآموزشی،داشــتن تخصــص )Ph.D( و بــورد تخصصــی ، دندانپزشــک مــی تونــه تــوی دانشــگاه هــا ومراکــز آمــوزش 

عالــی تدریــس کــرده و درکنــار آن بــه تحقیقــات علمــی نیــز بپــردازه.
◙ وظایف دندانپزشک:

◄ویزیت اولیه ودادن مشاوره های الزم به بیماران
◄دادن آرامش به بیماران قبل ازشروع کار به خصوص در مورد کودکان و افرادی که می ترسن

◄استفاده از روش های مناسب برای کنترل و کاهش درد بیمار
◄عکسبرداری در صورت لزوم

ــش و  ــی وروک ــای مصنوع ــتن دندان ه ــیدن وگذاش ــری، پرکردن،کش ــه جرم گی ــکی ازجمل ــای دندانپزش ◄درمان ه
بریــج کــردن )پــل گذاشــتن( و . . .
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که دکترای عمومی دندانپزشکی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی 1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی )بورسیه ارتش( 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران 3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اصفهان 4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی )بورسیه ارتش( 5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شیراز 6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد 7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اهواز  8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی همدان 9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی یزد 10

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی گیالن-رشت 11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین 12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان 13

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی زاهدان 14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی رفسنجان 15

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی بابل 16
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داروســــازی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
ایــن رشــته جــزو ســه رشــته اول مــورد توجــه دانش آمــوزان رشــته علــوم تجربیــه. همونطــور کــه می دونــی دارو 
یکــی از ابــزار مهــم مــداوا کــردن بیمــاری هاســت و تــو بــا تحصیل در رشــته داروســازی علــم ســاخت و تولیــد دارو و 
بــه طــور کلــی اطالعــات دارویــی رو بــه دســت میــاری. اگــه می خــوای ایــن رشــته رو بخونــی  اینــم بــدون کــه تــالش 

خیلــی زیــادی بــرای فارغ التحصیــل شــدن بایــد داشــته باشــی چــون ســخت تر از رشــته پزشــکیه.
داروسازی با علوم زیست شناسی، بیوشیمی و علوم پایه پزشکی ارتباط وسیعی داره.

 
 توانایی های الزم 

دانشــجوی ایــن رشــته بــرای ارائــه درســت خدمــات بایــد بتونــه بــا افــراد ارتبــاط برقــرار کنــه و خــوب صحبــت کنــه 
 .و هــم چنیــن بایــد فــردی ســخت کــوش و کامــال جــدی باشــه چــون دروس ایــن رشــته خیلــی متنــوع هســتش

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طــول دوره دکتــری عمومــی داروســازی 5 ســال و حداکثــر 8 ســال هســتش کــه فــارغ التحصیــل این رشــته درصورت 

عالقــه می تونــه تــوی مقطــع زیــر ادامــه تحصیل بــده .
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◙ گرایش های تخصصی رشته داروسازی:

رشته های دکترای تخصصی ردیف رشته های دکترای  تخصصی  ردیف

فارماکوگنوزی 2 شیمی دارویی 1

داروشناسی 4 سم شناسی 3

داروسازی بالینی  6 فارماسیوتیکس 5

داروسازی هسته ای یا رادیو فارماسی 8 بیوتکنولوژی دارویی 7

نانو فناوری دارویی 10 اقتصاد و مدیریت دارو 9

کنترل دارو 11

  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 زبان خارجی  2 اندیشه اسالمی 1

1 تربیت بدنی 1  2 فارسی 1

2 تفسیرموضوعی قرآن 1 تربیت بدنی 2 

3 ادبیات فارسی 2 اندیشه اسالمی 2

2 انقالب اسالمی ایران 3 اخالق اسالمی 

2 تاریخ تحلیلی صدراسالم



43

◄دروس پایه مقطع قبل از آزمون جامع داروسازی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 فیزیک در داروسازی )نظری( 3  ریاضیات 

4 شیمی عمومی )نظری( 1 فیزیک در داروسازی )عملی(

2 بیولوژی مولکولی و ژنتیک  2 شیمی عمومی )عملی(

0/5 تشریح )عملی( 1 تشریح )نظری(

0/5 بافت شناسی )عملی( 1 بافت شناسی )نظری(

2 شیمی تجزیه )عملی( 2 شیمی تجزیه )نظری(

1 شیمی آلی 1 )عملی( 3 شیمی آلی 1 )نظری(

1 شیمی آلی 2 )عملی( 3 شیمی آلی 2 )نظری(

1 بیوشیمی پایه )عملی( 3 بیوشیمی پایه )نظری(

4 فیزیولوژی 2 )نظری( 4 فیزیولوژی 1

1 ویروس شناسی 1 فیزیولوژی 2 )عملی(

1 کمک های اولیه ، آشنایی با وسایل پزشکی 
)نظری(

1 کمک های اولیه ، آشنایی با وسایل پزشکی 
)عملی(

3 میکروب شناسی )نظری( 1 میکروب شناسی 

1 انگل شناسی و قارچ شناسی )عملی( 3 انگل شناسی و قارج شناسی )نظری(

1 ایمنی شناسی )عملی( 3 ایمنی شناسی )نظری(

1 اصول خدمات و بهداشت 
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◄ دروس  تخصصی مقطع قبل از آزمون جامع داروسازی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 گیاهان دارویی )نظری( 2 بیوشیمی بالینی 

2 فارماکوگنوزی 1 1 گیاهان داروی )عملی(

2 فارماکوگنوزی 2 )عملی( 3 فارماکوگنوزی 2 )نظری(

3 شیمی دارویی 1 1 اخالق در داروسازی

3 شیمی دارویی 3 3 شیمی دارویی 2

4 داروشناسی 2 )نظری( 4 داروشناسی 1

2 سم شناسی )نظری( 1 داروشناسی 2 )عملی(

2 کنترل مسمومیت  2 سم شناسی )عملی(

2 فیزیکال فارماسی 2 2 فیزیکال فارماسی 1

3 فارماسیوتیکس 2)جامدات()نظری( 2 فارماسیوتیکس 1 )مقدماتی(

3 فارماسیوتیکس 3)مایعات و تزریقی()نظری( 1 فارماسیوتیکس 2)جامدات()عملی(

2 فارماسیوتیکس 4)نیمه جامدات()نظری( 1 فارماسیوتیکس 3)مایعات و تزریقی()عملی(

2 فارماسیوتیکس 5)سیستم های نوین()نظری( 1 فارماسیوتیکس 4 )نیمه جامدات()عملی(

3 دارودرمانی بیماری 1 1 فارماسیوتیکس 5)سیستم های نوین()عملی(

3 دارودرمانی بیماری 3 3 دارودرمانی بیماری 2

2 واژه شناسی در داروسازی و پزشکی  2 زبان تخصصی

2 فرآورده های بیولوژیک  3 بیوفارماسی و فاکوکینتیک
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کنترل میکروبی داروها )عملی( 2 کنترل میکروبی داروها )نظری(

1 کنترل فیزیوشیمیایی داروها )عملی( 2 کنترل فیزیوشیمیایی داروها )نظری(

1 روش های آنالیز دستگاهی )عملی( 3 روش های آنالیز دستگاهی )نظری(

2 داروشناسی بالینی  3 بیوتکنولوژی دارویی

2 کارآموزی داروخانه بیمارستانی 1 کارآموزی داروخانه شهری

2 پایان نامه 1 6 کاراموزی در عرصه داروخانه شهری 

◄ دروس باقیمانده تخصصی، کارآموزی و پایان نامه مربوط به مقطع پس از آزمون جامع داروسازی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 دانش خانواده  2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

2 داروسازی هسته ای  2 روانشناسی

2 مدیریت و اقتصاد در داروسازی  2 فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

1 کشت سلولی 3 مواد خوراکی و رژیم های درمانی 

1 آمار زیستی و کار با بسته های آماری )عملی( 2 آمار زیستی و کار با بسته های آماری )نظری(

2 کارآموزی مقدماتی صنعت 2 اطالع رسانی دارویی و مسمومیت 

2 پایان نامه 2 2 کاآموزی داروخانه شهری 

4 پایان نامه 3
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مــی تونــی وارد داروخانه هــای مختلــف بشــی و بــه خدماتــی مثــل خدمــات دارویــی مثــل بررســی نســخه ها، اطمینــان 

از تجویــز مناســب داروهــا و در مــواردی هــم تجویــز برخــی از داروها بپــردازی.
در داروخانه هــای بیمارســتانی مــی تونــی عــالوه بــر ارائــه خدماتــی کــه گفتــم، خدمــات دیگــه ای هــم مثــل تدویــن 
فهرســت دارویــی بیمارســتان، کنتــرل و نظــارت بــر نحــوه ی مصــرف دارو بــه وســیله ی بیمــار، تهیــه ی شــرح حــال و 

تشــکیل پرونــده دارویــی بــرای بیمــاران بســته شــده، پیگیــری دارو و درمــان بیمــار هــم بپــردازی.

البته داروساز ها در زمینه صنعت هم می تونن فعالیت کنن مثل:
بخش های مختلف تهیه، ساخت، کنترل کیفیت، نگهداری، مدیریت واحد، تحقیقات کارخانه های داروسازی.

◙ وظایف داروسازان : 
◄گرفتن نسخه های دکترا و آماده کردن داروها

◄توضیح درباره دارو
◄توضیح به بیمار  در مورد مسائل عمومی مثل استرس و ...

◄همکاری با شرکت های بیمه
◄نظارت بر روی موجودی داروخونه و تهیه محصوالت و ...

◄مدیریت

◘ وظیفه داروسازایی که در بخشای تحقیقاتی و دارویی کار می کنن عبارتند از :
◄انجام تحقیق بر روی داروهای جدید و شناسایی اون ها

◄آموزش نحوه استفاده و اثرات داروها به داروسازان و کارکنان داروخونه ها و بیمارستان ها و ...
◄نظارت و بررسی کیفیت داروهای جدید

◄کنترل و نظارت بر فعالیت های داروخونه های شخصی و بیمارستانی ، شرکت های تولید و توزیع دارو و سایر 
      بخش های دارویی )مخصوص مشاغل دولتی(

◄کنترل و نظارت بر وضعیت بازار دارویی کشور )مخصوص مشاغل دولتی(
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   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته ی دکترای داروسازی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 4

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 5

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  7

دانشگاه علوم پزشکی تهران 8

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 9

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  11

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  13

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 14

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت 15

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد  16
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 17

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 18

دانشگاه علوم پزشکی همدان  19

دانشگاه علوم پزشکی یزد  20

دانشگاه هایی که رشته دکتری داروسازی بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  5

دنشگاه علوم پزشکی تهران  6

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 7

دانشگاه علوم پزشکی زابل 8

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  9

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  10

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 12
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  13

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  14

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 15

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 16

دانشگاه علوم پزشکی همدان  17

دانشگاه علوم پزشکی یزد 18

   دانشگاه های آزاد ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد علوم داروئی 1

دانشگاه آزاد آیت اله آملی  2

دانشگاه آزاد دامغان  3

دانشگاه آزاد علوم داروئی - ظرفیت مازاد  4

دانشگاه آزاد آیت اله آملی - ظرفیت مازاد  5

دانشگاه آزاد دامغان - ظرفیت مازاد  6
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دامپزشـــکی 

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
ــع  ــن رشــته در جوام ــروزه هــم ای ــودن ، ام ــودار ب ــع برخ ــازی در جوام ــگاه ممت ــم از جای دامپزشــکان از دوران قدی

پیشــرفته مــورد توجهــه.
 از زمان هــای قدیــم تــا بــه امــروز مســئله ی شــکار کــردن حیوانــات بــرای تهیــه غــذا در جهــت بقــای انســان هــا مهــم 
بــوده هــر چقــدر هــم علــم پیشــرفت کنــه، مســاله ی غــذا جــزء مهمتریــن مســائل اجتماعیــه. بــدون شــک در میــان 
مــواد غذایــی چیــزی کــه اهمیــت داره پروتئیــن حیوانیــه کــه از طریــق دام تهیــه می شــه، پــس دانــش دامپزشــکی 
بســیار بــا اهمیتــه چــون ایــن علــم، شــناخت بیماری هــای دامــی مثــل بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان یــا 
ــه انســان و دام رو شــامل می شــه. بیماری هــای خــاص دام، پیشــگیری از بیماری هــا، معالجــه بیماری هــا و علــم تغذی

   توانایی های الزم 
برای انتخاب این رشته باید به زیست شناسی عالقه مند باشی و به زبان انگلیسی هم مسلط باشی و دارای قدرت تجزیه و 
   تحلیل باشی. برای چی تجزیه و تحلیل؟!!!! آخه حیوانات که نمی تونن بگن کجاشون درد می کنه و یا چه مشکلی دارن
پس خودت باید موفق به شناخت بیماری بشی و همین طور باید از سالمت جسمانی هم برخوردار باشی ، البته قدرت 

بدنی باال هم برای فعالیت توی بعضی از بخش های دامپزشکی مسئله ی مهمیه .

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طــول مــدت ایــن رشــته در مقطــع دکتــری حداقــل5 ســال و بــه طــور متوســط 6 ســاله ،کــه یــک فــارغ التحصیــل 

دکتــری دامپزشــکی در صــورت داشــتن عالقــه و شــرایط مــی تونــه در مقاطــع زیــر تحصیــل کنــه :
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رشته های دوره دکترای تخصصی ردیف رشته های دوره دکترای تخصصی ردیف

رادیولوژی 8 انگل شناسی 1

بیماری های طیور 9 میکروبیولوژی 2

بیماری داخلی دام بزرگ 10 آسیب شناسی  3

بیماری داخلی دام کوچک 11 کلینیکال پاتولوژی 4

جراحی 12 علوم تشریحی 5

بیماری های ماهی و آبزیان 14 بهداشت مواد غذایی 6

بیماری های تولید 7

 
  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 زبان خارجه 3 فارسی

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

1 آشنایی با قرآن کریم  1 وصایای حضرت امام

2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تنظیم خانواده

2 آیین زندگی 2 انقالب اسالمی ایران
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◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 جانورشناسی )عملی( 2 جانور شناسی )نظری(

1/5 فیزیک پزشکی )نظری( 2 بیوشیمی 1

2 ژنتیک حیوانی 0/5 فیزیک پزشکی )عملی(

1 بیوشیمی 2 )عملی( 3 بیوشیمی 2 )نظری(

4 فیزیولوژی 1 2 آمار حیاتی

1 فیزیولوژی 2 )عملی( 4 فیزیولوژی 2 )نظری(

◄ دروس اصلی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کالبد شناسی پایه )عملی( 1 کالبد شناسی پایه )نظری(

1 ماهی شناسی عمومی )عملی( 1 ماهی شناسی عمومی )نظری(

2 بافت شناسی 1 )عملی( 1 بافت شناسی 1 )نظری(

3 کالبد شناسی مقایسه ای 1 )عملی( 2 کابد شناسی مقایسه ای 1 )نظری(

1 تاریخچه دامپزشکی 1 جنین شناسی

2 بافت شناسی 2 )عملی( 1 بافت شناسی 2 )نظری(

3 کالبد شناسی مقایسه ای 2 )عملی( 2 کالبد شناسی مقایسه ای 2 )نظری(

1 تکثیر و پرورش ماهی )عملی( 1 تکثیر و پرورش ماهی )نظری(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 بهداشت و پرورش دام )عملی( 3 بهداشت و پرورش دام )نظری(

1 فارماکولوژی 1 )عملی( 3 فارماکولوژی 1 )نظری(

2 آسیب شناسی عمومی )عملی( 2 آسیب شناسی عمومی )نظری(

1 سم شناسی )اختیاری( 1 سم شناسی )اختیاری(

1 باکتری شناسی عمومی )عملی( 2 باکتری شناسی عمومی )نظری(

1 ایمنی و سرم شناسی )عملی( 2 ایمنی و سرم شناسی )نظری(

1 اصول تغذیه دام )عملی( 3 اصول تغذیه دام )نظری(

1 انگل شناسی 1 )عملی( 2 انگل شناسی 1 )نظری(

1 انگل شناسی 2 )عملی( 1 انگل شناسی 2 )نظری(

1 فارماکولوژی 2 )عملی( 2 فارماکولوژی 2 )نظری(

2 باکتری شناسی اختصاصی )عملی( 2 باکتری شناسی اختصاصی )نظری(

1 ویروس شناسی و بیماری ها )عملی( 3 ویروس شناسی و بیماری ها )نظری(

2 آسیب شناسی )عملی( 2 آسیب شناسی )نظری(

1 قارچ شناسی و بیماری ها )عملی( 1 قارچ شناسی و بیماری ها )نظری(

1 انگل شناسی 3 )عملی( 1 انگل شناسی 3 )نظری(

1 انگل شناسی 4 )عملی( 1 انگل شناسی 4 )نظری(

1 بهداشت و پرورش طیور )عملی( 2 بهداشت و پرورش طیور )نظری(

1 اصالح نژاد دام  1 تغذیه اختصاصی دام

1 اصول معاینه دام )نظری( 1 تغذیه اختصاصی طیور



54

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 اصول جراحی )نظری( 1 اصول معاینه دام )عملی(

2 اصول کالبدگشایی 1 اصول جراحی )عملی(

0/5 پرورش و بیماری های زنبور عسل )عملی( 1/5 پرورش و بیماری های زنبور عسل )نظری(

0/5 تلقیح مصنوعی دام )نظری( 2 اصول همه گیری شناسی

0/5 تلقیح مصنوعی دام )عملی(

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 زبان تخصصی 2 )اختیاری( 2 زبان تخصصی 1

1 صنایع شیر )نظری( 2 صنایع مواد غذایی

2 کنترل کیفی مواد غذایی )نظری( 1 صنایع شیر )عملی(

2 کلینیکال پاتولوژی )نظری( 2 کنترل کیفی مواد غذایی )عملی(

1 بهداشت و بازرسی گوشت )نظری( 2 کلینیکال پاتولوژی )عملی(

2 بیماری های طیور 2 بهداشت و بازرسی گوشت )عملی(

4 بیماری های درونی دام بزرگ 1 بیماری های مشترک انسان و دام 

1 رادیولوژی دامپزشکی )نظری( 2 بیماری های درونی دام کوچک 

0/5 بیماری های اندام حرکتی )نظری( 1 رادیولوژی دامپزشکی )عملی(

1 جراحی عمومی دام های بزرگ )نظری( 0/5 بیماری های اندام حرکتی )عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 مامایی دامپزشکی )نظری(  2 جراحی عمومی دام های بزرگ )عملی(

1/5 2 بیماری های ماهی )نظری( مامایی دامپزشکی )عملی(

2 0/5 بیماری های متابولیک دام  بیماری های ماهی )عملی(

1 3 جراحی عمومی دام کوچک )نظری( بیماری های تولید مثل دام 

1 مسمومیت دام  1 جراحی عمومی دام کوچک )عملی(

◄  دروس بالینی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 عملیات درمانگاهی دام کوچک  2 عملیات درمانگاهی دام بزرگ

2 عملیات درمانگاهی مامایی )اختیاری( 2 عملیات درمانگاهی طیور

2 عملیات در بخش جراحی )اختیاری(

◄  دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 کارآموزی 2 3 کارآموزی 1

1 کارورزی داخلی دام کوچک 1 1 کارورزی بیماری های طیور 1

2 کارورزی جراحی دام بزرگ 1 1 کارورزی جراحی دام کوچک 1

2 کارورزی مامایی 1 1 کارورزی کالبد گشایی مرکز تشخیص 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 کارورزی داخلی دام بزرگ 2 2 کارورزی داخلی دام بزرگ 1

1 کارورزی بیماری های طیور 2 1 کارورزی داخلی دام کوچک 2

1 کارورزی جراحی دام کوچک 2 2 کارورزی جراحی دام بزرگ 2

2 کارورزی مامایی 2 1 کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص

2 پایان نامه و گزارش تحقیق 2 2 پایان نامه و گزارش تحقیق 1 

2 پایان نامه و گزارش تحقیق 3

    فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بعــد از فارغ التحصیلــی می تونــی در مراکــز مختلفــی مثــل ســازمان دامپزشــکی، موسســه تحقیقــات و تولیــد واکســن 
ــی،  ــای دام ــا فرآورده ه ــی ب ــد موادغذای ــرکت های تولی ــی، ش ــای دام ــد دارو و فرآورده ه ــرکت های تولی رازی، ش
واحــد دامپــروری دولتــی و خصوصــی و آزمایشــگاه های تشــخیص بیماری هــای دامــی و بیماری هــای انســانی فعالیــت 

کنــی یــا اینکــه خــودت بــرای معالجــات حیوانــات اهلــی کلینیــک دامپزشــکی تاســیس کنــی.

یک دامپزشک  باید بعد از فارغ التحصیلی توانایی های زیر رو به دست بیاره :
◄دامپزشــک ،حیــوان را چــکاب می کنــه و بیماریــش رو تشــخیص مــی ده و بیماری هــای حیوانــات ماننــد بیماری هــای 

عفونــی، حرکتــی و تغذیــه ای و... رو درمــان می کنــه.
◄دردی که حیوان از دچار شدن به بیماری دارد معالجه می کنه.

◄زخم ها را شستشو داده و مداوا می کنه.
◄شکستگی ها را درمان کرده و در صورت نیاز با استفاده ازتکنیک های جراحی حیوان را جراحی می کنه.

◄به صاحب حیوان درمورد تغذیه ونگهداری مشاوره می ده.
◄به صاحب حیوان روش های پیشگیری از بیماری های مشترک با انسان رو مثل هاری، بروسلوز، مشمشه و... رو یاد می ده.

◄برای تشخیص بیماری ها نمونه گرفته و به آزمایشگاه دامپزشکی ارسال و نتایج رو تحلیل می کنه.
◄آزمایش هایی مانند نوار قلب )ECG( ، ادرار و مدفوع، سونو گرافی و... را انجام می ده.

◄به بهبود زندگی انسان و دام  کمک می کنه.
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◄انجام معاینات منظم برای بررسی سالمت حیوانات،آزمایش و واکسیناسیون اون هابرای مقابله با بیماری ها را انجام می ده.
◄برای حیوانات بیمار  دارو تجویز می کنه.

◄بررسی محل زندگی حیوانات و مشاوره دادن در خصوص راه های جلوگیری از گسترش بیماری
◄مدیریت و نظارت بر پرستاران و پرسنل مراقب حیوانات را بر عهده داره.

◄از بروز و شیوع بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان پیشگیری می کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که دکترای دامپزشکی در آن ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ارومیه  1

دانشگاه تهران 2

دانشگاه رازی - کرمانشاه 3

دانشگاه زابل 4

دانشگاه سمنان 5

دانشگاه شهرکرد 6

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7

دانشگاه شهید چمران - اهواز 8
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  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  2

دانشگاه آزاد تبریز 1

دانشگاه آزاد شبستر 2

دانشگاه آزاد ارومیه 3

دانشگاه آزاد کرج  4

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات  5

دانشگاه آزاد شهرکرد 6

دانشگاه آزاد شوشتر 7

دانشگاه آزاد گرمسار 8

دانشگاه آزاد کازرون 9

دانشگاه آزاد سنندج 10

دانشگاه آزاد بافت 11

دانشگاه آزاد بابل 12
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بیوتکنولــوژی 

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اساس  و پایه  بیوتکنولوژی  جدید را می  شه  انتقال  ژن های  یک  موجود به  موجود دیگر و فعال  سازی اونها در موجود جدید 
دونست ؛ بیوتکنولوژی فن آوری  رو به  گسترشیه  که  امروزه  به  سرعت  در صنایع  دارویی ، غذایی ، پزشکی ، شیمیایی  و کشاورزی  
وارد شده ، برای  مثال  ممکنه  این  ژن ها وارد یک  باکتری  بشن و بعد از فعال  شدن ، ترکیبات  کم  مقدار ولی  باارزشی  مثل  هورمون  
رشد یا انسولین  ایجاد کنن یا ممکنه  این  ژن ها به  گیاهان  منتقل  شده  و گونه هایی  را ایجاد کنن که  در مقابل  آفت کش ها مقاوم  
هستن یا این  که  بازدهی  باالیی  دارن ، به  این  ترتیب  استفاده  از انسولین  برای  بیماران  دیابتی  محدودیت  خاصی  نخواهد داشت  
همچنین  کشاورزان  می تونن در پرورش  گیاهانی  چون  سویا از سموم  و آفت کش های  کمتری  استفاده  کنن و با استفاده  از 

 . نژادهای  جدید، با همان  سرمایه گذاری  قبلی ، محصولی  تا چند برابر به  دست  بیارن

رشته  بیوتکنولوژی  یک  رشته  کاربردی  و میان  رشته ای  مهندسی ـ  علوم  پایه است  که  قلمرو اون  حداقل  33 حوزه  تخصصی  
علوم  را در برمی گیره. این  رشته  در کشور ما از سال  1378 در دانشکده  علوم  دانشگاه  تهران  در مقطع  دکترای  پیوسته  

ارائه  می شه.

  توانایی های الزم 
رشته  بیوتکنولوژی  از بین  داوطلبان  گروه  آزمایشی  ریاضی  و فنی  و علوم  تجربی  دانشجو می پذیره چرا که  بعضی  از 
گرایش های  این  رشته  به  علوم  پزشکی  و بعضی  دیگر از گرایش ها به  رشته های  مهندسی  مربوط  می شه . گفتنیه که  دوره  
دکترای  مستقیم  بیوتکنولوژی ، دوره  آموزشی  خاصیه که  مناسب  با توانایی  های  دانشجویاِن سرآمد به  صورت  پیوسته  و 
فشرده  تنظیم  شده  و با پذیرش  دانشجویانی  که  از نظر بهره  هوشی ، قدرت  درک  و استدالل ، توان  نوآوری  و خالقیت ، 
خودآموزی  و استفاده  مناسب  از وقت ، عالقه  و انگیزه  شدید به  یادگیری  و توانایی های  ذهنی  و روانی  سرآمد  هستن رو 

 .برای  اخذ درجه  دکتری  در این  رشته  آماده   می کنن
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بــه خاطــر همیــن  نیمــی  از ظرفیــت  پذیــرش  ایــن  رشــته  بــه  داوطلبانــی  اختصــاص  داره کــه  در مرحلــه  مــا قبــل  نهایی  
المپیادهــای  دانش آمــوزی  ریاضی ،فیزیــک ، شــیمی ، کامپیوتــر و زیست شناســی  پذیرفتــه  شــده  باشــن و نیمــی  دیگــر 
نیــز مخصــوص  داوطلبانیــه کــه  از طریــق  آزمــون  سراســری  وارد شــده  و نمــره  کل  آزمون  سراســری  آن هــا از 000 
, 10 کمتــر نباشــه .در ضمــن  از پذیرفته شــدگان  ایــن  رشــته ، مصاحبــه  علمــی  بــه  عمــل  میــاد تــا دانشــجویانی  کــه  واقعًا 

عالقه منــد بــوده  و انگیــزه  علمــی  الزم  رو دارن، وارد ایــن  رشــته  بشــن.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
رشته  بیوتکنولوژی  از سه  مرحله  کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری  تشکیل  شده  است  که  دانشجویان  در مرحله  
کارشناسی  پس  از گذراندن  موفقیت آمیز 132 واحد دروس  مشترک  معرفتی - نظری ، علوم  پایه ، پزشکی ، مهندسی  
و مبانی  بیوتکنولوژی  به  اضافه  آموختن  زبان  انگلیسی  در حد 550 نمره  تافل  و آشنایی  کامل  با یک  زبان  برنامه نویسی  
کامپیوتر در صورتی  که  معدل  آن ها در هر نیمسال  تحصیلی  کمتر از 15 نباشه، می تونن وارد مرحله  دوم ؛ یعنی  مقطع  
کارشناسی ارشد، که  در این  مقطع  یکی  از 6 گرایش  بیوتکنولوژی  میکروبی ، بیوتکنولوژی  پزشکی ، بیوتکنولوژی  محیطی  
و دریایی ، بیوتکنولوژی  مولکولی ، فرآورش  زیستی  و بیوتکنولوژی  کشاورزی  )گیاهی ( را انتخاب  کرده  و بعد از گذراندن  
48 واحد در یکی  از گرایش های  تخصصی ، و انجام  معادل  6 واحد پژوهش های  انفرادی  و ارائه  2 واحد سمینار از مقطع  

کارشناسی ارشد فارغ التحصیل  می شن.

 در این  مرحله  در صورتی  که  میانگین  نمرات  دروس  مقطع  کارشناسی ارشد آن ها حداقل  16 باشه، می توانند در امتحان  
جامع  شرکت  کنن و در صورت  موفقیت  در این  امتحان ، وارد مرحله  دکترای  تخصصی  )Ph.D( شده  و رسماً برای  ثبت  
پایان  نامه  دکتری  اقدام  کنن.به  عبارت  دیگر دانشجویان  این  رشته  نیز برای  ورود به  مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری  باید 
شرایط  الزم  را داشته  باشن؛ یعنی  باید میانگین  معدل  باالیی  داشته  و توی آزمون  جامع  موفق  بشن اما در یک  آزمون  رقابتی  

شرکت  نمی کنن.
بیوتکنولوژی  غذایی  و دارویی ، تولید آنزیم ها،  "بیوتکنولوژی  میکروبی" در زمینه   این  میان  دانشجویان  گرایش   در 

پروتئین ها، پلی  ساکارید ها، قارچ ها و مخمرها اطالعات  الزم  را به  دست  میارن.

"بیوتکنولوژی  پزشکی "  نیز در زمینه  ژنتیک  پزشکی ، تشخیص  بیماری های  عفونی ، ارثی  و سرطانی ، تعیین  نقشه  ژنی  و درمان های  
مولکولی ، کاربرد بیوتکنولوژی  در پزشکی  قانونی ، تولید فرآورده های  نوترکیب  و واکسن ها و مواد تشخیصیه .

"بیوتکنولــوژی  محیطــی  و دریایــی " بــه  اســتخراج  معــادن  از طریــق  بیولوژیــک ، تصفیــه  فاضالب هــا و آالینده هــای  
خطرنــاک  و جامــد، رفــع  آلودگــی  دریاهــا و بازســازی  بیولوژیکــی  محیــط  می پــردازه.
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"بیوتکنولــوژی  مولکولــی " شــامل  مهندســی  ژنتیــک ، مهندســی  پروتئیــن ، تولیــد آنتی بادی هــای  منوکلونال ، غشــاء و 
سنســورهای  بیولوژیــک  و انجــام  تحقیقــات  بنیادی  بیوتکنولــوژی  می شــه و "فرآورش  زیســتی " )مهندســی  فرآیندهای  

زیســتی ( بــه  طراحــی  راکتورهــای  بیوشــیمیایی ، تکنولــوژی  فــراورش  مــواد غذایــی ، آنزیم هــا و داروهــا می پــردازه. 

ــی ،  ــی  گیاه ــه  ژن ــن  نقش ــی ، تعیی ــت  گیاه ــلول  و باف ــت  س ــه  کش ــاورزی ( ب ــی " )کش ــوژی  گیاه ــره  " بیوتکنول  باالخ
مهندســی  ژنتیــک  گیاهــی ، تولیــد بــذر و نهــال  مقــاوم  بــه  شــرایط  نامناســب  محیــط ، بیماری های  متــداول  و حشــرات  و 

ــردازه. ــی  می پ ــاء گیاه ــا منش ــا ب ــا و هورمون ه ــتی  و آنزیم ه ــای  زیس ــد کوده ــده ، تولی ــات  عم آف

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
دروس مشترک بین گرایش های مختلف رشته بیوتکنولوژی ) مرحله اول(

◄ دروس الزامی معرفتی- نظری مشترک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2معارف اسالمی 31ادبیات و آیین نگارش

2تاریخ اسالم2معارف اسالمی 2

2ریشه های انقالب اسالمی2اخالق و تربیت اسالمی

2متون اسالمی

◄ دروس انتخابی معرفتی - نظری مشترک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2فلسفه عمومی2روان شناسی عمومی

2فلسفه و روش شناسی علوم2فلسفه و هنر زیبایی شناسی

2روش تحقیق2تاریخ علم
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2منطق ریاضی2مبانی منطق

2آشنایی با قرآن کریم2اصول و مبانی مدیریت صنعتی

2اصول علم اقتصاد2مبانی علوم حقوق و روابط بین الملل

◄ دروس تخصصی مشترک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی 1

2محاسبات علمی3آمار و احتماالت

1آز. شیمی عمومی3شیمی عمومی

3شیمی آلی 32شیمی آلی1

3شیمی تجزیه1آز. شیمی آلی

3شیمی فیزیک 11آز. شیمی تجزیه

2مکانیک1آز. شیمی فیزیک

2موج و حرارت2الکتریسیته و مغناطیس

1فیزیک جدیدآز. فیزیک 1

1آز. زیست شناسی عمومی 31زیست شناسی عمومی 1

1آز. زیست شناسی عمومی32زیست شناسی عمومی2

1آز. زیست شناسی سلولی2زیست شناسی سلولی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ژنتیک عمومی2زیست شناسی مولکولی

2ژنتیک میکرو ارگانیسم ها1آز. ژنتیک عمومی

2اصول مهندسی ژنتیک1آز. ژنتیک میکرو ارگانیسم ها

3میکروبیولوژی عمومی 21آز. اصول مهندسی ژنتیک

3میکروبیولوژی عمومی 12آز. میکروبیولوژی عمومی 1

2میکروبیولوژی کاربردی1آز. میکروبیولوژی عمومی 2

3بیوشیمی ساختمانی1آز. میکروبیولوژی کاربردی

1آزمایشگاه بیوشیمی 31متابولیسم

2روش های بیوشیمی و دستگاهها1آزمایشگاه بیوشیمی 2

3ایمنی شناسی2آز. روش های بیوشیمی و دستگاه ها

2اصول مهندسی بیوشیمی 21زیست شناسی پرتوی

2موازنه جرم و انرژی1آز. اصول مهندسی بیوشیمی 1

2مکانیک سیاالت2موازنه و جرم و انرژی

انتقال جرم2انتقال حرارت

2مبانی بیوتکنولوژی مولکولی2مبانی بیوتکنولوژی پزشکی

2مبانی بیوتکنولوژی محیطی 2مبانی بیوتکنولوژی کشاورزی 

1مقررات زیست ایمنی 



64

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی میکروبی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول مهندسی ژنتیک2ژنتیک میکرو ارگانیسم ها

3میکروبیولوژی 32میکروبیولوژی 1

2میکروبیولوژی کاربردی

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی پزشکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3میکروبیولوژی عمومی 32ژنتیک عمومی

2ایمنی شناسی3متابولیسم

2مبانی تکنولوژی پزشکی

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی محیطی دریایی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3زیست شناسی عمومی 31شیمی فیزیک 1

2مکانیک سیاالت3میکروبیولوژی 1

213مبانی بیوتکنولوِژی محیطی 



65

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی مولکولی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زیست شناسی مولکولی3زیست شناسی سلولی

3بیو شیمی ساختمانی2اصول مهندسی ژنتیک

2مبانی بیوتکنولوِژی مولکولی

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی فرآورش زیستی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2موازنه جرم و انرژی3اصول مهندسی بیوشیمی

2انتقال حرارت2مکانیک سیاالت

2انتقال جرم

◄ دروس تخصصی مرحله اول / گرایش  بیوتکنولوژی کشاورزی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ژنتیک عمومی2زیست شناسی مولکولی

3متابولیسم2اصول مهندسی ژنتیک

2مبانی بیوتکنولوِژی در کشاورزی
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◄ دروس تخصصی مرحله دوم / گرایش  بیوتکنولوژی میکروبی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آز. میکروبیولوژی محیطی2میکروبیولوژی محیطی

1آز. فیزیولوژی میکروارگانیسم ها2فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

1آز. پدیده های تخمیری2پدیده تخمیری

1آز. پروتئین ها و پلی ساکاریدهای میکروبی4پروتئین ها و پلی ساکاریدهای میکروبی

1آز. بیوتکنولوژی غذایی2بیوتکنولوژی غذایی

1آز. بیوتکنولوژی غذایی2بیوتکنولوژی غذایی

1آز. آرکی باکترها2بیوتکنولوژی آرکی باکترها

1آز. آنتی بیوتیک ها2آنتی بیوتیک ها

1آز. بیوتکنولوژی قارچ ها2بیوتکنولوژی قارچ ها

◘  دروس انتخابی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آز. میکروبیولوژی مولکولی2میکروبیولوژی مولکولی

1آز. اکولوژی میکروارگانیسم ها2اکولوژی میکروارگانیسم ها

2آز. آنزیم ها و ویتامین های میکروبی2آنزیم ها و ویتامین های میکروبی

1آز. انرژی و بیوتکنولوژی2انرژی و بیوتکنولوژی

2ویروس شناسی مولکولی
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◄ دروس تخصصی مرحله دوم / گرایش  بیوتکنولوژی پزشکی 

◘  دروس الزامی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ایمنی شناسی سلولی - مولکولی 2ایمونوژنتیک

3ژنتیک پزشکی2آز. ایمنی شناسی سلولی - مولکولی

2فارماکوژنتیک3متابولیت های میکروبی

2فرآورده های نوترکیب1آز. فارماکوژنتیک

2آز. مهندسی ژنتیک پیشرفته3مهندسی ژنتیک پیشرفته 

2آنزیمولوژی

◘ دروس انتخابی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آزمایشگاه ایمونوشیمی2ایمونوشیمی 

2ترانس ژنرسیس3درمان های مولکولی

1آز. تعیین نقشه ژنی2تعیین نقشه ژنی

2تشخیص بیماری های ارثی و سرطان ها2تشخیص بیماری های عفونی به روش مولکولی

1آز. توکسیکوژنتیک2توکسیکوژنتیک

1آز. ژنتیک پزشکی قانونی2ژنتیک پزشکی قانونی

2واکسن ها2فارماکوگنوزی مولکولی
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◄ دروس تخصصی مرحله دوم / گرایش : محیطی و دریایی

◘ دروس الزامی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آز. فروشویی میکروبی2فروشویی میکروبی

1آز. تصفیه بیولوژیکی فاضالب ها 21تصفیه بیولوژیکی فاضالب ها 1

3پاکسازی زیستی3تصفیه بیولوژیکی آالینده های خطرناک

3معادالت دیفرانسیل3مدل سازی و شبیه سازی فرایندها

2میکروبیولوژی محیطی3شیمی فیزیک 2

27جمع1آز. میکروبیولوژی محیطی 

◘ دروس انتخابی 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بیوتکنولوژی نفت3تصفیه بیولوژیکی فاضالب ها 2

3تصفیه بیولوژیکی آالینده های جامد3جذب بیولوژیکی نفت

3تحلیل و طراحی آماری فرایند ها3آلودگی دریا و بیوتکنولوژی دریایی 2

20جمع2سم شناسی محیطی
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◄ دروس تخصصی مرحله دوم / گرایش :بیوتکنولوژی مولکولی

◘ دروس الزامی 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مهندسی ژنتیک پیشرفته2بیوفیزیک سلولی مولکولی

2آنزیمولوِژ3آز. مهندسی ژنتیک پیشرفته

3زیست شناسی مولکولی پیشرفته2ساختمان و عمل پروتئین ها

3شیمی فیزیک 22بیولوژی سلولی - مولکولی تکوینی 

◘ دروس انتخابی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آز. ایمنی شناسی سلولی مولکولی2ایمنی شناسی - سلولی مولکولی

2آز. مدلسازی و پیش بینی ساختمان پروتئین ها2مهندسی پروتئین

1آز. بیوتکنولوژی سلول گیاهی2بیوتکنولوژی سلول گیاهی

2آز. بیوتکنولوژی سلول جانوری1بیوتکنولوژی سلول جانوری

1آز. بیوتکنولوژی آنتی بادی منوکلونال2بیوتکنولوژی آنتی بادی منوکلونال

1آز. بیوتکنولوژی غشا2بیوتکنولوژی غشا

2سنسورهای بیولوژیکی2استخراج و تلخیص پروتئین در میزان انبوه

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
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رشته  بیوتکنولوژی ، یک  رشته  جدیده و بی شک  مدتی  زمان  میبره تا فارغ التحصیالن  آن ، جایگاه  واقعی  خویش  را پیدا کنن، 
اما به این معنا   نیست  که  موقعیت  شغلی  برای  فارغ التحصیالن  این  رشته  مهیا نیست چون  زمینه  ی کار بیوتکنولوژی  در داخل  
کشور مساعده   و برای  مثال  در حال  حاضر عده ای  از دانشجویان  دوره  دکترای  میکروبیولوژی  که  در زمینه  بیوتکنولوژی  
میکروبی  مطالعه  می کنن، بر روی  آب های  شور کشور مثل  دریاچه  ی ارومیه  که  امکان  رشد موجودات  در آن  پیچیده  و 
مشکله ، تحقیق  می کنن تا با بهره گیری  از تکنیک های  بیوتکنولوژی ، محیطی  مناسب  برای  رشد موجودات  دریایی  در داخل  
آن  فراهم  میارن .از سوی  دیگر فارغ التحصیالن  این  رشته  می توانند به  عنوان  نیروی  انسانی  متخصص  برای  مدیریت  میانی  

و هدایت  امور فنی  خطوط  تولید، مزارع  و آزمایشگاه ها مشغول  به  فعالیت  بشن. 
ــت هــای آموزشــی  ــن در حــوزه  در فعالی ــه می تون ــارن ک ــه دســت می ــه ب ــی ک ــارت های ــا مه ــالن ب ــارغ التحصی ف

ــه : ــن رشــته از جمل ــف ای ــه هــای مختل ــی در زمین پژوهشــی و خدمات

◄تولید مواد اولیه دارویی
◄تولید مواد بیولوژیک

◄کنترل بیولوژیک داروها

به دست آوردن مواد اولیه ی بیولوژیک جدید از سلول های حیوانی ،قارچ ها، باکتری ها و سایر میکروارگانیسم هاست.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
 

دانشگاه هایی که رشته ی بیوتکنولوژی در اون ها تدریس می شه:

◄ دانشگاه تهران 
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فیزیوتراپـــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
تصور کن که توی کشور ما از هر 10 نفر،  تنها یک نفر به خاطر درد جسمانی مزمن حداقل یک ساعت در روز نتونه کار 

 . خودش رو به خوبی انجام بده
 می دونی در این صورت چه قدر خسارت به کشور وارد می شه؟ عمق این فاجعه زمانی احساس می شه که بدونیم 
دردهای مفصلی و عضالنی در ایران بسیار شایع هست . از طرف دیگر طبق آمار جهانی معلولین، حدود 10% از جمعیت 
هر کشور را معلولین تشکیل می دن و این افراد برای استفاده از توانایی های باقیمانده و جبران هر چه بیشتر ناتوانی ها و 
محدودیت های خودشون به خدمات فیزیوتراپی نیاز دارن. البته این درصد در کشور ما به خاطر جنگ تحمیلی و حوادث 
بی شمار رانندگی خیلی بیشتره و به همین دلیل باید برای رشته فیزیوتراپی که به تربیت فیزیوتراپیست های متخصص و 

کارآمد می پردازه، به عنوان یک رشته مهم و کاربردی،  اهمیت بسیاری قائل بشیم.

اگر عالقه به درمان های بدون دارو و جراحی داری این رشته می تونه مناسب تو باشه. توی این  رشته  با استفاده  از یک  
سری  وسایل  مثل  ابزارهای  الکترونیکی  در جهت  رفع  معلولیت ، کاهش  عالیم  بیمارهای  مفاصل ، عضالت  و اعصاب  تالش  
می شه. البته  فیزیوتراپیست ها عالوه  بر وسایل  فوق ، از یک  سری  حرکات  ورزشی  و درمانی  نیز استفاده  می کنن چون  برای  
کسب  بهترین  نتیجه ، باید حرکات  ورزشی  و درمان های  الکترونیکی  به  صورت  ترکیبی  مورد استفاده  قرار بگیره. گفتنی  است  

که  در 60 درصد از بیماری ها در کنار دارو درمانی  یا پس  از دارودرمانی  به  فیزیوتراپی  نیازه، 

برای  مثال  در بیماری های  عصبی  مثل  سکته های  مغزی  یا ضربه های  مغزی ، شکستگی ها، بیماری های  قلبی ، بیماری های  
ریوی ، بیماری های  زنان  و زایمان  و نازایی ، انواع  جراحی های  داخلی  و برخی  از بیماری های  اطفال  به  فیزیوتراپی  نیازه ، به  
عبارت  دیگه در کل  بیماری های  اسکلتی  و اکثر بیماری های  عصبی  و عضالنی  فیزیوتراپی  مورد استفاده  قرار می گیره، در 
ضمن  فیزیوتراپیست ها در بُعد پیشگیری  هم فعالیت  می کنن. برای  مثال  یک  فیزیوتراپیست  نحوه  نشستن  یا بلند کردن  
وزنه های  مختلف  را آموزش  می ده تا از انحرافاتی  که  ممکنه در ستون  فقرات  افراد به  خاطر  عدم  رعایت  موارد فوق  

ایجاد بشه، جلوگیری  کنه.
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  توانایی های الزم 
بــرای اینکــه بتونــی تــوان دوبــاره ای بــه شــخص بیمــار بــدی، بایــد حوصلــه و عشــق و عالقــه بیــش از حــد انتظــارت 
داشــته باشــی و بایــد بتونــی مهــارت ارتباطــی مناســبی بــا بیمــار داشــته باشــی ، تــو بایــد شــنونده ی خوبــی باشــی و 
در بیمــارت انگیــزه ایجــاد کنــی و باهــاش همــدردی کنــی و همیــن طــور بایــد بتونــی بــا دســتت خــوب کار کنــی و به 

 .خوبــی کار بــا دســتگاه هــای مختلــف فیزیوتراپــی رو بلــد باشــی

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
 

◘ ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد فیزیو تراپی می تونن در رشته های زیر در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدن:

گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

فیزیوتراپی ورزشی 2 فیزیوتراپی 1

ارگونومی 4 مدیریت توانبخشی 3

اپیدمیولوژی 6 فیزیولوژی 5

علوم تشریحی 8 سالمت سالمندی 7

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 10 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 9

اقتصاد بهداشت  12 آمار زیستی 11

فناوری اطالعات سالمت 14 انفورماتیک پزشکی 13

نانو تکنولوژی پزشکی  16 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 15

) HTA( ارزیابی فناوری سالمت 18 زیست فن آوری پزشکی  17

تاریخ علوم پزشکی  20 ژورنالیسم پزشکی  19

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  22 رفاه اجتماعی 21



۷3

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 انقالب اسالمی ایران  2 اخالق اسالمی

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن 

3 زبان انگلیسی عمومی 3 ادبیات فارسی 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2فیزیولوژی عمومی3فیزیک برای فیزیوتراپی

3تشریح سر ، گردن و تنه3فیزیولوژی عصب و عضله

2تشریح اندام تحتانی2تشریح اندام فوقانی

2تشریح سطحی بدن 2تشریح اعصاب 

2 آسیب شناسی2بافت شناسی

2روانپزشکی2روانشناسی عمومی و بیماران

2بیماری های مغز و اعصاب1ژنتیک
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بیماری های روماتیسمی و پوستی2بیماری های قلبی ، عروقی و تنفسی

2ارتوپدی2جراحی عمومی

1کمک های اولیه2رادیولوژی

◄ دروس اختصاصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 2 زبان تخصصی

2 فیزیوتراپی در بیماری های جراحی 2 فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب

2 فیزیوتراپی در بیماری های قلبی ، عروقی 
و تنفسی

2 فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی 
وپوستی

2 فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی 2 2 فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی 1

2 کینزیولوژی و بیومکانیک )کلیات تحتانی( 2 کینزیولوژی و بیومکانیک )کلیات اندام فوقانی(

3 تمرین درمانی )اصول تمرین درمانی( 2 کینزیولوژی و بیومکانیک )ستون مهره ای(

2 تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن  2 تمرین درمانی 
)PNF روش اختصاصی تمرین درمانی(

2 الکتروتراپی )عوامل حرارتی( 2 تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی 

2 وسایل کمکی و اندام های مصنوعی 3 الکتروتراپی )تحریک کننده های الکتریکی(

2 ماساژ و موبیلیزاسیون اندام ها 3 ارزشیابی دستگاه عضالنی - اسکلتی
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◄کارآموزی در عرصه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی 2 کارآموزی در عرصه مشاهدات بالینی 

2 کارآموزی در عرصه بیماری های قلبی، 
عروقی و تنفسی

2 کارآموزی در عرصه بیماری های 
روماتیسمی و پوستی

2 کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی 2 2 کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی 1

2 کارآموزی در عرصه بیماری های کودکان  2 کارآموزی در عرصه بیماران سرپایی

2 کارآموزی در عرصه بیماری های
 مغز و اعصاب 2

2 کارآموزی در عرصه بیماری های
 مغز و اعصاب 1 

2 کارآموزی در عرصه مستقل 2 2 کارآموزی در عرصه مستقل 1

 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
ــن در  ــی و همچنی ــای ورزش ــیون ه ــی و فدراس ــز توانبخش ــا ، مراک ــگاه ه ــا ، درمان ــتان ه ــوی بیمارس ــی ت ــی تون م
بهزیســتی و هــالل احمــر کار کنــی و بــا کســب تجربــه و ســابقه کاری بیشــتر می تونــی یــه مطــب مســتقل داشــته 

ــا یــه مرکــز فیزیوتراپــی تأســیس کنــی.  باشــی و ی

◙ وظایف فیزیوتراپیست:
◄صحبت با بیماران در مورد دردها و مشکالت آن ها به صورت دقیق

◄انجام برخی آزمایشات مانند آزمایش خون و رادیولوژی
◄توجه به تشخیص های پزشکان در مورد بیمار و همکاری با آن ها

◄تهیه یک برنامه درمان برای بیماران متناسب با وضعیت روحی و جسمی آن ها
◄استفاده از دستگاه های مختلف فیزیوتراپی در درمان بیماران

◄انجام اعمال فیزیوتراپی مثل ماساژ، گرما دادن و ... برای بیماران
◄دادن مشاوره به بیماران در خصوص سبک زندگی، رژیم غذایی و یا انجام ورزش های خاص

◄دادن آموزش های الزم به بیماران و خانواده های آن ها در جهت رفع بیماری
◄ارزیابی روند پیشرفت و بهبود بیمار
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◄تهیه گزارش درمان در انتهای جلسات فیزیوتراپی برای ارائه به پزشک بیمار

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی فیزیوتراپی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران 1

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  2

دانشگاه علوم پزشکی ایران  3

دانشگاه علوم پزشکی بابل 4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5

دانشگاه علوم پزشکی تهران 6

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 7

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 8

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 9

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 10

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  12

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  13

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 14

دانشگاه علوم پزشکی همدان  15
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دانشگاه هایی که رشته کارشناسی فیزیوتراپی بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی بابل  1

دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 3

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 5

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7
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اتـــــاق عمل

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
 اگه به حوزه ی پزشکی عالقه داشتی و در انجام کارهات دقت و تمرکز زیادی داری این شغل می تونه برات شغل مناسبی 

 .باشه
تکنسین اتاق عمل دستیار جراحان در هنگام جراحیه . او در اتاق عمل لباس های خاص و استریل شده می پوشه و ساعات 

زیادی رو باید ایستاده و در کنار یه گروه پزشکی)شامل جراحان پرستاران و متخصصان بیهوشی می شه(کار کنه.
وظیفه ی آماده کردن وسایل جراحی ، استریل کزدن تجهیزات و اداره ی اتاق عمل برعهده ی تکنسین اتاق عمله.

معموال تکنسین های اتاق عمل با عناوین زیر باید حضور داشته باشن :

1( سیرکولر:فرد غیر استریل که احتیاجات ضروری رو در حین جراحی فراهم می کنه و حق نزدیکی به بیمار رو نداره.
2( اسکراب:فرد استریل که در یک محیط یک متری در کنار جراح ، جراح رو در حین عمل همراهی می کنه.

  توانایی های الزم 
ایــن رشــته نیــاز بــه افــرادی داره کــه احســاس مســئولیت شــدید دارن و شــخصیت بــا ثباتــی هــم دارن و عالقمنــد به 
کمــک بــه دیگــران بــوده و بــه نیــاز هــای بیمــار و دیگــر اعضــای تیــم جراحــی حســاس باشــن ، همچنیــن از اونجــا کــه 
کار در اتــاق عمــل نیــاز بــه ایســتادن در مــدت زمــان طوالنــی و توانایــی جســمی باالســت و فــرد در معــرض مناظــر و 

بــو هــای ناخوشــایند قــرار داره و بنابرایــن بایــد از لحــاظ جســمی و روحــی در ســالمت کامــل باشــه.
دقــت و توجــه زیادبــه جزئیــات ،چاالکــی و تمرکــز زیــاد ،حفــظ آرامــش و خونســردی در هــر شــرایطی، توانایــی انجام 
 .کار تیمــی و مهــارت ارتباطــی مناســب از ویژگــی هاییــه کــه بایــد در محصلیــن ایــن رشــته وجود داشــته باشــه

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
بــا توجــه بــه این کــه ایــن رشــته ، رشــته اي کامــاًل نوپــا هســتش. درحــال حاضربــه نظــر مي رســه دانــش آموختــگان 
ایــن رشــته بتونــن درآینــده دررشــته هــاي مرتبــط مانندآناتومــي ، فیزیولــوژي ، مهندســي تجهیــزات پزشــکي ، 

کمــک اول جــراح و.... ادامــه تحصیــل بــدن.
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  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◘ ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد اتاق عمل می تونن در رشته های زیر در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدن:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اپیدمیولوژی 1 اتاق عمل

4 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  3 پرستاری مراقبت های ویژه

6 فیزیولوژی 5 تکنولوژی گردش خون

8 علوم تشریحی  7 ارگونومی

10 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 9 مهندسی پزشکی )زیست مواد(

12 نانوتکنولوژی پزشکی 11 انفورماتیک پزشکی

14 آمار زیستی 13 آموزش بهداشت

16 اقتصاد بهداشت  15 رفاه اجتماعی

18 تاریخ علوم پزشکی 17 ژورنالیسم پزشکی

20 ) HTA( ارزیابی فناوری سالمت 19 فناوری اطالعات سالمت 

22 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 21 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اخالق اسالمی 2 انقالب اسالمی ایران

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن 

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

2 فیزیولوژی 1 1/5 تشریح 1 )نظری(

0/5 تشریح 1 )عملی( 1 بیوشیمی 

0/5 فناوری اطالعات در اتاق عمل )عملی( 0/5 فناوری اطالعات در اتاق عمل )نظری(

0/5 تشریح 2 )عملی( 0/5 تشریح 2 )نظری(

1/5 باکتریولوژی و انگل شناسی )نظری( 1 فیزیولوژی 2

2 روان شناسی عمومی 0/5 باکتریولوژی و انگل شناسی )عملی(

0/5 آسیب شناسی و بافت شناسی )عملی( 1/5 آسیب شناسی و بافت شناسی )نظری(

2 زبان تخصصی 2 داروشناسی

0/5 ایمونولوژی )عملی( 0/5 ایمونولوژی )نظری(

2 بهداشت در اتاق عمل 1 آمار حیاتی
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◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب )عملی( 1 اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب 
)نظری(

1 اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی 2 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 

0/5 اصول و فنون مهارت های بالینی )نظری( 1 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل 

1 اخالق حرفه ای در اتاق عمل  0/5 اصول و فنون مهارت های بالینی فردی

1/5 بیهوشی و مراقبت های آن )نظری( 2 اصطالحات پزشکی

4 آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن   0/5 بیهوشی و مراقبت های آن )عملی(

0/5 روش احیای قلبی،ریوی و اصول
 مراقبت های ویژه )عملی(

1/5 روش احیای قلبی،ریوی و اصول
 مراقبت های ویژه )نظری(

2 تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی 
و مراقبت های آن 

2 تکنولوژی اتاق عمل اعصاب 
و مراقبت های آن 

2 فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن 
در اتاق عمل 

1 فوریت های پزشکی

2 تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی،پالستیک،پوست 
و سوختگی و مراقبت های آن 

2 تکنولوژی اتاق عمل،گوارش و غدد 
و مراقبت های آن 

1 تغذیه در جراحی 1 بهداشت روان در اتاق عمل 

1/5 روش تحقیق در اتاق عمل )نظری( 0/5 روش تحقیق در اتاق عمل )عملی(

1 اصول مراقبت در اتاق بهبودی 2 مدیریت در اتاق عمل

1 تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن  1 تکنولوژی در اتاق عمل اطفال و نوزادان 
و مراقبت های آن 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و 
مراقبت های آن 

1 آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج
 در اتاق عمل

2 خون شناسی و انتقال خون  2 تکنولوژی اتاق عمل ENT، فک و صورت،
دهان و دندان و مراقبت های آن 

1 تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس،تروما 
و بحران ها و حوادث غیر مترقبه 

و مراقبت های آن 

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی رفتار در اتاق عمل  1 کاراموزی بخش استریل مرکزی

2 کارآموزی اصول و فنون و عملکرد فرد سیار  2 کاراموزی مهارت های بالینی

2 کارآموزی اصول و فنون و عملکرد فرد اسکراب 1 کاراموزی روش های احیای قلبی ریوی

2 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 2 2 کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1

2 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 2 کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

2 کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی 1 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل ترمیمی و جراحی و پالستیک 2 کارآموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب

2 کارآموزی در عرصه اتاق عمل 
گوارش و غدد

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارولوژی 
)ادراری - تناسلی(

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل قلب و عروق  1 ENT کارآموزی در عرصه اتاق عمل

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل توراکس 1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل چشم 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل
فک و صورت 

1 کارآموزی در عرصه در یک حیطه 
انتخابی )تروما - پیوند(

1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل اطفال 1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل زنان 

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بعد از فارغ التحصیلی می تونی در کلینیک های جراحی و بیمارستان ها مشغول به کار شی. تکنسین های اتاق عمل می 
 تونن در بیمارستان ها، کلینیک های بزرگ، مراکز جراحی دولتی و خصوصی و مراکز اورژانس مشغول به کار بشن .

با توجه به افزایش جمعیت بخصوص در سنین سالمندی و به دنبال آن افزایش بیماری ها و اعمال جراحی، نیاز همیشگی 
به تکنسین های اتاق عمل وجود داشته و بازارکار مناسبی برای این شغل در کشور وجود داره. اگر فردی با عالقه و پشتکار 

 .وارد این شغل بشه، مطمئنا می تونه موقعیت های شغلی مناسبی یافته و در کار خود موفق بشه

یک تکنسین اتاق عمل باید بتونه توانایی های زیر رو بعد از فارغ التحصیلی به دست بیاره :
◄آمــاده کــردن اتــاق عمــل بــرای جراحــی و کنتــرل آن از نظــر نــور کافــي، سیســتم بــرق رســاني، درجــه حــرارت 

،رطوبــت، پاکیزگــي، ایمنــي و.... .
◄اطمینان یافتن از درستی دستگاه ها و تجهیزات الزم برای جراحی

◄استریل کردن تجهیزات و لوازم و اطمینان یافتن از وجود لوازم و ابزار الزم برای جراحی
◄کنتــرل پرونــده بیمــار قبــل از جراحــي بــراي اطمینــان از کامــل بــودن مــدارک پزشــکي مــورد نیاز )ماننــد اجــازه 

عمــل و   آمادگي هــاي عمــل، داروهــاي قبــل از عمــل، عــدم داشــتن وســایل مصنوعــي و زیــور آالت و ...(
◄آمــاده کــردن بیمــاران بــرای جراحــی ماننــد دادن آمــوزش هــا و اطالعــات الزم بــه بیمــار، شســتن و ضدعفونــی 

کــردن محل هــای بــرش روی بــدن بیمــار و ...
◄کمک کردن به پزشکان و پرستاران قبل و در حین جراحی

◄مراقبت از نمونه های آزمایشگاهی برخی از جراحی ها و فرستادن آن ها به آزمایشگاه
◄کمک در استریل و پانسمان کردن نهایی بیمار

◄انتقال بیماران به اتاق ریکاوری پس از عمل
◄مرتب و استریل کردن اتاق های عمل پس از جراحی

◄تهیه گزارش از فرآیند جراحی
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته

◄ دانشگاه هایی که رشته کارشناسی اتاق عمل در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2

دانسگاه علوم پزشکی ارومیه 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج 5

دانشگاه علوم پزشکی ایران  6

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  7

دانشگاه علوم پزشکی بابل 8

دانشگاه علوم پزشکی بم  9

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 10

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 11

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  12

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس( 13

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت قائن( 14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  15

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  16

دانشگاه علوم پزشکی تهران 17

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 18

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  19
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  20

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد  21

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  22

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  23

دانشگاه علوم پزشکی زابل  24

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  25

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان )محل تحصیل موسسه آموزش عالی سالمت خاش( 26

دانشگاه علوم پزشکی قم  39

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  40

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 41

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  42

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 43

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 44

دانشگاه علوم پزشکی گناباد  45

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 46

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد  47

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز( 48

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 49

دانشگاه علوم پزشکی قم  39

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  40

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 41

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  42
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 43

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 44

دانشگاه علوم پزشکی گناباد  45

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 46

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد  47

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز( 48

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 49

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 50

دانشگاه علوم پزشکی همدان  51

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند( 52

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 53

دانشگاه علوم پزشکی یزد  54

دانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه( 55

دانشگاه علوم پزشکی آبادان  56

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 57

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان  58

دانشگاه علوم پزشکی خمین  59

داشگاه علوم پزشکی خوی  60

دانشگاه علوم پزشکی ساوه 61

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر 62

دانشگاه علوم پزشکی گراش  63

دانشگاه علوم پزشکی الرستان 64
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی مراغه 65

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 66

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی اتاق عمل بصورت پردیس در اون ها تدریس میشه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  3

دانشگاه علوم پزشکی قم  4

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 5

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 6

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8

 
    دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 1

دانشگاه آزاد قزوین  2

دانشگاه آزاد نجف آباد  3

دانشگاه آزاد تبریز  4
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد مشهد 5

دانشگاه آزاد ارسنجان  6

دانشگاه آزاد یزد  7

دانشگاه آزاد ارومیه  8

دانشگاه آزاد الیگودرز 9

دانشگاه آزاد علی آباد کتول 10

دانشگاه آزاد سراب 11

دانشگاه آزاد پزشکی تهران - ظرفیت خودگردان  12

دانشگاه آزاد قزوین - ظرفیت خودگردان  13

دانشگاه آزاد ارسنجان - ظرفیت خودگردان 14

دانشگاه آزاد نجف آباد - ظرفیت خودگردان  15

دانشگاه آزاد علی آباد کتول - ظرفیت خودگردان  16

دانشگاه آزاد سراب - ظرفیت خودگردان  17
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علـــوم تغذیه

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
 علمی که خیلی مورد توجه قشر عظیمی از جامعه قرار گرفته و روز به روز عالقمندی جامعه به این علم بیشتر می شه
علمی که به من و تو آموزش می ده که هر چی می خوریم و می نوشیم، به طور مستقیم روی فعالیت جسمانی و روانی 
ما تاثیر می ذاره و حتی تغذیه می تونه موجب انواع بیماری ها بشه. مثل چاقی، تصلب شرایین، اختالل های روده و معده و 

فشار خون که به خاطر استفاده از غذاهای پرکالری، نمک، چربی و کمبود مواد سلولزیه.
این رشته اهمیت خیلی زیادی داره، این رشته به رژیم درمانی، اصول علم تغذیه، ارزش مواد غذایی و نحوه ی تغذیه رابطه 

مستقیم داره.
علوم تغذیه سه شاخه داره:

الف( تغذیه گروه های مختلف جامعه مثل سالمندان، معلوالن، کودکان و نوجوانان.
ب( تغذیه بالینی، تغذیه و مشاوره غذایی بیماران بستری و سرپایی.

ج( مدیریت بخش های غذایی بیمارستان ها ، هتل ، موسسات ، دانشگاه ها و ... )مدیریت کیترینگ (

  توانایی های الزم 
بــرای ایــن رشــته بایــد دارای روحیــه ی خدمــت بــه مــردم باشــی و صبــر و حوصلــه ی زیــاد بــرای صحبــت بــا بیمــار 

داشــته باشــی تــا بتونــی بیمارتــو راهنمایــی کنــی.
کارشــناس ایــن رشــته هــم بایــد بتونــه رژیــم غذایــی مناســبی رو بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف ارائــه بده،هــم 
توانایــی شناســایی مشــکالت تغذیــه ای جامعــه رو داشــته باشــه و بــر اســاس مشــکالت موجــود برنامــه هــای تغذیــه ی 

الزم رو طراحــی ،اجــرا، نظــارت و ارزشــیابی کنــه.

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته شــامل دروس عمومــی، پایــه، اصلــی و تخصصــی می شــه کــه بــه صــورت نظــری و 

عملــی در 4 ســال ارئــه می شــه.
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فارغ التحصیالن این رشته در صورت تمایل می تونن در مقاطع زیر به تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

علوم تغذیه 2 تغذیه بالینی 1

علوم بهداشتی در تغذیه  4 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 3

میکروب شناسی مواد غذایی 6 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 5

بیوشیمی بالینی 8 علوم و صنایع غذایی 7

اپیدمیولوژی 10 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 9

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 12 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 11

ژنتیک انسانی 14 نانوتکنولوژی پزشکی 13

سالمت سالمندی 16 علوم تشریحی 15

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 18 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 17

فناوری اطالعات سالمت 20 ) HTA( ارزیابی فناوری سالمت 19

آمار زیستی  22 اقتصاد بهداشت  21

تاریخ علوم پزشکی  24 ژورنالیسم پزشکی  23

رفاه اجتماعی 26 پدافند غیر عامل نظام سالمت 25
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

1 تربیت بدنی 2  1 تربیت بدنی 1

2 انقالب اسالمی ایران  2 اخالق اسالمی

2 دانش خانواده و جمعیت  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3 زبان خارجه  3 زبان فارسی 

2 تفسیر موضوعی قرآن 

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 بیوشیمی مقدماتی )نظری( 2 روش های مطالعه و یادگیری 

3 فیزیولوژی 2 بیوشیمی مقدماتی )عملی(

2 آمار حیاتی  1 آناتومی

2 جامعه شناسی پزشکی  2 مبانی روانشناسی 

2 بهداشت عمومی 2 اپیدمیولوژی بیماری ها 

1 میکروب شناسی )عملی( 2 میکروب شناسی )نظری(

1 انگل شناسی )عملی( 1 انگل شناسی )نظری(
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 بیوشیمی متابولیسم )عملی( 3 بیوشیمی متابولیسم )نظری(

2 میکروب شناسی مواد غذایی )نظری( 2 بهداشت و مسمومیت های غذایی

2 اصول و روش های نگهداری مواد غذایی 1 میکروب شناسی مواد غذایی )عملی(

1 شیمی و تجزیه مواد غذایی )عملی( 2 شیمی و تجزیه مواد غذایی )نظری(

3 تغذیه اساسی 1 2 اثر فرآیند بر ارزش غذاها

2 فیزیولوژی تغذیه  3 تغذیه اساسی 2

1 اصول تنظیم برنامه های غذایی 2 زبان تخصصی 

2 داروشناسی  1 اصول ایمونولوژی 

1 کاربرد رایانه در علوم تغذیه 2 مدیریت خدمات غذایی

2 پاتوفیزیولوژی 2 اکولوژی غذا و تغذیه 

9 کارآموزی تغذیه در بیمارستان ها 3 کارآموزی بخش صنایع 

6 کارآموزی تغذیه در PHC و سایر
 مراکز جامعه

◄ دروس اختصاصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 تغذیه گروه ها و شرایط ویژه 2 تغذیه در دوره های زندگی 

2 اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای  2 خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های 
بهداشتی 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 ارزیابی وضع تغذیه )عملی( 2 ارزیابی وضع تغذیه )نظری(

1 اصول آموزش و مشاوره تغذیه ای )نظری( 1 اصطالحات پزشکی و بیمارستانی

2 بیماری های ناشی از سوء تغذیه 1 اصول آموزش و مشاوره تغذیه ای )عملی(

3 رژیم درمانی 2 3 رژیم درمانی 1

2 سمینار تغذیه  2 روش تحقیق در علوم بهداشتی 

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
ــی  ــئولیت فن ــتانها ،مس ــگ بیمارس ــش کیترین ــا ، بخ ــتان ه ــه ی بیمارس ــش تغذی ــته در بخ ــن رش ــل ای ــارغ التحصی ف
کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی ،همــکاری در کلینیــک هــای رژیــم درمانــی ،همــکاری با ســایر پزشــکان ،همــکاری در 
تعییــن رژیــم بــرای گــروه هــای مختلــف از جملــه ورزشــکاران ،بیمــاران خــاص ،کارگــران و... مشــغول به کار هســتن و 
 .بــا داشــتن ســرمایه، تجربــه و شــرایط الزم مــی تونــه بــه طــور مســتقل دفتــر مشــاوره ی تغذیــه راه انــدازی کنــه

بــا توجــه بــه زیــاد شــدن اهمیــت تغذیــه و تاثیــر اون بــر ســالمت مســائل مربــوط بــه درمــان چاقــی و الغــری و لزوم 
رعایــت رژیم هــای غذایــی در بیمــاران و ... بــرای افــراد مختلــف جامعــه پیــش بینــی مــی شــه بــازار کار مناســبی پیــش 

روی متخصصیــن تغذیه باشــه.

متخصص در این رشته  مهارت های زیر را به دست می آره :
◄ ارائه توضیحات کافی در مورد مسائل مربوط به تغذیه و رژیم درمانی به مراجعان

◄ شناسایی و ارزیابی نیازهای مراجعان )برای بیماران توصیه های پزشک معالج به متخصص تغذیه بسیار کمک می کنه.(
◄ تهیه و ارائه برنامه های غذایی مناسب به مراجعان

◄ ارزیابی اثرات برنامه های غذایی و تغییر آن ها در صورت لزوم
◄ صحبت کردن و انگیزه دادن به مراجعان برای دنبال کردن برنامه های غذایی خود

◄ تشخیص مشکالت تغذیه ای موجود در جامعه
◄ تهیه برنامه های اجرایی برای رفع مشکالت تغذیه در جامعه

◄ ارائه برنامه و دستورالعمل برای افزایش ارزش غذایی مواد خوراکی
◄ آگاهی از جدیدترین اطالعات و آخرین تحقیقات مرتبط
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

◄ دانشگاه هایی که رشته کارشناسی علوم تغذیه در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 2

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 3

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  4

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 5

دانشگاه علوم پزشکی زابل  6

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  7

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل شهرستان آرادان( 8

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  9

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 10

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل شهرستان سپیدان( 11

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  12

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  13

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 14

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد  15

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 16

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر 17
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دانشگاه هایی که رشته کارشناسی علوم تغذیه بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 2

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان  3

 دانشگاه های آزاد ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات  1

دانشگاه آزاد مرند  2

دانشگاه آزاد سروستان  3

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات - ظرفیت خودگردان  4

دانشگاه آزاد مرند - ظرفیت خودگردان  5

دانشگاه آزاد سروستان - ظرفیت خودگردان  6
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هوشــــبری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 

قدیمــا جراحــان تــالش مــی کــردن بــرای اینکــه جراحــی خــود را بــا درد کمتــری انجــام بــدن از ســرعت بیشــتری 
اســتفاده کنــن. بــرای مثــال عمــل جراحــی پــا و قطــع قطعــه ای از آن بــا حداکثــر ســرعت انجــام بــدن تــا بیمــار 
کمتــر درد بکشــه. امــا ایــن روش اکثــر وقتــا بــا موفقیــت همراه نبــود و درضمــن اعمــال جراحی بســیار محــدودی رو 
بــا ایــن روش مــی تونســتن انجــام بــدن.  می دونــی مــردم در عهــد باســتان بــرای ایجــاد بیهوشــی از منابــع مختلف 

 .مثــل عصــاره  خشــخاش و یــا روش هــای فیزیکــی نظیــر ضربــه بــه ســر اســتفاده مــی کــردن
 اولیــن بیهوشــی در یونــان قدیــم و بــا اســتفاده از داروهایــی نظیــر عصــاره خشــخاش انجــام مــی گرفــت، اما بیهوشــی 
ــا اســیدی  ــرروی گازهــای آزاد شــده از حــرارت دادن ی ــق ب ــا تحقی امــروز، از قــرن 18 شــروع شــد. کیمیاگــران ب
کــردن فلــزات تونســتن یکــی از اولیــن داروهــای بیهوشــی بــه نــام گاز اکســید نیتــرو را کشــف کنن کــه این گاز ســبب 
احســاس نشــاط ،شــادمانی و بــی دردی مــی شــد و بــرای اولیــن بــار در ســال 1844 بــرای بــی دردی در دندانپزشــکی 
اســتفاده شــد . در اواســط قــرن 20 تحــول عظیمــی در کشــف داروهــای هوشــبری بــی خطــر بــه و جــود اومــد کــه 

ایــن داروهــا ی جدیــد ضمــن کاهــش عــوارض جانبــی آثــار نامطلــوب کمتــری بــر روی بیمــار مــی ذارن .
ــه تمــام خواســته هــای مــورد نظــر یــک  ــه تنهایــی نمی تون ــج تحقیقــات نشــان مــی ده هیــچ داروی بیهوشــی ب نتای
متخصــص بیهوشــی رو بــرای یــک بیهوشــی منــا ســب تامیــن کنــه ، امــا ترکیبــی از داروهــا بــه همــراه هــم می تونــن 

بیهوشــی متعــادل و مطلوبــی رو فراهــم کنــن.
هــدف رشــته هوشــبری تربیــت افــراد کارآمدیــه کــه بتونــن در گروه هــای ســه یــا چهــار نفــره بــه عنــوان دســتیار 

متخصــص بیهوشــی، در بخــش هوشــبری انجــام وظیفــه کنــن.

  توانایی های الزم 

ــوان  ــه عن ــی ب ــو می تون ــه ت ــی ک ــه کارهای ــه، از جمل ــی و کارآموزی ــری، عمل ــورت نظ ــه ص ــته ب ــن رش دروس ای
فارغ التحصیــل ایــن رشــته انجــام بــدی تنظیــم دســتگاه های اندازه گیــری گازهــای خــون و ســایر وســایل آزمایشــگاهی 
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ــان عمــل،  ــردن او در پای ــدار ک ــی و تنفســی و بی ــای قلب ــر نظــر متخصــص و مراقبت ه ــار زی بیهــوش ســاختن بیم
ــت . ــه ای و ... هس ــی های ناحی ــام دادن بی حس ــوی و انج ــی، ری ــای قلب ــی، احی دردشناس

 .در موارد کلینیکی پرستاری به روش علمی و مراقبت از بیماران بد حال هم شامل حالت می شه 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 

فارغ التحصیالن کارشناسی هوشبری می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

اپیدمیولوژی 2 اتاق عمل 1

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  4 پرستاری مراقبت های ویژه 3

علوم تشریحی 6 فیزیولوژی 5

تکنولوژی گردش خون 8 انفورماتیک پزشکی 7

اقتصاد بهداشت  10 نانو تکنولوژی پزشکی 9

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 12 ژورنالیسم پزشکی 11

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 14 تاریخ علوم پزشکی  13

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 16 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 15

رفاه اجتماعی 18 آموزش بهداشت  17

فناوری اطالعات سالمت 20 )HTA( ارزیابی فناوری سالمت 19

آمار زیستی 21
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 نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی :

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 اخالق اسالمی  2 انقالب اسالمی ایران 

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 دفاع مقدس  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

2 تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی  2 تفسیر موضوعی قرآن 

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه :

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1/5 میکروب شناسی و استریلیزاسیون )نظری( 2 فیزیک هوشبری

1 بیوشیمی 0/5 میکروب شناسی و استریلیزاسیون )عملی(

2 روانشناسی 2 کابرد رایانه

 0/5 اصول کمک های اولیه )عملی( 1/5 اصول کمک های اولیه )نظری(

1 آمار زیستی و روش تحقیق )عملی( 2 آمار زیستی و روش تحقیق )نظری(

0/5 فوریت های پزشکی )عملی( 1/5 فوریت های پزشکی )نظری(

1 ایمونولوژی
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◄ دروس تخصصی :

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 آناتومی 1 )عملی( 1/5 آناتومی 1 )نظری(

2 واژه شناسی پزشکی  2 فیزیولوژی 1

0/5 اصول پرستاری و کار در اتاق عمل )عملی( 1/5 اصول پرشتاری و کار در اتاق عمل )نظری(

0/5 آناتومی 2 )عملی( 1/5 آناتومی 2 )نظری(

3 اصول پایه داروشناسی 2 فیزیولوژی 2

3 زبان تخصصی 3 اصول بیهوشی

0/5 نشانه شناسی و معاینات بالینی )عملی( 1/5 نشانه شناسی و معاینات بالینی )نظری(

2 اصول و روش اداره درد  2 خون شناسی 

4 روش بیهوشی 1 4 فیزیوپاتولوژی

3 کارآموزی 2 3 داروشناسی اختصاصی

4 روش بیهوشی 2 1 اخالق حرفه ای در هوشبری

3 بیماری های داخلی جراحی 3 مراقبت های ویژه 

4 روش بیهوشی 3 4 کارآموزی 3

4 کاراموزی 4 1 مدیریت در بیهوشی

8 کارآموزی در عرصه 1 2 مراقبت های پس از بیهوشی 

8 کارآموزی در عرصه 2



100

    فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
  بعد از فارغ التحصیلی می تونی در کلینیک های جراحی و بیمارستان ها مشغول به کار شی

ــط  ــته توس ــال های گذش ــول س ــه در ط ــز ک ــگاه های مجه ــود داره، آزمایش ــته وج ــن رش ــه در ای ــی ک ــه ی مهم  نکت
بخــش دولتــی و خصوصــی گســترش پیــدا کــرده و زمینــه مناســبی رو بــرای اشــتغال تــو ایــن رشــته فراهــم کــرده، 

ایــن نکتــه گفتنــش الزمــه : 

این رشته به دلیل نیاز به امکانات و وسائل یکی از رشته های پر هزینه ست. این رشته از نظر کاربرد و بازارکار، یکی از 
رشته های خوب گروه پزشکیه و با توجه به توسعه و اهمیت امر بهداشت و زمینه مناسب کاری، اغلب فارغ التحصیالن این 

رشته به راحتی وارد بازار کار می شن و مهمترین محل اشتغال فارغ  التحصیالن این رشته آزمایشگاه های تشخیص طبیه.
تا چند سال گذشته این رشته به صورت کاردانی ارائه می شد اما امروزه به صورت کارشناسی پیوسته هم ارائه می شه.

کارشناسان هوشبری توانایی های زیر رو به دست میارن :

1( بررسی و شناخت بیمار قبل از عمل:
◄ نقش مراقبتی.

◄ به دست آوردن اطالعات و سابقه ی بیمار.
◄ تعیین نیاز های بیمار.
◄ کنترل پرونده بیمار.

◄ تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش موارد به پزشک بیهوشی.

2( مراقبت های قبل از بیهوشی:
◄ آزمایش ماشین بیهوشی ،وسایل و تجهیزات اتاق عمل و مراقبتهای ویژه مراقبت

◄ مراقبت های ویژه پس از بیهوشی و اطمینان یافتن از کارایی و سالمت آن ها.
◄ گندزدایی سترون سازی و تمیز کردن وسایل مورد نیاز بخش بیهوشی.

◄ اطمینان از پر بودن سیلندرهای گاز طبی.
◄ آماده کردن دستگاه ساکشن و دستگاههای مختلف پایش 

◄ آماده کردن وسایل تزریقات و کمک به باز نمودن خط وریدی مناسب.
◄ دقت درپایش عالئم حیاتی بیمار)نبض ،فشار خون ،دمای بدن ،تنفس . . .(
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◄ کنترل بیمار از نظر آمادگی های قبل از عمل نا شتابودن )N.P.O(، نداشتن عضو مصنوعی مانند دندان مصنوعی و....
◄ همراهی و انتقال بیمار از روی برانکارد به روی تخت جراحی.

◄ کمک و همراهی متخصص بیهوشی در القای بیهوشی و انجام بی حسی ناحیه ای
◄ کمک در تغییر وضعیت دادن بیمار

◄ سعی در رفع نگرانی و تشویق بیمار و فراهم ساختن راحتی و آسایش بیمار.

3( مراقبت های حین بیهوشی:
◄ پایش مداوم عالئم حیاتی و ثبت آن.

◄ کنترل میزان جذب و دفع مایعات و ثبت آن.
◄ بررسی بیمار از نظر احتمال وجود عالئم هایپوکلسمی و گزارش مواردغیر طبیعی.

◄ کنترل و اطمینان یافتن از کارایی دستگاهها و میزان جریان گازها و گزارش موارد غیر طبیعی.
◄ کنترل راه های هوایی بیمار.

◄ بررسی بیمار از نظر خونریزی و گزارش موارد غیر طبیعی.
◄ پیشگیری از انتقال و انتشار عفونت.

◄ پیشگیری از آسیب های وارده به اعضای بدن)خراش قرینه-سوختگی با وسایل برقی-فشار وارده به اعصاب محیطی و...(.
◄ گزارش سایر موارد غیر طبیعی.

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی هوشبری در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ها رد یف

دانشگاه علوم پزشکی اراک  1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی ایران  5

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  6
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نام دانشگاه ها رد یف

دانشگاه علوم پزشکی بابل 7

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 8

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 9

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 10

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت قائن( 11

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  12

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 13

دانگشگاه علوم پزشکی تهران 14

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 15

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  16

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  17

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد  18

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  19

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  20

دانشگاه علوم پزشکی زابل  21

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  22

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  23

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 24

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  25

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  27

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 28

دانشگاه علوم پزشکی فسا  29
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نام دانشگاه ها رد یف

دانشگاه علوم پزشکی قزوین  30

دانشگاه علوم پزشکی قم  31

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  32

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج  33

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  34

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  35

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان  36

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 37

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 38

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 39

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر( 40

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری  41

دانشگاه علوم پزشکی همدان  42

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 43

دانشگاه علوم پزشکی یزد  44

دانشگاه علوم پزشکی آبادان  45

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 46

دانشگاه علوم پزشکی خمین  47

دانشگاه علوم پزشکی ساوه  48

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان  49

دانشگاه علوم پزشکی گراش 50

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 51
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دانشگاه هایی که رشته کارشناسی هوشبری بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه

نام دانشگاه ها ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  2

دانشگاه علوم پزشکی دزفول 3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 4

دانشگاه علوم پزشکی قم  5

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 6

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 8

دانشگاه علوم پزشکی یزد  9

   دانشگاه های آزاد  ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاه ها ردیف

دانشگاه آزاد تبریز  1

دانشگاه آزاد سراب 2

دانشگاه آزاد پزشکی تهران  3

دانشگاه آزاد مشهد 4

دانشگاه آزاد شاهرود  5

دانشگاه آزاد علی آباد کتول 6

دانشگاه آزاد یزد  7
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علوم آزمایشگاهی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
  از جمله  رشته هایی  هستش که  در بهداشت  و کاهش  هزینه های  درمانی  بسیار مؤثره  ، چراکه فارغ التحصیل  این  رشته   
 مقطع  کاردانی یا نمونه برداری  مدفوع ، ادرار و خون  و آماده سازی  نمونه  و آزمایش های  مختلف  بیوشیمی  و هماتولوژی  
می تونن پزشک  را در انتخاب  بهترین  راه  درمان  و مقابله  با بیماری  راهنمایی  کنن. فارغ التحصیل  کارشناسی  این  رشته  
می تونن آزمایش های  تخصصی  هورمون شناسی  یا ایمونولوژی  را انجام  بدن و مسئول  بخش های  مختلف  یک  آزمایشگاه  
تشخیص  طبی  مثل بخش  نمونه برداری ، انگل شناسی  و ادرار، هورمون شناسی ، ایمونولوژی  و... بشن و بر نحوه  کار و 

آزمایش های  کاردان  علوم آزمایشگاهی  نظارت  کرده  و کار اونا روتأیید کنن.

 توانایی های الزم 
رشــته  علوم آزمایشــگاهی  بــه  ویــژه  در مقطــع  کاردانــی  یــک  رشــته  عملیــه و جوانانــی  کــه  عالقه منــد بــه  کار عملــی  
هســتن و نســبت  بــه  بــو یــا آزمایــش  بــا ادرار و مدفــوع  حســاس  نیســتن، تــوی ایــن  رشــته  موفــق  می شــن. در ضمــن  
الزم  اســت  کــه  دانشــجو بــه  دروس  شــیمی  و زیست شناســی  عالقه منــد باشــه. گفتنیــه کــه  رشــته  علوم آزمایشــگاهی  

در کشــور مــا تــا مقطــع  دکتــرا بــه  صــورت  ناپیوســته  دانشــجو می پذیــره .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیالن کارشناسی علوم آزمایشگاهی می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

بهداشت و ایمنی مواد غذایی 2 میکروب شناسی مواد غذایی 1

بیوشیمی بالینی 4 ژنتیک انسانی 3
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گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

ایمنی شناسی 6 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
)هماتولوژی(

5

قارچ شناسی پزشکی 8 میکروب شناسی پزشکی  7

ویروس شناسی پزشکی 10 انگل شناسی 9

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 12 علوم تغذیه  11

فیزیک پزشکی 14 شیمی دارویی 13

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  16 سم شناسی  15

زیست فن آوری پزشکی 18 نانوتکنولوژی پزشکی 17

فناوری اطالعات سالمت 20 )HTA( ارزیابی فناوری سالمت 19

اقتصاد بهداشت  22 آمار زیستی 21

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  24 بهداشت محیط - سم شناسی محیط 23

انفورماتیک پزشکی 26 فیزیولوژی 25

تاریخ علوم پزشکی 28 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 27

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  30 ژورنالیسم پزشکی  29

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 32 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 31

پدافند غیرعامل در نظام سالمت  34 رفاه اجتماعی 33
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   نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 انقالب اسالمی ایران  2 اخالق اسالمی 

2 تفسیر موضوعی قرآن  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3 زبان انگلیسی عمومی 3 ادبیات فارسی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی

1 آزمایشگاه شیمی عمومی 2 شیمی عمومی

1 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی 3 بیوشیمی عمومی

2 آناتومی )نظری( 3 زیست شناسی سلولی مولکولی

2 فیزیولوژی )نظری( 1 آناتومی )عملی(

2 فیزیک حیاتی 1 آزمایشگاه فیزیولوژی

1 آزمایشگاه بافت شناسی 1 بافت شناسی )نظری(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 روانشناسی عمومی 2 بهداشت عمومی اپیدمیولوژی

2 آمار حیاتی 2 کامپیوتر

◄ دروس تختصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 3 بیوشیمی پزشکی 1

1 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی 2 میکروب شناسی عمومی

1 آزمایشگاه انگل شناسی 1 2 انگل شناسی 1 )کرم ها(

2 آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی  3 ایمنی شناسی پزشکی 

1 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 2 ویروس شناسی پزشکی 

1 آزمایشگاه انگل شناسی 2 2 انگل شناسی 2 )تک یاخته و حشره(

1 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 2 آسیب شناسی عمومی

1 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 2 بیوشیمی پزشکی 2

1 سم شناسی 2 فارماکولوژی

2 متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی 1 آزمایشگاه سم شناسی

3 خون شناسی 1 1 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

1 اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی 2 آزمایشگاه خون شناسی 1

1 آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی 2 ایمونوهماتولوژی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه هورمون شناسی 1 هورمون شناسی

1 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 2 قارچ شناسی پزشکی

1 آزمایشگاه خون شناسی 2 2 خون شناسی 2

1 روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های 
بالینی

1 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1 آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 3 باکتری شناسی پزشکی

1 ژنتیک انسانی 2 آشنایی با بیماری های داخلی

1 سمینار

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

16 کارآموزی در عر

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
 .رشته  علوم آزمایشگاهی  از جمله  رشته هایی هستش که  بازار کار نسبتاً خوبی  داره

 چراکه امروزه  جامعه  ما به  مسئله  بهداشت  و سالمتی  پی  برده  و بی شک  بدون  استفاده  از آزمایشگاه های  تشخیص  طبی  ، 
حفظ  سالمت  جامعه  و جلوگیری  از شیوع  بیماری های  عفونی  و آلرژی ها یا مبارزه  با بیماری های  ژنتیکی  امکان پذیر نیست.

وظایف یک مسئول آزمایشگاه به شرح زیر هستش :
◄ گرفتن و جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

◄ انجام آزمایشات مختلف و تکرار مجدد آن در صورت نیاز
◄ استفاده از تجهیزات اتوماتیک و کامپیوتری در انجام آزمایشات مختلف
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◄ ثبت نتایج آزمایشات و اعالم آن ها به افراد مربوطه )پزشکان، متخصصان صنایع غذایی و دارویی و...(
◄ اطمینان یافتن از درستی و بهداشتی بودن کلیه تجهیزات

◄ نظارت برمیزان مواد مورد نیاز موجود و سفارش دهی در صورت لزوم

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک  1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج  5

دانشگاه علوم پزشکی ایران  6

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  7

دانشگاه علوم پزشکی بابل  8

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 9

دانشگاه علوم پزشکی بم  10

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 11

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 12

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 13
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  14

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  15

دانشگاه علوم پزشکی تهران  16

دانشگاه علوم پزشکی تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش( 17

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز  18

دانشگاه علوم پزشکی اراک  1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج  5

دانشگاه علوم پزشکی ایران  6

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  7

دانشگاه علوم پزشکی بابل  8

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 9

دانشگاه علوم پزشکی بم  10

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 11

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 12

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 13

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  14
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  15

دانشگاه علوم پزشکی تهران  16

دانشگاه علوم پزشکی تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش( 17

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز  18

دانشگاه علوم پزشکی جهرم 19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد  20

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  22

دانشگاه علوم پزشکی زابل 23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 26

دانشگاه علوم پزشکی سمنان  27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 31

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان( 32

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب( 33
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی فسا 34

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 35

دانشگاه علوم پزشکی قم 36

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  37

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 38

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 39

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 40

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان  41

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 42

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 43

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد  44

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 45

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل( 46

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 47

دانشگاه علوم پزشکی همدان  48

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 49

دانشگاه علوم پزشکی یزد  50

دانشگاه علوم پزشکی آبادان  51

دانشگاه علوم پزشکی خمین  52
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی سراب 53

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان  54

دانشگاه علوم پزشکی گراش  55

دانشگاه علوم پزشکی مراغه  56

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی بصورت پردیس تدریس می شه

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  2

دانشگاه علوم پزشکی دزفول  3

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  4

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  5

دانشگاه علوم پزشکی قم  6

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  7

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج  8

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  9

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  10

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان  11

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 12
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 13

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 14

دانشگاه علوم پزشکی یزد  15

 
   دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد تبریز  1

دانشگاه آزاد مرند 2

دانشگاه آزاد ارومیه  3

دانشگاه آزاد اردبیل  4

دانشگاه آزاد کاشان  5

دانشگاه آزاد پزشکی تهران  6

دانشگاه آزاد مشهد 7

دانشگاه آزاد شاهرود 8

دانشگاه آزاد زاهدان  9

دانشگاه آزاد کازرون  10

دانشگاه آزاد قم  11

دانشگاه آزاد کرمانشاه  12
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد گرگان  13

دانشگاه آزاد الهیجان  14

دانشگاه آزاد الیگودرز 15

دانشگاه آزاد بروجرد  16

دانشگاه آزاد بابل  17

دانشگاه آزاد تنکابن  18

دانشگاه آزاد چالوس 19

دانشگاه آزاد ساری 20

دانشگاه آزاد اراک 21

دانشگاه آزاد تبریز - ظرفیت خودگردان  22

دانشگاه آزاد مرند - ظرفیت خودگردان  23

دانشگاه آزاد اردبیل - ظرفیت خودگردان  24

دانشگاه آزاد کاشان - ظرفیت خودگردان  25

دانشگاه آزاد پزشکی تهران - ظرفیت خودگردان  26

دانشگاه آزاد مشهد - ظرفیت خودگردان  27

دانشگاه آزاد شاهرود - ظرفیت خودگردان  28

دانشگاه آزاد زاهدان - ظرفیت خودگردان  29

دانشگاه آزاد کازرون - ظرفیت خودگردان  30
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد قم - ظرفیت خودگردان  31

دانشگاه آزاد کرمانشاه - ظرفیت خودگردان  32

دانشگاه آزاد گرگان - ظرفیت خودگردان  33

دانشگاه آزاد الهیجان - ظرفیت خودگردان  34

دانشگاه آزاد الیگودرز - ظرفیت خودگردان  35

دانشگاه آزاد بروجرد - ظرفیت خودگردان  36

دانشگاه آزاد بابل - ظرفیت خودگردان  37

دانشگاه آزاد تنکابن - ظرفیت خودگردان  38

دانشگاه آزاد چالوس - ظرفیت خودگردان  39

دانشگاه آزاد ساری - ظرفیت خودگردان  40

دانشگاه آزاد اراک - ظرفیت خودگردان  41
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رادیولوژی )تکنولوژی پرتو شناسی( 

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
با ورود این تکنولوژی به عرصه ی علم بشر ، انسان تونست از پوست و گوشت بگذره و به اعماق شگفت انگیز بدن انسان 

.راه پیدا کنه و اجزای بدن انسان رو در معرض دید و بررسی قرار بده
اگه دانشجوی این رشته مهارت های این دانش رو به خوبی کسب نکرده باشه عالوه بر اینکه پرتو گیری بیمار رو 
افزایش می ده و به اون آسیب می رسونه تصاویر مناسبی هم از اعضای بدن تهیه نمی کنه و کار درمان بیمار رو با 

مشکل مواجه می کنه.
بنابراین باید با عالقه وارد این رشته بشی و در کسب مهارتهاش نهایت تالشت رو بکنی.

   توانایی های الزم
دانشجوی رشته ی رادیولوژی باید در درس های زیست شناسی، ریاضی و فیزیک توانمند باشه ، به خصوص در فیزیک 
چرا که بدون آگاهی از اصول فیزیک که برمبنای آن،کار تصویر برداری انجام می شه،امکان انجام صحیح کار وجود نداره.
اون باید بتونه درس هایی رو که در طول تحصیل به صورت تئوری فراگرفته در کار عملی مورد استفاده قرار بده.

دانشجوی این رشته همچنین باید توانایی برقراری ارتباط با بیماران و کار در محیط بیمارستانی رو داشته باشه.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 

◘ ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
فارغ التحصیالن کارشناسی رادیولوژی می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن :

گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

فیزیک پزشکی 2 رادیولوژی و حفاظت پرتویی 1
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گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

نانوتکنولوژی پزشکی  4 فناوری تصویربرداری پزشکی 3

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 6 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 5

انفورماتیک پزشکی  8 علوم تشریحی 7

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 10 اپیدمیولوژی 9

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  12 ژورنالیسم پزشکی  11

اقتصاد بهداشت  14 تاریخ علوم پزشکی 13

رفاه اجتماعی 16 آمار زیستی 15

فناوری اطالعات سالمت  18 )HTA( ارزیابی فناوری سالمت 17

پدافند غیر عامل در نظام سالمت 19

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

3 زبان عمومی 3 زبان فارسی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 انقالب اسالمی ایران 2 اخالق اسالمی

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  2 تفسیر موضوعی قرآن 
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 دفاع مقدس 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

1 فیزیک عمومی )عملی( 2 فیزیک عمومی )نظری(

0/5 فیزیولوژی )عملی( 1/5 فیزیولوژی )نظری(

2 ریاضیات عمومی 2 زیست شناسی سلولی

1 آشنایی با فناوری نوین اطالعات )نظری( 1 بهداشت عمومی

1 آمار 1 آشنایی با فناوری نوین اطالعات )عملی(

2 مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی 1 اخالق حرفه ای 

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 آناتومی 1 )اندام فوقانی،تحتانی،ستون فقرات(
)عملی(

1/5 آناتومی 1 )اندام فوقانی،تحتانی،ستون فقرات(
)نظری(

3 فیزیک پرتوها 2 آسیب شناسی عمومی

1/5 آناتومی 2 )نظری( 2 زبان تخصصی

3 روش های پرتونگاری 1 0/5 آناتومی 2 )عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1/5 آناتومی 3 )نظری( 2 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی 

1 اصطالحات پزشکی در رادیولوژی  0/5 آناتومی 3 )عملی(

3 روش های پرتوشناسی 2 3 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

1 مراقبت از بیمار در بخش 
تصویربرداری پزشکی )عملی(

1 مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی 
)نظری(

1/5 دزیمیتری پرتوهای یونیزان )نظری( 2 رادیوبیولوژی

2 کارآموزی 1 0/5 دزیمیتری پرتوهای یونیزان )عملی(

2 بیماری شناسی 2 روش های پرتونگاری 3

3 آناتومی مقطعی 3 تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی

2 کارآموزی 2 2 اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری 
)سی تی اسکن(

1 کاربرد رایانه در تصویربرداری )عملی( 1 کاربرد رایانه د تصویربرداری )نظری(

2 ارزیابی تصاویر پزشکی 2 آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد 
کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

2 اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری 
MRI

2 تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری 
)سی تی اسکن(

0/5 تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های 
رادیولوژی )عملی(

1/5 تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های 
رادیولوژی )نظری(

2 کارآموزی 3 1 سمینار1

2 تضمین و کنترل کیفی روش های 
تصویربرداری پزشکی )نظری(

2 ارزیابی تصاویر در پزشکی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 سمینار 2 1 تضمین و کنترل کیفی روش های
 تصویربرداری پزشکی )عملی(

2 تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری 
MRI

2 روش های پرتونگاری اختصاصی

4 کارآموزی در عرصه 1 )سی تی اسکن( 2 حفاظت ر برابر پرتوهای یونیزان
 در بخش های پرتوشناسی

4 کارآموزی در عرصه 3 
)روش های پرتونگاری اختصاصی(

4 )MRI( 2 کارآموزی در عرصه

2 کارآموزی 4 4 کارآموزی در عرصه 4 )سونوگرافی پزشکی(

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
کار یــه رادیولوژیســت در مقطــع کاردانــی و کارشناســی یــه کار اجراییــه،  البته کاردان این رشــته بیشــتر تصویربرداری 
از دســت و پــا و انگشــتان رو انجــام مــی ده و کارشناســان ایــن رشــته، تصویربــرداری اختصاصــی یــا تصویــر بــرداری 
تداخلــی مثــل تصویــر بــرداری از دســتگاه گــوارش و عــروق رو بــر عهــده دارن.فــارغ التحصیالن این رشــته مــی تونن 
تــوی بیمارســتان بــه عنــوان مســئول آمــاده ســازی دســتگاه هــای مختلــف رادیوگرافــی ،انجــام عمــل رادیولــوژی، 

ظهــور و ثبــت کلیشــه هــای رادیوگرافــی فعالیــت کنــن.

◙  وظایف کارشناس پرتوشناسی:
◄ ارائه راهنمایی های  الزم به بیماران به منظور انجام پرتونگاری .

ــبرداری  ــرای عکس ــار ب ــو بیم ــاهده عض ــه مش ــوی ک ــه نح ــگاری ب ــتگاه پرتون ــر دس ــار زی ــودن بیم ــاده نم ◄ آم
ــه. ــی ش ــالق م ــار اط ــه بیم ــت دادن ب ــی وضعی ــل در پرتوشناس ــن عم ــه ای ــه ب ــر باش امکان پذی

◄ آمــاده نمــودن و بــکار انداختــن دســتگاه و انتخــاب میــزان دوز و زمــان مناســب بــرای انجــام پرتونــگاری کــه بــه 
آن شــرایط پرتونــگاری گفتــه مــی شــه.

◄ بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی و اعالم موارد نقص دستگاه.
◄ مطالعه در مورد تکنیک های پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن

◄ انجام رادیوگرافی با ماده حاجب زیر نظر متخصص رادیولوژی
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◄ ظهور و ثبت کلیشه های رادیوگرافی
◄ کنترل کیفیت تصویر بدست آمده

◄ بایگانی و حفاظت عکسهای رادیولوژی بر طبق استانداردها.
◄ رعایت کلیه استاندارد ها به منظور حفاظت بیمار و متصدی رادیوگرافی

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی پرتوشناسی )رادیولوژی( در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

دانشگاه علوم پزشکی ایران  4

دانشگاه علوم پزشکی بابل 5

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 6

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 7

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8

دانشگاه علوم پزشکی تهران 9

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 10

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  11

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  12

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  13
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 14

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه( 15

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 16

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 18

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  19

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 20

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  21

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 22

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 23

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود( 24

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 25

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 26

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 27

دانشگاه علوم پزشکی همدان  28

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 29

دانشگاه علوم پزشکی یزد  30
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دانشگاه هایی که رشته کارشناسی تکنولوژی پرتو شناسی )رادیولوژی( بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  2

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  4

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7

دانشگاه علوم پزشکی یزد  8
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  پرتو درمانی )رادیو تراپی(

  معرفی کلی رشته و هدف آن
پرتو درمانی یا رادیو تراپی یکی از مهمترین شاخه های فیزیک پزشکیه که به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ 
یونیزاسیون می پردازه.به طور کلی هدف از پرتودرمانی از بین بردن حداکثر سلول های سرطانی با حداقل آسیب به 
بافت های سالمه که عمدتا برای معالجه و یا جلوگیری از پیشرفت بیشتر سرطان و ضایعات بخش های مختلف بازتوانی و 

بهبود اعضای بدن بیمار و پیشگیری از گسترش ضایعات اعضاء و کاهش عالئم بیماری و درده.

 توانایی های الزم 
این رشته نیازمند دقت و ظرافت فراوانه چون همون اشعه ای که می تونه بهبود بیمار رو رقم بزنه در صورت استفاده ی 

نابجا جان بیمار رو می گیره. این رشته بیشتر با افرادی که با مشکل سرطان دست و پنجه نرم می کنن سروکار داره.
بنابراین داشتن مهارت کالمی و شرایط روحی مناسب می تونه روح امید و زندگی دوباره و تالش برای به دست آوردن 
سالمتی گذشته رو در بیماران زنده کنه. تسلط بردروس ریاضی و فیزیک دبیرستان به خصوص آشنایی کامل با قوانین 

فیزیک نور و همچنین درس زیست شناسی الزمه ی موفقیت توی این رشته ست.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیالن کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

فیزیک پزشکی 2 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 1

علوم تشریحی 4 فناوری تصویربرداری پزشکی 3
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گرایش های کارشناسی ارشد  ردیف گرایش های کارشناسی ارشد   ردیف

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 6 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 5

انفورماتیک پزشکی  8 اپیدمیولوژی 7

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 10 اقتصاد بهداشت 9

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  12 ژورنالیسم پزشکی  11

آمار زیست 14 تاریخ علوم پزشکی 13

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 16 فناوری اطالعات سالمت 15

پدافند غیر عامل در نظام سالمت 18 رفاه اجتماعی 17

 نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس پایه :
فیزیــک عمومــی ،آناتومــی ،فیزیولــوژی انســانی ،کمــک هــای اولیــه و مراقبــت از بیمــار ،اصطالحــات و کلیــات پزشــکی 

،بافــت شناســی و آســیب شناســی

◄ دروس اصلی و تخصصی:
آناتومــی ســطحی بــدن ،فیزیــک تشعشــع و مــواد رادیواکتیــو ،دســتگاه هــای رادیوتراپــی، تکنیــک هــای رادیوتراپــی، 
اصــول محاســبات و برنامــه ریــزی در رادیوتراپــی، رادیوبیولــوژی و حفاظــت در برابــر پرتوهــای یــون ســاز، تکنیــک 

هــای رادیوگرافــی ،تکنیــک هــای پزشــکی هســته ای کارآمــوزی بیمارســتانی ،کارورزی

 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تونــن در درمانگاه هــای پرتــو درمانــی، مراکــز پرتودرمانــی بیمارســتان ها و مراکــز 

تحقیقاتــی بــه پرتودرمانی هــای  ســاده و تخصصــی بپــردازن.
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◙ وظایف رادیوتراپیست:

1( در نقش آموزشی:
فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته مــی تونــن در آمــوزش واحدهــای عملــی،کار آمــوزی و فعالیتهــای علمــی دانشــجویان 
ــک  ــتاری و مامایی،فیزی ــناس رادیولوژی،پرس ــی رادیوتراپی،کارش ــی رادیوتراپی،کارشناس ــل کاردان ــکی از قبی پیراپزش

پزشــکی نقــش داشــته باشــن.
در آمــوزش مهارتهــای عملــی و اصــول عملکــردی دســتگاهها و فنــون اجرایــی تکنیــک هــای رادیوتراپــی دســتیاران 

ــد. ــز همــکاری نزدیکــی دارن ــی نی ــا اســاتید گــروه رادیوتراپ رادیوتراپی ب

2(در نقش پژوهشی:
ایــن دانــش آموختــگان بــا ســطح علمــی قابــل قبــول و تســلط کافــی کــه در ایــن مقطــع پیــدا مــی کننــد می تونــن در 
امــور پژوهشــی و برنامــه هــای آموزشــی و کنفرانــس هــا و همایشــهای علمــی بــا اســاتید مربوطــه مشــارکت فعــال 

ــته باشن. داش

3(در نقش اجرایی و خدماتی:
◄ یادگیری نحوه ی تولید پرتو های یونیزان و اصول مربوط به آن ها

◄ تسلط بر تکنیک های مختلف شیمی درمانی و پرتودرمانی
◄ روش های حفاظت از اشعه ایکس و سایر پرتوهای رادیو اکتیو

◄ روش های درمان تومور های جامد و لوسم و لنفوم و همچنین برخی تومور های خوشخیم
◄ تسلط بر پرتو درمانی پیشگیرنده به منظور جلوگیری از رشد مجدد سلول های سرطانی
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 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
 دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مامایی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی بابل 2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 3

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 4

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی )رادیوتراپی( بصورت پردیس در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ها ردیف

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 1

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 2
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مـــامـــایی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
در دوران قدیم به ماماها، قابله می گفتن و معموال پیرزنانی مهربان بودن که در این کار تبحر خاصی داشتن ولی در 

 .... صورتی که مشکلی پیش نمیومد مهارت اونا به درد خانم باردار می خورد، در غیر این صورت
بالخره این رشته هم رشته دانشگاهی شد تا دیگه با جون مادر و نوزاد بازی نشه.

 در هر تیک تاک ساعت، نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می شن، به همین جهت مامایی یکی از قدیمی  ترین مشاغله 
و دانشیه که روی مشاهده، آموزش، پیشگیری، تحقیق، تشخیص و درمان استوار شده.

وسعت کار و طول مدتی که با مادر در ارتباطه بسیار طوالنیه چرا که ماما به مشاوره قبل، بعد و هنگام ازدواج، آموزش 
نحوه ی تنظیم خانواده، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و مراقب بهداشتی مادر و کودک، آموزش به دختران 

در زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از اون می پردازه.
حیطه ی این رشته از دوران قبل از حاملگی شروع می شه و تا پس از زایمان و 6 سالگی کودک ادامه پیدا می کنه.

در ضمن یادتون باشه که این رشته فقط مخصوص دختر خانوماست و آقا پسرها نمی تونن این رشته رو انتخاب کنن.

   توانایی های الزم 
  ایــن رشــته نیــاز بــه عالقــه و احســاس مســئولیت خیلــی زیــاد داره بــرای ایــن رشــته بایــد تحمــل دیــدن خونریــزی، 
شــب کاری و در کل کار در محیــط بیمارســتان رو داشــته باشــی، دروس مامایــی بیشــتر عملــی هســتن بایــد از نظــر 
ــاوره و  ــون مش ــی چ ــوردار باش ــی برخ ــی خوب ــط اجتماع ــی و از رواب ــته باش ــل داش ــالمت کام ــی س ــمی و روح جس
آمــوزش بخــش مهمــی از کار یــک ماماســت و وضعیــت ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته تــا مقطع دکتــری وجــود داره.

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیلی
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مامایی می تونن در آزمون مقطع دکترای رشته های زیر در حوزه علوم پزشکی  شرکت کنن:
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

مشاوره در مامایی 2 مامایی 1

علوم بهداشتی در تغذیه 4 علوم تغذیه 3

فیزیولوژی 6 ژنتیک انسانی 5

سالمت سالمندی 8 انفورماتیک پزشکی 7

اکولوژی انسانی 10 اپیدمولوژی 9

اقتصاد بهداشت 12 نانوتکنولوژی پزشکی 11

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 14 آموزش بهداشت 13

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 16 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 15

ژورنالیسم پزشکی 18 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 17

تاریخ علوم پزشکی 20 آمار زیستی 19

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 22 فناوری اطالعات سالمت 21

رفاه اجتماعی 23

   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 انقالب اسالمی ایران 2 اخالق اسالمی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 سلول شناسی و بافت شناسی )عملی( 1/5 سلول شناسی و بافت شناسی )نظری(

0/5 بیوشیمی )عملی( 1/5 بیوشیمی )نظری(

0/5 تشریح 1 )عملی( 1/5 تشریح 1 )نظری(

0/5 تشریح 2 )عملی( 1/5 تشریح 2 )نظری(

1/5 فیزیولوژی 2 )نظری( 3 فیزیولوژی 1 

1/5 ایمنی شناسی )نظری( 0/5 فیزیولوژی 2 )عملی(

2 میکروب شناسی نظری  0/5 ایمنی شناسی )عملی(

1 میکروب شناسی عملی 1 انگل شناسی و قارچ شناسی 
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◄ دروس تخصصی الزامی:

تعدادواحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 آسیب شناسی عمومی و اختصاصی )عملی( 0/5 آسیب شناسی عمومی و اختصاصی )نظری(

 0/5 اصول خدمات بهداشت 1 )کارآموزی(  1/5 اصول خدمات بهداشت 1 )نظری(

1 داروشناسی 2 2 داروشناسی عمومی 1

1 کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی 
و روش کار در اتاق عمل و زایمان 

1 اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در 
اتاق عمل و زایمان 

 0/5 آمار حیاتی )عملی( 1/5 آمار حیاتی )نظری(

2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها )بهداشت 2( 2 روانشناسی عمومی،روانشناسی زن و خانواده

2 اصول تغذیه مادر و کودک 2 زبان انگلیسی تخصصی

1 حقوق و پزشکی قانونی در مامایی 1 تاریخ اخالق،قوانین و حقوق در مامایی

2 جنین شناسی 1 کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی

2 باراری و زایمان 1- بارداری طبیعی 2 ژنتیک

2 بارداری و زایمان 2- زایمان طبیعی،ایمن 
و فیزیولوژیک و روش های کاهش درد زایمان

1 کارآموزی بارداری طبیعی

2 بارداری و زایمان 3- بارداری و زایمان غیرطبیعی 2 کارآموزی زایمان طبیعی

1 بارداری و زایمان 4- بیماری های داخلی و جراحی 
در بارداری و زایمان 

2 کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

1 کارآموزی نوزادان  2 نوزادان 

1 کارآموزی بیماری های کودکان 2 بیماری های کودکان 
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تعدادواحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 1 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

2 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی )2( 3 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی )1(

2 فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی 2 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی )3(

1 ارتباطت اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت 
مادر و کودک و باروری )بهداشت 3(

1 کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی

1 مدیریت ارتقاء کیفیت در بهداشت 
مادر و کودک و باروری )بهداشت 5(

2 بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 4(

1 اصول روانپزشکی در مامایی 2 کارآموزی بهداشت باروری،مادر و کودک 
و تنظیم خانواده

1 رادیولوژی،سونولوژی و الکترولوژی 
در مامایی و زنان

1 اختالالت عملکرد جنسی

2 بیماری های زنان و ناباروری 2 اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2 کارآموزی بیماری های زنان

◄ دروس تخصصی اختیاری:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 رشد و تکامل 1 تغذیه در بیماری های مادر و کودک

0/5 بی حس و بیهوشی و احیا در مامایی )نظری( 0/5 بی حسی و بیهوشی و احیا در مامایی )عملی(

0/5 روش تحقیق و طراحی طرح تحقیق )نظری( 0/5 روش تحقیق و طراحی طرح تحقیق )عملی(

0/5 سیستم های اطالع رسانی پزشکی
)فن آوری اطالعات در مامایی()نظری(

0/5 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 
)فن آوری اطالعات در مامایی()عملی(



135

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 آمادگی برای زایمان و زایمان 
فیزیولوژیک )عملی(

1/5 آمادگی برای زایمان و زایمان
فیزیولوژیک)نظری(

1 تئوری ها و مدل های مامایی و بهداشتی 1 اجرای طرح حل مشکل حرفه ای 
یا مقاله تحقیقی در مامایی

0/5 مامایی مبتنی بر شواهد )نظری( 1 جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان

1 درمان های تکمیلی و جایگزینی در مامایی 0/5 مامایی مبتنی بر شواهد )عملی(

1 بیولوزی تولید مثل 1 طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی

1 آموزش به بیمار و مراجعه کننده 1 مدیریت اقتصاد بهداشت 

0/5 ترویج تغذیه با شیر مادر )نظری( 1 تغذیه قبل،حین و بعد از بارداری

1 مامایی و بهداشت باروری در بحران ها و بالیا 0/5 ترویج تغذیه با شیر مادر )عملی(

1 اختالالت عملکرد جنسی 1 مامایی و بهداشت باروری در سالمت شهری 

1 کارآموزی نوزادان  2 نوزادان 

1 کارآموزی بیماری های کودکان 2 بیماری های کودکان 

1 کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 1 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

2 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی )2( 3 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی )1(

2 فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی 2 فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی )3(

1 ارتباطت اموزش بهداشت و مشاوره 
در بهداشت مادر و کودک و باروری )بهداشت 3( 1 کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی

1 مدیریت ارتقاء کیفیت در بهداشت 
مادر و کودک و باروری )بهداشت 5( 2 بهداشت مادر و کودک و باروری 

)بهداشت 4(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 اصول روانپزشکی در مامایی 2 کارآموزی بهداشت باروری،مادر و کودک و 
تنظیم خانواده

1 رادیولوژی،سونولوژی و الکترولوژی
2 در مامایی و زنان کارآموزی بیماری های زنان

2 بیماری های زنان و ناباروری 2 اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

◄ کارآموزی در عرصه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2/5 کارآموزی در عرصه زایمان
 طبیعی و غیرطبیعی )1(

3 کارآموزی در عرصه بارداری 
طبیعی و غیرطبیعی

2 کارآموزی در عرصه بیماری های
زنان و ناباروری

2/5 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی 
و غیرطبیعی )2(

1 کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند 
مراقبت های ویژه

2 کارآموزی در عرصه بهداشت باروری،مادر و 
کودک و تنظیم خانواده

1 کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن 
در مامایی

1 کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی
 و جراحی در بارداری

1 کارآموزی در عرصه ردیولوژی
 و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
ــا و  ــتان ها، درمانگاه ه ــه بیمارس ــم ب ــه، می تون ــه کار بش ــغول ب ــا مش ــه در آن ه ــا می تون ــک مام ــه ی ــزی ک از مراک
مراکــز بهداشــتی اشــاره کنــم. همچنیــن مامــا می تونــه طبــق قوانیــن حاضــر در صــورت داشــتن مــدرک کارشناســی 

می تونــه مطــب دایــر کنــه و در آن بــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بپــردازه.
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◙  وظایف ماما:
ــا توجــه بــه ایــن قبــل از تولد،کار ماما معمــوال  بخــش عمــده ای از وظایف ماما بــه زنــان بــاردار مربــوط مــی شــه. ب

شــامل مــوارد زیــره:
◄ توصیه به زنان باردار برای موضوعاتی چون تغذیه سالم

◄ توضیح در مواردی چون به دنیا آوردن بچه در بیمارستان ، تولد طبیعی یا انواع تسکین درد
◄ برگزاری کالس های آموزشی درمورد بارداری و پدر و مادر شدن

◄ بررسی سالمت مادر و کودک در طول بارداری

در هنگام زایمان وظایف ماما عبارتند از :
◄ بررسی چگونگی پیشرفت کار

◄ کنترل کودک در طول مراحل زایمان
◄ تسکین درد و توصیه هایی در مورد روش های مدیریت درد

◄ انجام عمل زایمان )طبیعی(
◄ تماس با دکتر متخصص در هنگام روبرو شدن با هر مشکل

وقتــی کــودک بــه دنیــا میــاد، کار ماما مــی تونــه شــامل ارائــه توصیــه هــای الزم بــه خانــواده در مــورد تغذیــه، حمــام 
کــردن و مراقبــت از کودک باشــه.

ماما به غیر از مسایل مربوط به زنان باردار وظایف دیگری هم داره که برخی از آن ها عبارتند از :
◄ انجــام معاینــات الزم از زنــان و تشــخیص مــوارد غیــر طبیعــی و بیمــاری هــای زنانــه و در صــورت لــزوم ارجــاع 

آن هــا بــه پزشــک متخصــص
◄ راهنمایی و مشاوره بهداشتی زنان و دختران

◄ راهنمایی زنان در امر تنظیم خانواده
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
 دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مامایی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4

دانشگاه علوم پزشکی ایران  5

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 6

دانشگاه علوم پزشکی بابل 7

دانشگاه علوم پزشکی بم 8

دانشگاه علوم پزشکی یندرعباس 9

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 10

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 11

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 12

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  13

دانشگاه علوم پزشکی تهران  14

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 15

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 16
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 17

دانشگاه علوم پزشکی زابل 18

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 19

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 21

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 22

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 23

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 24

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 25

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 26

دانشگاه علوم پزشکی قم 27

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 28

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 29

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 30

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 31

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 32

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 33

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت 34
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود( 35

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 36

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 37

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 38

دانشگاه علوم پزشکی همدان 39

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 40

دانشگاه علوم پزشکی یزد 41

دانشکده علوم پزشکی شوشتر 42

  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد بناب 1

دانشگاه آزاد تبریز 2

دانشگاه آزاد مراغه 3

دانشگاه آزاد مرند 4

دانشگاه آزاد ارومیه 5

دانشگاه آزاد مهاباد 6

دانشگاه آزاد اردبیل 7
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد خلخال 8

دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( 9

دانشگاه آزاد فال.ورجان 10

دانشگاه آزاد نجف آباد 11

دانشگاه آزاد کرج 12

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 13

دانشگاه آزاد ورامین 14

دانشگاه آزاد شهرکرد 15

دانشگاه آزاد بیرجند 16

دانشگاه آزاد قوچان 17

دانشگاه آزاد گناباد 18

دانشگاه آزاد مشهد 19

دانشگاه آزاد نیشابور 20

دانشگاه آزاد بجنورد 21

دانشگاه آزاد آبادان 22

دانشگاه آزاد اهواز 23

دانشگاه آزاد بهبهان 24

دانشگاه آزاد دزفول 25
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد مسجد سلیمان 26

دانشگاه آزاد زنجان 27

دانشگاه آزاد سمنان 28

دانشگاه آزاد زاهدان 29

دانشگاه آزاد ارسنجان 30

دانشگاه آزاد استهبان 31

دانشگاه آزاد جهرم 32

دانشگاه آزاد فیروزآباد 33

دانشگاه آزاد الرستان 34

دانشگاه آزاد کازرون 35

دانشگاه آزاد قم 36

دانشگاه آزاد سنندج 37

دانشگاه آزاد شهربابک 38

دانشگاه آزاد کرمان 39

دانشگاه آزاد گچساران 40

دانشگاه آزاد گرگان 41

دانشگاه آزاد آستارا 42

دانشگاه آزاد رشت 43
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد بروجرد 44

دانشگاه آزاد بابل 45

دانشگاه آزاد تنکابن 46

دانشگاه آزاد چالوس 47

دانشگاه آزاد ساری 48

دانشگاه آزاد اراک 49

دانشگاه آزاد تویسرکان 50

دانشگاه آزاد میبد 51
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پرستـــــاری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگه بخوای وارد این رشته حساس بشی، باید بسیار دلسوز باشی مثل حس یک مادر نسبت به فرزندش. پرستار شخص 

اصلی در گروه مراقبت پزشکیه، پذیرش، آماده  سازی، مراقبت ها و حمایت های جسمی و اجتماعی و ... داره.
 .نظر بیشتر افراد جامعه اینه که، ارزش پرستار خوب به اندازه ی ارزش یک پزشک خوبه و این کامال درسته

  توانایی های الزم 
یــه پرســتار خــوب بایــد از ســالمت کامــل جســمی و روحــی برخــوردار باشــه و فــردی دقیــق ،عالقمنــد و صبور باشــه. 

و از همــه مهــم تــر ،بایــد کنتــرل کافــی روی احساســات شــخصی خودش داشــته باشــه.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دانشــجویان پرســتاری می تونــن بعــد از فــارغ تحصیلــی در در رشــته هــای متعــددی ادامــه ی تحصیــل بــدن کــه 
مــدت دوره ی کارشناســی ارشــد معمــوال 2 ســاله ، تــوی  ایــن رشــته گرایــش هــای زیــر رو مــی تونیــن انتخــاب کنین: 

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

پرستاری داخلی - جراحی 2 روان پرستاری 1

پرستاری کودکان  4 پرستاری سالمت جامعه 3

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 6 پرستاری نظامی 5

پرستاری اورژانس 8 پرستاری توانبخشی 7

پرستاری سالمندی 10 پرستاری مراقبت های ویژه 9
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

علوم تغذیه 12 مدیریت پرستاری 11

سم شناسی 14 علوم بهداشتی در تغذیه 13

ارگونومی 16 اتاق عمل 15

فیزیولوژی 18 اپیدمیولوژی 17

علوم تشریحی 20 تکنولوژی گردش خون 19

سالمت سالمندی 22 انفورماتیک پزشکی 21

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 24 مدیریت توانبخشی 23

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 26 مهندسی پزشکی )بیوتکنولوژی( 25

آمار زیستی  28 آموزش بهداشت 27

نانوتکنولوژی پزشکی 30 اکولوژی انسانی 29

تاریخ علوم پزشکی 32 اقتصاد بهداشت 31

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 34 فناوری اطالعات سالمت 33

ژورنالیسم پزشکی  36 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 35

رفاه اجتماعی 37
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 اخالق اسالمی 2 انقالب اسالمی ایران 

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  2 تفسیر موضوعی قرآن 

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 2

2 دانش خانواده و جمعیت 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 تشریح )عملی( 1/5 تشریح )نظری(

0/5 فیزیولوژی )عملی( 2/5 فیزیولوژی )نظری(

0/5 ژنتیک و ایمونولوژی )عملی( 1/5 ژنتیک و ایمونولوژی )نظری(

0/5 بیوشیمی )عملی( 1 بیوشیمی )نظری(

0/5 میکروب شناسی )عملی( 1 میکروب شناسی )نظری(

0/5 انگل شناسی )عملی( 1 انگل شناسی )نظری(

0/5 آمار حیاتی مقدماتی )عملی( 0/5 آمار حیاتی مقدماتی )نظری(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 تحقیق در پرستاری )عملی( 1 تحقیق در پرستاری )نظری(

 0/5 فناوری اطالعات در پرستاری )عملی( 0/5 فناوری اطالعات در پرستاری )نظری(

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع 
در ایران 

1/5 تغذیه و تغذیه درمانی

2 داروشناسی )فارماکولوژی( 2 روانشناسی فردی و اجتماعی

0/5 فرآیند آموزش بیمار )نظری( 2 زبان تخصصی

2/5 اصول و مهارت های پرستاری )نظری( 0/5 فرآیند آموزش بیمار )عملی(

1 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای )نظری( 1/5 اصول و مهارت های پرستاری )عملی(

1/5 پرستاری سالمت فرد و خانواده  0/5 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای )عملی(

1 پرستاری و بهداشت محیط  1/5 پرستاری سالمت جامعه

0/5 بررسی وضعیت سالمت )عملی( 0/5 بررسی وضعیت سالمت )نظری(

2 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد 2/5 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

3 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 1 2 مفاهیم پایه پرستاری

4 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 3 3 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 2

0/5 مراقبت های پرستاری در منزل )عملی( 1/5 مراقبت های پرستاری در منزل )نظری(

1 پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث 
غیرمترقبه )نظری(

3 مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1/5 پرستاری کودک سالم )نظری( 0/5 پرستاری اورژانس در بحران ها 
و حوادث غیرمترقبه )عملی(

3 پرستاری بیماری های کودکان  0/5 پرستاری کودک سالم )عملی(

2 پرستاری بیماری های روان  2 پرستاری بهداشت روان 

2 اصول مدیریت خدمات پرستاری 

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 1 اصول و مهارت های پرستاری

2 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 1 2 پرستاری سالمت جامعه / فرد و خانواده 
/ محیط

2 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 3 2 پرستاری بزرگساالن / سالمندان 2

2 پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماری های 
کودکان 

1 پرستاری در مشکالت شایع ایران 

1 پرستاری مراقبت های ویژه  2 پرستاری بهداشت روان و پرستاری 
بیماری های روان 

1 فارماکولوژی بالینی 

 
◄ کارآموزی در عرصه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 پرستاری سالمت جامعه / فرد و خانواده / محیط 2 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

8 پرستاری بزرگساالن / سالمندان )1-3( 
و پرستاری مراقبت در منزل

2 پرستاری بیماری های کودکان 

2 اصول مدیریت خدمات پرستاری 3 پرستاری مراقبت های ویژه

2 پرستاری اورژانس در بحران ها
 و حوادث غیرمترقبه 

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
پرســتار عــالوه بــر کار در بیمارســتان و مراکــز بهداشــتی-درمانی مــی تونــن در صنعــت بــرای مراقبــت از ســالمت و 
بهداشــت کارکنــان صنایــع مختلــف، در ســازمان تربیــت بدنــی و مراکــز ورزشــی بــه عنــوان یکــی از اعضــای اصلی تیم 
مراقبــت پزشــکی و در آمــوزش و پــرورش فعالیــت کنــه، حتــی یــک پرســتار می تونــه بــه صــورت مســتقل فعالیــت 

کنــه، یعنــی بــا حضــور در مراکــز بهداشــت خصوصــی بــه ارزیابــی وضعیــت ســالمت افــراد جامعــه بپــردازه .

یه پرستار می تونه توی بیمارستان بر اساس سطح تحصیالتش )کارشناسی،کارشناسی ارشد(و سابقه ی کار در پست 
هایپرستار شیفت، سرپرستار،  سوپروایزر بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت  و  سوپروایزر ارشد فعالیت کنه.

◙  وظایف و نقش های پرستار:
◄مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از بیماره.
◄معلم: اجرا و ارزیابی طرح های آموزشی برای فرد و خانواده.

◄مشاور: جمع آوری اطالعات برای حل مشکل و تصمیم گیری بیماری.
◄رهبر: حمایت کننده از فردی که به کمک نیاز داره.

◄نقش درمانی.
◄نقش حفاظتی.

◄نقش هماهنگ کننده.
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی پرستاری در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک  1

دانشگاه علوم پزشکی اراک )محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند( 2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت شهرستان مغان )گرمی(( 4

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل )محل تحصیل موسسه آموزش سالمت مشکین شهر( 5

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 6

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان( 7

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس( 8

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب( 9

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت نقده( 10

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  11

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 12

دانشگاه علوم پزشکی ایران  13

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 14

دانشگاه علوم پزشکی بابل 15

دانشگاه علوم پزشکی بابل )محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر( 16
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( - تهران 17

دانشگاه علوم پزشکی بم 18

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 19

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس )محل تحصیل بندر لنگه( 20

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 21

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 22

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس( 23

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس( 24

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت قائن( 25

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 26

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  27

دانشگاه علوم پزشکی تهران 28

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 29

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  30

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  31

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 32

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمتلی - بجنورد )محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان( 33

دانشگاه علوم پزشکی دزفول 34
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 35

دانشگاه علوم پزشکی زابل 36

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 37

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 38

دانشگاه علوم پزشکی زنجان )محل تحصیل شهرستان ابهر( 39

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 40

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )محل تحصیل شهرستان جوین( 41

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 42

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 43

دانشگاهعلوم پزشکی شهرکرد 44

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد )محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن( 45

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران 46

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت شهرستان ورامین( 47

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 48

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده( 49

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل دانشکده پرستاری المرد( 50

دانشگاه علوم پزشکی فسا 51

دانشگاه علوم پزشکی قزوین  52
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی قم  53

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  54

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 55

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 56

دانشگاه علوم پزشکی کرمان )محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند( 57

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 58

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر( 59

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 60

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 61

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  62

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود( 63

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 64

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری الگودرز( 65

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر( 66

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد( 67

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 68

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل( 69

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر( 70
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 71

دانشگاه علوم پزشکی مشهد )محل تحصیل دانشکده پرستاری قوجان( 72

دانشگاه علوم پزشکی مشهد )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سالمت کاشمر( 73

دانشگاه علوم پزشکی همدان  74

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل دانشکده پرستاری مالیر( 75

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند( 76

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد 77

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 78

دانشگاه علوم پزشکی یزد  79

دانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد( 80

دانشکده علوم پزشکی آبادان  81

دانشکده علوم پزشکی اسفراین  82

دانشکده علوم پزشکی بهبهان 83

دانشکده علوم پزشکی تربت جام  84

دانشکده علوم پزشکی خلخال 85

دانشکده علوم پزشکی خمین  86

دانشکده علوم پزشکی خوی 87

دانشکده علوم پزشکی ساوه 88
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نام دانشگاه ردیف

دانشکده علوم پزشکی سراب 89

دانشکده علوم پزشکی سیرحان 90

دانشکده علوم پزشکی شوشتر 91

دانشکده علوم پزشکی گراش 92

دانشکده علوم پزشکی الرستان  93

دانشکده علوم پزشکی مراغه 94

دانشکده علوم پزشکی نیشابور 95

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی پرستاری بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1

دانشگاه علوم پزشکی ایران  2

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 4

دانشگاه علوم پزشکی تهران 5

دانشگاه علوم پزشکی تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش( 6

دانشگاه علوم پزشکی دزفول 7

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  8

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 9
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی قزوین  10

دانشگاه علوم پزشکی قم 11

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 12

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 13

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  14

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود( 15

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 16

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل( 17

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل تحصیل دانشکده پرستاری شوشتر( 18

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 19

دانشگاه علوم پزشکی یزد 20

دانشکده علوم پزشکی آبادان  21

دانشکده علوم پزشکی الرستان  22

دانشکده علوم پزشکی مراغه  23

  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد بناب 1
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد تبریز 2

دانشگاه آزاد سراب 3

دانشگاه آزاد مراغه 4

دانشگاه آزاد مرند 5

دانشگاه آزاد کلیبر 6

دانشگاه آزاد ارومیه 7

دانشگاه آزاد خوی 8

دانشگاه آزاد مهاباد 9

دانشگاه آزاد اردبیل 10

دانشگاه آزاد خلخال 11

دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( 12

دانشگاه آزاد دهاقان 13

دانشگاه آزاد فالورجان 14

دانشگاه آزاد نجف آباد 15

دانشگاه آزاد کاشان 16

دانشگاه آزادکرج 17

دانشگاه آزادپزشی تهران 18

دانشگاه آزاد ورامین  19

دانشگاه آزاد شهرکرد 20
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد بیرجند 21

دانشگاه آزاد طبس 22

دانشگاه آزاد قاینات   23

دانشگاه آزاد سبزوار  24

دانشگاه آزاد فردوس 25

دانشگاه آزاد قوچان 26

دانشگاه آزاد گناباد 27

دانشگاه آزاد مشهد 28

دانشگاه آزاد نیشابور 29

دانشگاه آزاد کاشمر 30

دانشگاه آزاد بجنورد  31

دانشگاه آزاد شیروان  32

دانشگاه آزاد آبادان  33

دانشگاه آزاد اهواز 34

دانشگاه آزاد بهبهان 35

دانشگاه آزاد دزفول 36

دانشگاه آزاد مسجد سلیمان 37

دانشگاه آزاد ابهر 38

دانشگاه آزاد زنجان  39
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد سمنان 40

دانشگاه آزاد شاهرود 41

دانشگاه آزاد ایرانشهر 42

دانشگاه آزاد ارسنجان 43

دانشگاه آزاد زاهدان 44

دانشگاه آزاد آباده 45

دانشگاه آزاد ارسنجان  46

دانشگاه آزاد استهبان 47

دانشگاه آزاد اقلید 48

دانشگاه آزاد جهرم 49

دانشگاه آزاد داراب 50

دانشگاه آزاد فیروز آباد 51

دانشگاه آزاد الرستان  52

دانشگاه آزاد کازرون 53

دانشگاه آزاد تاکستان 54

دانشگاه آزاد قزوین  55

دانشگاه آزاد فم  56

دانشگاه آزاد سنندج 57

دانشگاه آزاد زرند 58
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد سیرجان  59

دانشگاه آزاد شهربابک 60

دانشگاه آزاد کرمان 61

دانشگاه آزاد کرمانشاه 62

دانشگاه آزاد گچساران 63

دانشگاه آزاد یاسوج 64

دانشگاه آزاد بندرگز 65

دانشگاه آزاد علی آباد کتول 66

دانشگاه آزاد گرگان 67

دانشگاه آزاد آستارا 68

دانشگاه آزاد رشت  69

دانشگاه آزاد الهیجان 70

دانشگاه آزاد الیگودرز 71

دانشگاه آزاد بروجرد  71

دانشگاه آزاد خرم آباد  72

دانشگاه آزاد دورود  73

دانشگاه آزاد بابل 74

دانشگاه آزاد تنکابن  75

دانشگاه آزاد چالوس  76
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد ساری 77

دانشگاه آزاد اراک 78

دانشگاه آزاد ساوه 79

دانشگاه آزاد نراق 80

دانشگاه آزاد بندرعباس 81

دانشگاه آزاد تویسرکان 82

دانشگاه آزاد همدان  83

دانشگاه آزاد میبد  84

دانشگاه آزاد یزد  85

دانشگاه آزاد بناب - ظرفیت خودگردان  86

دانشگاه آزاد تبریز - ظرفیت خودگردان  87

دانشگاه آزاد سراب - ظرفیت خودگردان  88

دانشگاه آزاد مراغه - ظرفیت خودگردان  89

دانشگاه آزاد کلیبر - ظرفیت خودگردان  90

دانشگاه آزاد ارومیه - ظرفیت خودگردان  91

دانشگاه آزاد خوی - ظرفیت خودگردان  92

دانشگاه آزاد مهاباد - ظرفیت خودگردان  93

دانشگاه آزاد اردبیل - ظرفیت خودگردان  94

دانشگاه آزاد خلخال - ظرفیت خودگردان  95
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان ( - ظرفیت خودگردان  96

دانشگاه آزاد دهاقان -  ظرفیت خودگردان 97

دانشگاه آزاد فالورجان - ظرفیت خودگردان  98

دانشگاه آزاد نجف آباد - ظرفیت خودگردان  99

دانشگاه آزاد کاشان - ظرفیت خودگردان  100

دانشگاه آزاد کرج  101

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 102

دانشگاه آزاد ورامین 103

دانشگاه آزاد شهرکرد  104

دانشگاه آزاد بیرجند - ظرفیت خودگردان  105

دانشگاه آزاد طبس - ظرفیت خودگردان  106

دانشگاه آزاد قاینات - ظرفیت خودگردان  107

دانشگاه آزاد سبزوار -ظرفیت خودگردان  108

دانشگاه آزاد فردوس - ظرفیت خودگردان  109

دانشگاه آزاد قوچان - ظرفیت خودگردان  110

دانشگاه آزاد گناباد - ظرفیت خودگردان  111

دانشگاه آزاد مشهد - ظرفیت خودگردان  112

دانشگاه آزاد نیشابور - ظرفیت خودگردان  113

دانشگاه آزاد کاشمر - ظرفیت خودگردان  114
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد بجنورد - ظرفیت خودگردان  115

دانشگاه آزاد شیروان - ظرفیت خودگردان  116

دانشگاه آزاد آبادان - ظرفیت خودگردان  117

دانشگاه آزاد اهواز - ظرفیت خودگردان  118

دانشگاه آزاد بهبهان - ظرفیت خودگردان  119

دانشگاه آزاد دزفول - ظرفیت خودگردان  120

دانشگاه آزاد مسجد سلیمان - ظرفیت خودگردان 121

دانشگاه آزاد ابهر - ظرفیت خودگردان  122

دانشگاه آزاد زنجان - ظرفیت خودگردان  123

دانشگاه آزاد زنجان - ظرفیت خودگردان  124

دانشگاه آزاد سمنان - ظرفیت خودگردان  125

دانشگاه آزاد شاهرود - ظرفیت خودگردان  124

دانشگاه آزاد ایرانشهر - ظرفیت خودگردان  125

دانشگاه آزاد زاهدان - ظرفیت خودگردان  126

دانشگاه آزاد آباده - ظرفیت خودگردان  127

دانشگاه آزاد ارسنجان - ظرفیت خودگردان 128

دانشگاه آزاد استهبان - ظرفیت خودگردان 129

دانشگاه آزاد اقلید - ظرفیت خودگردان 130

دانشگاه آزاد جهرم - ظرفیت خودگردان 131
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد داراب - ظرفیت خودگردان 132

دانشگاه آزاد فیروزآباد - ظرفیت خودگردان 133

دانشگاه آزاد کازرون - ظرفیت خودگردان 134

دانشگاه آزاد الرستان - ظرفیت خودگردان 135

دانشگاه آزاد تاکستان - ظرفیت خودگردان 136

دانشگاه آزاد قزوین - ظرفیت خودگردان 137

دانشگاه آزاد قم - ظرفیت خودگردان 138

دانشگاه آزاد زرند  - ظرفیت خودگردان 139

دانشگاه آزاد سیرجان - ظرفیت خودگردان 140

دانشگاه آزاد شهربابک - ظرفیت خودگردان 141

دانشگاه آزاد کرمان - ظرفیت خودگردان 142

دانشگاه آزاد کرمانشاه - ظرفیت خودگردان 143

دانشگاه آزاد گچساران - ظرفیت خودگردان 144

دانشگاه آزاد یاسوج - ظرفیت خودگردان 145

دانشگاه آزاد بندرگز - ظرفیت خودگردان 146

دانشگاه آزاد علی آباد کتول - ظرفیت خودگردان 147

دانشگاه آزاد گرگان - ظرفیت خودگردان  148

دانشگاه آزاد آستارا - ظرفیت خودگردان 149

دانشگاه آزاد رشت - ظرفیت خودگردان 150
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد الهیجان - ظرفیت خودگردان 151

دانشگاه آزاد الیگودرز - ظرفیت خودگردان 152

دانشگاه آزاد بروجرد - ظرفیت خودگردان 153

دانشگاه آزاد  خرم آباد - ظرفیت خودگردان 154

دانشگاه آزاد دورود - ظرفیت خودگردان 155

دانشگاه آزاد بابل - ظرفیت خودگردان 156

دانشگاه آزاد تنکابن - ظرفیت خودگردان 157

دانشگاه آزاد چالوس - ظرفیت خودگردان 158

دانشگاه آزاد ساری - ظرفیت خودگردان 159

دانشگاه آزاد اراک - ظرفیت خودگردان 160

دانشگاه آزاد ساوه - ظرفیت خودگردان 161

دانشگاه آزاد نراق - ظرفیت خودگردان 162

دانشگاه آزاد بندرعباس - ظرفیت خودگردان 163

دانشگاه آزاد تویسرکان - ظرفیت خودگردان 164

دانشگاه آزاد همدان - ظرفیت خودگردان 165

دانشگاه آزاد میبد - ظرفیت خودگردان 166

دانشگاه آزاد یزد - ظرفیت خودگردان 167
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بینــایی  سنجی

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
ــب بهداشــت چشــم  ــک مراق ــوان ی ــه عن ــو ب ــن رشــته شــدی ت ــل ای ــی فارغ التحصی ــی، وقت ــم مراقبت هــای بینای عل

مســئول حفــظ و ســالمت بینایــی هســتی، ایــن اعضــای بــدن کوچــک احتیــاج بــه مراقبــت فــراوان داره.
مــردم اگــه قابلیــت هــای یــه بینایــی ســنج رو بدونن،متوجــه میشــن کــه در بســیاری از مواقــع بــه جــای مراجعــه بــه 
چشــم پزشــک بایــد بــه بینایــی ســنج مراجعــه کنن.چــون بیشــتر مــردم بــرای عیــوب انکســاری ،تنبلــی یــا انحرافــات 
چشــم بــه چشــم پزشــک مراجعــه مــی کنــن و تمامــی ایــن مــوارد در حیطــه ی کار یــه بینایــی  ســنجه ، یعنــی یــه 

متخصــص بینایــی ســنج در ایــن زمینــه هــا اطالعــات تخصصــی تــر و بیشــتری نســبت بــه یــه چشــم پزشــک داره.

   توانایی های الزم 
یــه بینایــی ســنج بایــد بــه درس فیزیــک مســلط باشــه و بــه خصــوص بــه فیزیــک نــور عالقمنــد باشــه و در طــول 
دبیرســتان درس هــای ریاضــی و زیســت شناســی رو بــه خوبــی فراگرفتــه باشــه.از نظــر جســمانی هــم الزمــه کــه از 

چشــم هــا و دســت هایــی ســالم برخــوردار باشــه.
دقــت و حوصلــه ی فــراوان بــرای مــداوای یــک بیمــار چشــمی حــرف اول رو میزنــه، داشــتن دیــد طبیعــی از مــواردی 

هســتن کــه متخصــص چشــم بایــد بدونه.

    طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
علــم بینایــی دارای دو شــاخه ی اصلــی چشــم پزشــکی و بینایــی ســنجیه کــه هــر یــک از ایــن دو شــاخه بــه شــاخه 
هــای فرعــی تــری تقســیم می شه.رشــته ی بینایــی ســنجی در دوره ی فــوق لیســانس و دکتــری دارای گرایــش هــای 

ــی مثل :  تخصص
ناهنجاری دید دوچشمی، تمرینات اپتومتریک و وسایل کمک بینایی و تجویز لنز های نامرئیه

فارغ التحصیالن کارشناسی بینایی سنجی می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد شرکت کنن: 
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

سالمت سالمندی 2 بینایی سنجی 1

علوم تشریحی 4 فیزیک پزشکی 3

اپیدمیولوژی 6 فیزیولوژی 5

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 8 مدیریت توانبخشی 7

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 10 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 9

نانوتکنولوژی پزشکی 12 انفورماتیک پزشکی 11

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 14 فناوری اطالعات سالمت 13

ژورنالیسم پزشکی 16 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 15

آمار زیستی 18 اقتصاد در بهداشت  17

رفاه اجتماعی 20 تاریخ علوم پزشکی 19

   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 تفسیر موضوعی قرآن  2 اخالق اسالمی

2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3 زبان عمومی 3 فارسی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 انقالب اسالمی ایران 2 دانش خانواده و جمعیت

◄ دروس پایه و اصلی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 زبان عمومی 3 شیمی عمومی

4 فیزیک نور 3 روانشناسی عمومی

3 فیزیولوژی عمومی 3 بیوشیمی

2 آمار حیاتی 4 تشریح عمومی و اعصاب

2 اورژانس های چشمی 1 کمک های اولیه

3 میکروب شناسی 2 آسیب شناسی عمومی

1 عالئم چشم در بعضی از بیماری های داخلی 4 داروشناسی

2 فیزیولوژی اعصاب 1 ژنتیک چشم 

2 فیزیولوژی چشم  2 تشریح و بافت شناسی چشم 

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 اپتیک هندسی و فیزیکی 1 )نظری و عملی( 1 تاریخچه اپتومتری

2 مقدمات اپتومتری )نظری( 3 اپتیک هندسی و فیزیکی 2 )نظری و عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 ابزراسیون )عملی( 1 ابزراسیون )نظری(

1 البراتور اپتیک 1 )عملی( 1 البراتور اپتیک 1 )نظری(

2 اپتومتری 1 )نظری( 4 داروشناسی )نظری و عملی(

3 فیزیولوژی اپتیک 1 1 اپتومتری 1 )عملی(

2 اپتومتری 2 )نظری( 3 زبان تخصصی 

4 آسیب چشم 1 1 اپتومتری 2 )عملی(

1 البراتور اپتیک 2 )نظری( 3 فیزیولوژی اپتیک 2

1 عالئم چشمی در بعضی از بیماری ها 1 البراتور اپتیک 2 )عملی(

2 اپتومتری 3 )نظری( 3 مکانیسم دید دوچشمی

1 اورژانس های چشمی )نظری( 1 اپتومتری 3 )عملی(

3 آسیب چشم 2 1 اورژانس های چشمی )عملی(

1 اپتومتری کودکان 1 )عملی( 2 اپتومتری کودکان 1 )نظری(

1 درمان آنومالی های دوچشمی 1 )عملی( 3 درمان آنومالی های دوچشمی 1 )نظری(

2 اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم  2 عدسی های تماسی 1 

1 عدسی های تماسی 2 )نظری( 1 ژنتیک 

2 اپتومتری کودکان 2 )نظری( 1 عدسی های تماسی 2 )عملی(

1 بینایی محیطی )نظری( 1 اپتومتری کودکان 2 )عملی(

2 درمان آنومالی های دوچشمی 2 )نظری( 1 بینایی محیطی )عملی(

3 اپتومتری افراد مسن و نیمه بینایان )نظری( 1 درمان آنومالی های دوچشمی 2 )عملی(
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اپتومتری پیشرفته )نظری( 1 اپتومتری افراد مسن و نیمه بینایان )عملی(

1 انالیز و مشاهدات کلینیکی  1 اپتومتری پیشرفته )عملی(

2 پایان نامه 

 
◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 کارآموزی 2 2 کارآموزی 1

2 کارآموزی 3

 
  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 

تــو می تونــی بعــد از فارغ التحصیلــی در مراکــز درمانــی مثــل بیمارســتان ها، درمانگاه هــا، مجتمع هــای توانبخشــی بــه 
صــورت خصوصــی، دولتــی و یــا مراکــز دانشــگاهی مشــفول بــه کار بشــی ، می تونی موسســه و دفتــر خصوصی)مطب( 

بینایــی ســنجی بــا مــدرک مجــوز از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی تأســیس کنی.
موسسه ساخت و فروش عینک طبی داشته باشی، با خانه های بهداشتی، سازمان بهزیستی، صنایع مختلف، سازمان هواپیمایی 

کشور، راهنمایی رانندگی جهت ارزیابی سیستم بینایی و صدور گواهی های الزم فعالیت کنی.
به طور کلی چون این شغل از مشاغل نو در کشوره و سابقه ی طوالنی نداره قابلیت رشد و پیشرفت خوبی داره 

وهمونطور که آمار برخی از کشور ها نشون می ده  پیش بینی می شه از آینده ی شغلیه خوبی برخوردار باشه.
وظایف بینایی سنج:

◄بررسی نارسایی های بینایی مراجعان
◄اندازه گیری میدان بینایی

◄انجــام آزمایــش هــای تشــخیصی برخــی از بیمــاری هــای چشــم از جملــه آب مرواریــد، آب ســیاه و . . . و ارجــاع 
بیمــاران بــه متخصــص مربوطــه

◄انجام آزمایش های ویژه از جمله سونوگرافی چشم یا مکان نگاری )توپوگرافی(
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◄تشخیص اختالالت حرکتی چشم مانند لوچی و ارائه تمرینات الزم برای درمان غیرجراحی آن ها
◄ارائه تمرینات ویژه و ورزش های ارتوپتیک جهت بهبود بینایی

◄ارزیابی بینایی از نظر تشخیص رنگ، بعد و . . .
◄بینایی درمانی به روش های غیردارویی

◄استفاده از وسایل کمک بینایی برای درمان افراد کم بینا
◄بررسی، تعیین نمره و تجویز عینک یا لنز طبی

◄ساخت و فروش عینک های طب

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی بینایی سنجی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی ایران  1

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی ببینایی سنجی بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3
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شنوایی شناسی

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگــه بــه یــاری تــو یــک ناشــنوا بــا دنیــای آواهــا و نغمه هــا آشــنا بشــه، چــه احساســی پیــدا می کنــی؟ فکــر نمی کنــی 
کــه ایــن لــذت بزرگتــر از همــه لذت هاســت؟ لــذت ایــن کــه یــک ناشــنوا بــا لبخنــدی شــیرین بــه تــو بگــه بــرای 
اولیــن بــار نغمــه  پرنــدگان را شــنیده اســت؟این لذتیــه اســت کــه بســیاری از شــنوایی شناســان بــا اون آشــنا هســتن. :(

ــرای چگونگــی اســتفاده از  ــه آموزش هــای الزم ب ــه ناشــنوایان و کم شــنوایان و ارائ ــز ســمعک مناســب ب ــه تجوی  البت
ــاد  ــه رشــته شنوایی شناســی دارای ابع ــرا ک ــت متخصــص شنوایی شناســیه. چ ــای فعالی ــی از زمینه ه ــا یک ــمعک تنه س

بســیاریه و در نتیجــه زمینه هــای فعالیــت آن نیــز متعــدده.. 

رشته  شنوایی شناسی  دارای  چهار حیطه  اصلیه که  عبارتند از:

1.  ارزیابی  و تشخیص  اختالالت  شنوایی  و تعادل
ــروصدا  ــر س ــز پ ــات  و مراک ــی  کارخانج ــای  صوت ــی  آلودگی ه ــه  بررس ــه  ب ــنوایی ، ک ــت  ش ــگیری  و حفاظ  2.  پیش

ــه. ــه  حداقــل  برس ــی  ب ــی  صوت ــی  از آلودگ ــارت های  ناش ــا خس ــه ت ــردازه و تــالش  می ش می پ
3.  توانبخشــی  شــنوایی ، کــه  شــامل  ســاخت  و تجویــز انــواع  قالــب  گــوش  و تجویــز و ارزیابــی  وســایل  کمــک  شــنوایی  
ماننــد ســمعک  می شــه. )بــر خــالف  تصــور عامــه  مــردم ، ســمعک،  یــک  بلندگــو نیســت  کــه  بشــه اون  رو از داروخانــه  یا 
مرکــز دیگــری  خریــداری  و اســتفاده  کــرد بلکــه  یــک  شنوایی شــناس  بایــد بــا اســتفاده  از اطالعــات  علمــی  خــود و بــا 

توجــه  بــه  مقــدار شــنوایی  فــرد کــم  شــنوا، ســمعک  را بــرای  گــوش  او تنظیــم  کنــه.(
 4.  آموزش  به افراد کم  شنوا و ناشنوا، که  در این  حیطه  شنوایی شناس  به  فرد کم  شنوا طرز استفاده  از سمعک  را آموزش  

داده  و اون را با اصوات  مختلف  آشنا می کنه و به  ناشنوا لب  خوانی  و گفتارخوانی  را آموزش  می ده
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   توانایی های الزم 
دقــت ، الزمــه  رشــته  شنوایی شناســیه. چــرا کــه  اگــر یــک  شنوایی شــناس ، آزمایش هــای  مــورد نیــاز را بــه دقــت  انجــام  
نــده، حتــی  می تونــه باعــث  یــک  عمــل  جراحــی  بی دلیــل  بشــه . همچنیــن  دانشــجوی  شنوایی شناســی  بایــد بــه  علــم  

فیزیــک  عالقه منــد باشــه و بــه  علــوم  تشــریح  و فیزیولــوژی  بــه  ویــژه  در زمینــه  شــنوایی  احاطــه  داشــته  باشــه. 
برخوردهای عاطفی و داشتن صبرو حوصله برای موفقیت توی این رشته ضروریه

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طول مدت تحصیل این رشته 4 الی 6 سال می باشد. همچنین گرایش های این رشته عبارتند از:

                   
رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

سالمت سالمندی 2 شنوایی شناسی 1

علوم تشریحی 4 فیزیولوژی 3

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 6 مدیریت توانبخشی 5

انفورماتیک پزشکی  8 اپیدمیولوژی 7

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 10 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 9

)HTA( ارزیابی فناوری اطالعات 12 فناوری اطالعات سالمت  11

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 14 ژورنالیسم پزشکی 13

زیست فن آوری پزشکی  16 نانوتکنولوژی پزشکی 15

اقتصاد بهداشت 18 تاریخ علوم پزشکی  17

رفاه اجتماعی 20 آمار زیستی 19
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  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

3 زبان انگلیسی عمومی 3 ادبیات فارسی

2 انقالب اسالمی ایران 2 اخالق اسالمی

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  2 دانش خانواده و جمعیت 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 فیزیک صوت )عملی( 1 فیزیک صوت )نظری(

2 تشریح و فیزیولوژی عمومی 2 میکروبیولوژی

1 آناتومی عمومی سر و گردن )عملی( 2 آناتومی عمومی سرو گردن )نظری(

2 آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب 1 ژنتیک در پزشکی

2 ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی عمومی 2 روان شناسی عمومی

1 بیوشیمی 2 بهداشت عمومی

3 مبانی زبان شناسی و آواشناسی آکوستیک 2 روش تحقیق
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◄ دروس تخصصی :

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 رشد طبیعی گفتار و زبان 2 مبانی علم شنوایی

2 اختالالت ارتباطی 2 آکوستیک و سایکوآکوستیک

3 آناتومی فیزیولوژی شنوایی و تعادل 2 اختالالت زبان و گفتار

1 کاربرد داروشناسی در شنوایی شناسی 3 ارزیابی پایه شنوایی

1 روانشناسی و مشاوره کم شنوایان 3 بیماری های گوش و حلق و بینی 
و روش های درمان

2 زبان تخصصی )نظری( 2 بیماری های مغز و اعصاب

3 آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 1 1 زبان تخصصی )عملی(

1 اصول و مبانی شنوایی شناسی و توانبخشی )عملی( 2 اصول و مبانی شنوایی شناسی
 و توانبخشی)نظری( 

3 ارزیابی تکمیلی شنوایی 1 رادیولوژی سر و گردن

2 بیماری های کودکان  3 تجهیزات شنوایی و اصول کالیبراسیون آنها

2 تربیت شنوایی 4 ارزیابی تجویز و تنظیم 
وسایل کمک شنوایی و ارتباطی

1 شنوایی شناسی صنعتی )نظری( 2 شنوایی شناسی کودکان 

1 قالبگیری 1 شنوایی شناسی صنعتی )عملی(

2 شنوایی شناسی بالینی  2 زبان آموزی به افراد کم شنوا

2 آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 2 1 مدیریت در شنوایی

2 آزمون های رفتاری سیستم مرکزی شنوایی 2 سمینار در شنوایی
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◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 2 1 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 1

1 ENT کارآموزی در درمانگاه 2 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 3

1 کارآموزی تربیت شنوایی 1 2 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 4

2 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 5 1 کارآموزی ارزیابی تجویز 
وسایل کمک شنوایی و ارتباطی

1 کارآموزی ارزیابی تجویز و تنظیم 
وسایل کمک شنوایی 2

1 کارآموزی غربالگری شنوایی کودکان

1 کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 2 1 کارآموزی تربیت شنوایی 2

1 کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 2 2 کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 6

1 کارآموزی ارزیابی تجویز و تنظیم 
وسایل کمک شنوایی 3

1 کارآموزی ارزیابی وزوز 
و سیستم مرکزی شنوایی

1 ENG،ERA کارآموزی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
یــک  پزشــک  بــا معاینــه  ســطحی  گــوش  بیمــار، تنهــا می تونــه، ســطح  پــرده  گــوش  را بررســی  کنــد امــا ورای  پــرده  
را نمــی تونــه  ببینــه؛ یعنــی  بــرای  اطــالع  از وضعیــت  گــوش  میانــی ، گــوش  داخلــی ، عصــب  و مراکــز شــنوایی  مرکــزی  

بایــد از ابزارهــای  شنوایی شناســی  و متخصصــان  ایــن  رشــته  کمــک  بگیــره. 
فارغ التحصیالن  این  رشته  می تونن جذب  بیمارستان ها و درمانگاه های  گوش  و حلق  و بینی  شده  یا به  طور شخصی  همراه  با 
پزشک  گوش  و حلق  و بینی  کلینیک  شنوایی شناسی  دایر کنن. اجرای  برنامه  حفاظت  شنوایی  در یک  کارخانه  که  سروصدای  
آن  بیش  از حد مجازه، نیاز به  همکاری  متخصصان  شنوایی شناس ، پزشکان ، کارشناسان  بهداشت  صنعتی  و مهندسین  

اکوستیک  داره. در کل  می شه  گفت  که  بازار کار فارغ التحصیل  شنوایی شناسی  بخصوص  در شهرهای  کوچک  خوبه.
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بــه طــور کلــی چــون ایــن شــغل از مشــاغل نــو و جدیــد در کشــوره و ســابقه ی طوالنــی نــداره،  قابلیــت رشــد و 
پیشــرفت خوبــی داره و پیــش بینــی می شــه از آینــده ی شــغلی خوبــی برخــوردار باشــه. همــون طــور کــه آمــار 

برخــی از کشــور هــا نشــون مــی ده آینــده ی شــغلی بســیار خوبــی پیــش روی ایــن رشــته قــرارداره.
◙  وظایف شنوایی شناس:

◄ تشخیص اختالل و مشکالت شنوایی در افراد با کمک دستگاه ها و تست های مختلف
◄ تهیه گزارشات الزم برای پزشک معالج فرد در خصوص نوع تشخیص انجام شده

◄ دادن آموزش و مشاوره الزم به بیمار و خانواده او
◄ قالب گیری و ساخت قالب گوش و سمعک

◄ انجام برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان، خردساالن و کودکان در سنین مدرسه
◄ پیشگیری از آسیب شنوایی، حفاظت شنوایی، برنامه ریزی و انجام غربالگری در جمعیت هایی نظیر مراکز کارگاهی، 

نظامی، اردوگاه ها و . . . و ارائه مشاوره شنوایی شناسی در این حوزه
◄ اجرای برنامه های توانبخشی شنوایی شامل گفتارخوانی، رشد مهارت های شنیداری )تربیت شنوایی( و رشد زبان و ارائه 

مشاوره شنوایی شناسی در این بخش
◄ تعیین، تجویز، کاربرد و تنظیم تجهیزات صوتی مناسب و روش های بهبود کیفیت صدا در محیط های آموزشی افراد 

مبتال به اختالالت شنوایی
◄ نظارت و پیگیری اجرای صحیح روش های برقراری ارتباط بین کم شنوایان با مربیان و سایرین )مثال نحوه برخورد با 

دانش آموز کم شنوا در کالس معمولی(

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی شنوایی شناسی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی ایران 2

دانشگاه علوم پزشکی بابل 3
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4

دانشگاه علوم پزشکی تهران 5

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 6

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 7

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8

دانشگاه علوم پزشکی همدان  9

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی شنوایی شناسی بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 3
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زیست شناسی سلولی  مولکولی

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
در حالــت کلــی زیســت شناســی علــم شــناخت موجــودات زنــده و ارتبــاط اونــا بــا محیــط اطرافشــونه و در زیســت 
شناســی ســلولی مولکولــی ، همانطــور کــه از اســمش پیــداس ، ســلول را بــه عنــوان  واحــد بنیــادی موجــودات زنــده 

در نظــر گرفتــه و در مــورد اون تحقیــق مــی کنــن.

   توانایی های الزم      
تــو گرایــش هــای مختلــف زیســت شناســی ســلولی مولکولــی بایــد عالقــه و صبــر و پشــتکار داشــته باشــی تــا بتونی تو 
ایــن رشــته موفــق باشــی. عــالوه بــر اون بایــد حافظــه خوبــی داشــته باشــی و در دروس شــیمی ، ریاضــی و فیزیــک 

 قــوی باشــی و در اخــر بایــد کارای ازمایشــگاهی رو دوســت داشــته باشــی

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی 4 سال طول میکشه و واحد های نظری و کاربردی بصورت 
عمومی، پایه و اصلی و تخصصی و آزمایشگاهی ارائه می شه و فارغ التحصیالن این دوره می تونن تا مقاطع کارشناسی 

ارشد در رشته های زیر و مقاطع باالتر در داخل و خارج از کشور به تحصیالت ادامه بدن .
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◄◄ گرایش های ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ►►

◄ گرایش ژنتیک
دانشــجوی رشــته ژنتیــک در طــی مــدت تحصیلــش بــا تاثیــرات شــگرف این علــم در حــوزه های پزشــکی ، کشــاورزی 
و حتــی صنعــت آشــنا می شــه و ضمــن آشــنایی بــا عوامــل وراثتــی بیمــاری هــا یــاد می گیــره کــه خیلــی از بیمــاری 
ــک در ارتباطــه و  ــا ژنتی ــی و... ب ــی ، عقــب ماندگــی ذهن ــدز، تاالســمی ، ســرطان، هموفیل ــر ای ــام آشــنا نظی هــای ن
همچنیــن مطالبــی در خصــوص اصــالح ژن هــای گیاهــی و جانــوری، واکســن هــای انســانی و حیوانــی و گیاهــان مقــاوم 
ــوان  ــه، می ت ــه می ش ــه اون پرداخت ــک ب ــته ژنتی ــه در رش ــه ای ک ــات دیگ ــره. از موضوع ــاد می گی ــول ی ــر محص و پ
بــه موضوعاتــی مثــل شــجره نامــه ژنتیکــی ، مشــاوره ژنتیــک انســانی )ازدواج و فرزنــدان( و ژن درمانی)ترمیــم یــا 

جایگزینــی ژن معیــوب( اشــاره کــرد. 

◄ گرایش علوم سلولی و مولکولی:
میخــوام یــه مطلــب رو بهــت بگــم کــه شــاید بگــی خــودم می دونــم. ولــی الزمــه کــه بــرای مقدمــه حتمــا ایــن مقدمه 

ــم بهت. رو بگ
DNA و RNA، مهمترین مولکول هایی هستن که در حیات سلول موثرن.

DNA :  مرکز ذخیره اطالعات و صدور فرمان های سلول
RNA : وظیفه  انتقال فرمان

در این گرایش چگونگی فعالیت DNA و RNA  بررسی می شه.
◄ گرایش میکروبیولوژی

بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها که شامل باکتری، ویروس، قارچ های میکروسکوپی و پرتوزوئی ها هستن و با چشم غیر 
مسلح دیده نمی شه. این علم خود دارای گرایش های مختلفی هستن مثل میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی غذایی، 

میکروبیولوژی صنعتی.
وقتی محقق این گرایش شدی می تونی به بررسی کاربرد سالح های میکروبی بپردازی و تازه می تونی در کارخانه های 

عطرسازی هم مشغول به کار بشی.

◄ گرایش بیوشیمی
بیوشیمی یا زیست شیمی علمیه که درباره ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده بحث می کنه. این واقعیت 
که بدن همه گیاهان و جانوران از ترکیبات شیمیایی ساخته شده، ضرورت حضور علم شیمی رو در مطالعه موجودات زنده 
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روشن می کنه و بیوشیمی پاسخیه علمی و فنی به این ضرورت. 
وظیفه بیوشیمیست ها اینه که ساختمان این مواد و نقش اون ها رو در حیات موجودات زنده ، بررسی و شناسایی کنه.

  ◄◄ گرایش های ارشد وزارت بهداشت رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ►►

                  
رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

بیوشیمی بالینی  2 زیست فناوری پزشکی 1

ژنتیک انسانی  4 ایمنی شناسی 3

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )هماتولوژی( 6 قارچ شناسی پزشکی 5

میکروب شناسی پزشکی 8 ویروس شناسی پزشکی 7

انگل شناسی 10 علوم تغذیه 9

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 12 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 11

بهداشت محیط - سم شناسی محیط 14 نانوتکنولوژی پزشکی 13

فیزیولوژی 16 علوم تشریحی 15

تاریخ علوم پزشکی  18 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  17

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 20 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 19

اکولوژی انسانی 22 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  21

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 24 رفاه اجتماعی 23

پدافند غیرعامل در نظام سالمت
 )صرفا دانشگاه بقیهاله )عج(

25
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  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3زبان خارجه عمومی3فارسی عمومی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2انقالب اسالمی ایران 2دانش خانواده و جمعیت 

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2تفسیر موضوعی قرآن2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی 1

1آزمایشگاه شیمی عمومی 31شیمی عمومی 1

1آزمایشگاه شیمی عمومی 32شیمی عمومی 2

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 31فیزیک عمومی 1

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 32فیزیک عمومی 2

1آزمایشگاه شیمی آلی 31شیمی آلی 1

1آزمایشگاه شیمی آلی 32شیمی آلی 2 
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◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 3 بیوشیمی ساختار

1 آرمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 3 بیوشیمی متبولیسم 

1 آزمایشگاه ژنتیک پایه 3 ژنتیک پایه 

1 آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 3 ژنتیک مولکولی 

1 آزمایشگاه مبانی جانور شناسی  3 مبانی جانور شناسی 

1 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 3 مبانی فیزیولوژی جانوری

1 آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی 3 زیست شناسی میکروبی

1 آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی 3 مبانی گیاه شناسی 

1 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی 2 مبانی فیزیولوژی گیاهی

3 مبانی بوم شناسی 3 تکامل موجودات زنده

2 آمار زیستی 3 مبانی زیست شناسی تکوینی

3 زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 1 کارگاه آمار زیستی

3 زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 1 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

3 بیوفیزیک  3 زیست شناسی سلولی و مولکولی 3

2 مباحثی در ژنتیک 3 بیوشیمی فیزیک 

3 زیست شناسی پرتویی 2 مبانی مهندسی ژنتیک 

2 ایمنی شناسی  2 مبانی بیوانفورماتیک
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه بافت شناسی جانوری  3 بافت شناسی جانوری

2 متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی

◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

روش های آزمایشگاهی در زیست شناسی 2زیست شناسی سلول های بنیادی
سلولی و مولکولی

2

3ویروس شناسی 2اصول روش های دستگاهی

2بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها 1آزمایشگاه ویروس شناسی

2زیست شناسی مولکولی اندامک ها 2پروژه کارشناسی 

2ژنتیک انسانی2زیست شناسی اسکلت سلولی

2مبانی ریز زیست فناوری 2مبانی زیست فناوری

2تکامل مولکولی2مبانی زیست شناسی سامانه ها

2مبانی بیومیمتیک 2ژنتیک گیاهی 

2ژنتیک سرطان 2مبانی اپی ژنتیک 

2سیتوژنتیک2ژنتیک جمعیت 

2اخالق زیستی
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   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
ــوم،  ــش وزارت عل ــز پژوه ــاورزی، مراک ــاد کش ــی در وزارت جه ــو می تون ــته ت ــن رش ــی در ای ــد از فارغ التحصیل بع

انســتیتو پاســتور، مرکــز ملــی تحقیقــات مهندســی ژنتیــک و تکنولــوژی زیســتی، فعالیــت کنــی.

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی در اون ها تدریس می شه: 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اصفهان  1

دانشگاه الزهرا)س(-تهران )ویژه خواهران( 2

دانشگاه تهران 3

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 4

دانشگاه خوارزمی - تهران)محل تحصیل واحد کرج( 5

دانشگاه دامغان 6

دانشگاه رازی - کرمانشاه 7

دانشگاه سمنان 8

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان  9

دانشگاه شاهد - تهران 10

دانشگاه شهرکرد 11

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 12

دانشگاه شهید بهشتی - تهران 13
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه شهید چمران - اهواز 14

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 15

دانشگاه شیراز 16

دانشگاه فردوسی مشهد 17

دانشگاه گنبد  18

دانشگاه گیالن - رشت 19

دانشگاه مازندران - بابلسر 20

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  21

دانشگاه مراغه 22

دانشگاه یزد 23
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کاردرمانــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگــه دوســت داری شــغلی داشــته باشــی کــه در اون بــه دیگــران کمــک کنــی شــغل کاردرمانــی بــرات مناســبه . کار 

تخصصــی کاردرمانگــران بــا افرادیــه کــه مشــکل یــا ناتوانــی هایــی دارن.
کاردرمانگــر کمــک می کنــه تــا ایــن افــراد بتونــن بــه طــور مســتقل بــه زندگیشــون ادامــه بــدن و حتــی توانایــی کار 

 .کــردن رو هــم پیــدا کنــن تــا درآمدکســب کنــن و زندگــی خودشــون رو اداره کنــن

حــوزه ی فعالیــت کاردرمانگــر در دو زمینــه ی روانــی و جســمانیه بیمــاره .او تمامــی ابعــاد یــه بیمــاری و تاثیــرات جانبی 
اون رو در زندگــی شــخصی و اجتماعــی فــرد در نظــر مــی گیــره و بــا ارائــه تکنیــک هــای درمانــی مناســب عــالوه بــر 

در نظــر گرفتــن عالئــق و انگیــزه ی فــرد او رو بــه ســوی فعالیــت روزانــه ی مســتقل ســوق مــی ده .
متخصصــان کاردرمانــی بــا تســلط کافــی برعلــوم مختلــف فیزیولوژیکــی ، آناتومیکــی و روانشــناختی یــک برنامــه ی 
جامــع رو بــه بیمــاران ارائــه مــی دن یعنــی در کاردرمانــی تمرکــز درمــان فقــط روی بیمــاری نیســت بلکــه تمامــی 

ابعــاد زندگــی فــرد مــورد بررســی قــرار مــی گیــره .
در واقــع هــدف کاردرمانــی بــه حداقــل رســوندن ناتوانــی هــای یــک معلــول ، اســتفاده ی بهینــه از توانمنــدی هــای 
باقــی مونــده و کمــک بــه او بــرای کســب حداکثــر میــزان توانمندی و اســتقالل فــردی در تمامــی حیطه هــای زندگیه. 
ــه صــورت فعــال انجــام وظیفــه کنــه )از انجــام فعالیت هــای  ــد در تمامــی مراحــل زندگــی بیمــار ب کاردرمانگــر بای

روزانــه گرفتــه تــا مهــارت هــای مختلــف و یافتــن شــغل مناســب.(
کاردرمانگــر در فراینــد کاری خــودش از انــواع ورزش هــای فیزیکــی ، ابــزار هــای مختلف ، نــرم افزارهــای کامپیوتری 

و... اســتفاده می کنــن.
گاهــی هــم کاردرمانگرهــا ممکنــه فقــط بــا گــروه ســنی یــا گــروه بیمــاران خاصــی کار کنن.مثــال گروهــی فقــط در 
مــدارس توانایی هــای دانــش آمــوزان رو بررســی کــرده و بــا درمــان و یــا ایجــاد تغییــرات الزم بــه اون ها در شــرکت 

حداکثــر در فعالیت هــای مدرســه کمــک کنــن .
گروهی هم ممکنه فقط با معتادان یا بیماران با اختالالت روانی کار کنن.
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  توانایی های الزم 
یادت باشه اگه خواستی کاردرمانی بری، در این رشته عشق و عالقه و صبر و حوصله فراوان حرف اول رو میزنه کار 
درمانگر باید انگیزه ی قوی داشته باشه تا بتونه با بیمارهایی که دارای معلولیت های مختلف هستن، ارتباط برقرارکنه و اونا 

  را به خوبی درمان کنه. راستی نزدیک بود یادم بره بهت بگم، تسلط به زبان انگلیسی هم یادت نره

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فــارغ التحصیــالن کارشناسی ارشــد کاردرمانی مــی تونــن در رشــته هــای زیــر در آزمــون مقطــع دکتــرای وزارت 

بهداشــت شــرکت کننــد:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

2 ارگونومی کاردرمانی 1

اقتصاد بهداشت 4 انفورماتیک پزشکی  3

اپیدمیولوژی  6 علوم تشریحی 5

مدیریت خمات بهداشتی درمانی 8 مدیریت توانبخشی 7

تاریخ علوم پزشکی 10 سالمت سالمندی 9

نانوتکنولوژی پزشکی 12 آمار زیستی 11

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 14 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 13

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  16 ژورنالیسم پزشکی 15

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 18 فناوری اطالعات سالمت 17

پدافند غیرعامل در نظام سالمت  20 رفاه اجتماعی 19
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نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 انقالب اسالمی ایران 2 اخالق اسالمی

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن 

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 فیزیولوژی اعصاب  1 فیزیولوژی عمومی

2 آناتومی سر و گردن و تنه 3 آناتومی اندام ها

1 آناتومی سطحی 2 آناتومی سیستم اعصاب 

2 روانشناسی مرضی 2 روانشناسی رشد 

1 مقدمه ای بر روانپزشکی کودک 2 مقدمه ای بر روانپزشکی

2 بیماری های داخلی 2 مقدمه ای بر ارتوپدی

2 آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک  2 نورولوژی

1 آمار 1 کمک های اولیه 



190

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 زبان تخصصی 1 مدیریت کاردرمانی

2 فعالیت های روزمره زندگی 3 مبانی کاردرمانی و توانبخشی

1 فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها1 1 تئوری فعالیت 

1 فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها3 1 فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها2

2 کینزیولوژی و بیومکانیک 1 1 فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها4

2 کینزیولوژی و بیومکانیک 3 2 کینزیولوژی و بیومکانیک 2

2 ارزشیابی عضالنی و اندازه گیری دامنه 
حرکتی مفاصل

2 رشد کودک

2 توانبخشی حرفه ای و ارگونومی 2 وسایل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی

2 کاردرمانی در بیماری های کودکان  2 بازی و تفریح در کاردرمانی

2 کاردرمانی در بیماری های جسمانی 2 2 کاردرمانی در بیماری های جسمانی 1

1 کاردرمانی در بیماری های جسمانی 4 2 کاردرمانی در بیماری های جسمانی 3

2 کاردرمانی در اختالالت روانی اجتماعی 2 2 کاردرمانی در اختالالت روانی اجتماعی 1

1 کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی 2 کاردرمانی در روانپزشکی کودک

1 مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی 3 تکنیک های حرکت درمانی

1 مشاوره در کاردرمانی 1 جامعه شناسی در کاردرمانی

2 ساخت انواع اسپلینت 1 گروه و روابط بین فردی

2 سمینار
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◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی در عرصه )مشاهده بالینی 
جسمانی(

1 کارآموزی در عرصه )مشاهده بالینی روانی(

4 کارآموزی در عرصه روان 2 4 کارآموزی در عرصه روان 1

4 کارآموزی در عرصه جسمانی 2 4 کارآموزی در عرصه جسمانی 1

2 کارآموزی در عرصه مستقل 4 کارآموزی در عرصه جسمانی 3

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بــرای فارغ التحصیــل رشــته کاردرمانــی هنــوز فرصت هــای شــغلی زیــادی وجــود داره . یــه دلیلــش اینــه کــه کشــور 
مــا متخصــص ایــن رشــته رو کــم داره و هرســال بیمارســتان ها، کلینیک هــای توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور و 

هــالل احمــر بــرای جــذب فارغ التحصیــالن کاردرمانــی اعــالم آمادگــی می کنــن.
تــازه تــو می تونــی بــا مجــوز وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان بهزیســتی اقــدام بــه تأســیس 

کلینیک هــای خصوصــی کنــی.

◄فعالیت در بیمارستان ها و درمانگاه ها و مجتمع های توانبخشی
◄فعالیت در مدارس کودکان استثنایی

◄فعالیت در مراکز روزانه توانبخشی
◄فعالیت در مراکز آموزش حرفه ای معلولین

◄فعالیت در مراکز نگهداری معلولین و سالمندان
◄همکاری با مراکز تحقیقاتی و مؤسسات پژوهشی

مقطع کارشناسی این رشته 4 سال داره و در شهر های تهران ، اصفهان ، شیراز ،اهواز ، تبریز ، سمنان ، همدان ، اراک امکان 
انتخاب این رشته وجود داره در حالی که مقطع کارشناسی ارشد 2 تا 3 ساله هستش که فقط توی تهران و در دانشگاه 
علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  قابل انتخاب هستش مقطع دکترا هم بسته به تز 

انتخابی 3 تا 4 سال طول میکشه که فقط توی دانشگاه علوم مهندسی و تهران قابل انتخابه.
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◙  وظایف کار درمانگر:
◄معالجه اختالالت روانی و جسمانی

◄تهیه و تدوین برنامه جامع درمانی
◄آموزش کارهای مختلف از جمله پوشیدن لباس، آشپزی، غذاخوردن، استفاده از کامپیوتر و . . . به بیماران

◄آموزش حرکات و تمرین های مختلف به بیماران
◄استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری موجود در جهت پیشرفت بیماران در حل مسائل، تصمیم گیری، حافظه، هماهنگی و . . .

◄آموزش شیوه استفاده از وسایل کمک حرکتی مانند صندلی چرخ دار و . . . به بیماران ناتوان جسمی
◄آمــوزش شــیوه زندگــی اجتماعــی بــه بیمــاران ) از جملــه شــیوه خریــد، اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی، زمــان 

ــدی و . . . ( ــدی، بودجه بن بن
◄کمک به درمان انواع بیماران از جمله معتادان و بیماران افسرده

◄بررسی محیط خانه و کار بیمار و متناسب سازی آن ها با نیازهای بیمار
◄آموزش خانواده، همکاران و کارفرماهای بیماران درباره نحوه ایجاد ارتباط و مراقبت ازاون ها

◄برنامه ریزی و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت بیماران در فرآیند درمان

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی کاردرمانی در اون ها تدریس می شه: 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1

دانشگاه علوم پزشکی اراک 2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3

دانشگاه علوم پزشکی ایران  4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  5

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  6
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی سمنان  7

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 8

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 9

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 10

دانشگاه علوم پزشکی همدان  11

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی کاردرمانی بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران  3

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 4
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گفتاردرمانی

    معرفی کلی رشته و هدف آن 
بــرای ایــن رشــته دانشــگاهی بایــد خیلــی مهربون تــر از اونــی کــه فکــر می کنــی باشــی!!! بیمــارت یــا مراجعــه کننــده 
ات می خــواد حــرف بزنــه، میخــواد بــه کمــک جــادوی کالم بــا آشــنا و غریبــه ارتبــاط برقــرار کنــه یــا هرچــی می دونــه 
ــه، وقتــی شــور و نشــاط دلــش رو روشــن  ــی غمگین ــی شــاده، وقت ــه بپرســه. می خــواد وقت ــو نمی دون بگــه و هرچی

 !کــرده، احساســش رو بــه آرامــی و بــدون دغدغــه بــا دیگــران در میــون بگــذاره! امــا نمی تونــه

چرا؟ دلیل سکوتش چیه؟
شــاید لکنــت زبــان داره و شــاید ده هــا دلیــل دیگــه ایــن پایــان راه نیســت، تــو بــه عنــوان کارشــناس گفتــار درمانــی 

بایــد بــه ایــن افــراد کمــک کنــی.

هدف این رشته بررسی ، تشخیص ، ارزیابی و درمان اختالالت گفتار و زبانه .به عالوه یک گفتار درمانگر می تونه به 
گویندگان صدا و سیما ، دوبلور ها و در کل افرادی که از صوت خود به صورت حرفه ای استفاده می کنن آموزش بده 

که چجوری حرف بزنن تا حرفه ای تر به نظر برسن و اثر بیشتری بذارن .
گفتار درمانگر در وهله اول آسیب هایی رو که توسط عوامل ژنتیکی و یا اکتسابی به گفتار و زبان وارد شده، با کمک تستها و عالئم 
مختلف تشخیص داده و در وهله دوم به ارزیابی میزان آسیب دیدگی و علت آن می پردازه و سپس مرحله درمان رو شروع 
 می کنه. درمان معموالً  به شکل آموزش انجام می شه و بدون تجویز دارو یا روشهاي جراحي و مانند آن صورت مي گیره.

آسیب های گفتار و زبان متنوع بوده و از کودکی تا بزرگسالی مشاهده می شه از بین آن ها می توان به لکنت، اختالالت 
تلفظی، اختالالت گفتار و زبان در کودکان دارای مشکل یادگیری زبان و کودکان کم شنوا، عقب مانده ذهنی، اتیستیک، 

بیماران سکته مغزی و اختالالت گفتاری ناشی از فقدان حنجره و آسیب های آن اشاره کرد.
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   توانایی های الزم 
اگر می خوای تو این رشته موفق بشی باید به کامپیوتر و زبان تا حدی مسلط باشی چون کتابای این رشته توی ایران بسیار 
کمه و توباید بتونی از منابع خارجی یا شبکه های اینترنتی استفاده کنی . همینطور بهتره با لهجه های مختلف آشنایی داشته 
باشی چون ممکنه ناشنوایی به تو مراجعه کنه که در یه محیط ترک یا کرد زبان زندگی کرده و همونطور که اولین خط 

توضیحاتم گفتم باید خیلی مهربون باشی و درضمن پیشنهاد می کنم اگه آدم صبوری هم نیستی، سراغ این رشته نری.

    طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد گفتاردرمانی می تونن در رشته های زیر در مقطع دکترای تحصیل کنن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

سالمت سالمندی 2 گفتار درمانی  1

فیزیولوژی 4 علوم تشریحی 3

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 6 مدیریت توانبخشی 5

اپیدمیولوژی 8 انفورماتیک پزشکی 7

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 10 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 9

اقتصاد بهداشت  12 نانوتکنولوژی پزشکی 11

تاریخ علوم پزشکی 14 ژورنالیسم پزشکی 13

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 16 فناوری اطالعات سالمت 15

رفاه اجتماعی 18 آمارزیستی 17
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   نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 اخالق اسالمی  2 انقالب اسالمی ایران

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن 

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1

2 دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس تخصصی)اجباری(:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 اصطالحات پزشکی و زبان عمومی 2 اصول توانبخشی 

2 بافت شناسی و آسیب شناسی 4 زبان شناسی و آوا شناسی

2 شنوایی شناسی و روش های ارزیابی 
دستگاه شنوایی

4 آناتومی و فیزیولوژی

2 بهداشت عمومی و کمک های اولیه 2 فیزیک صوت

2 روانشناسی رشد  2 روانشناسی عمومی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 روانشناسی زبان  2 روانشناسی کودک و نوجوان 

2 رشد روانی حرکتی و اختالالت آن  2 الگوهای پردازش گفتار و زبان 

2 ژنتیک پزشکی و سندرم های دارای 
اختالالت گفتار و زبان 

2 آمار و پژوهش مقدماتی 

2 بیماری های گوش،گلو،بینی و حنجره 2 ارتودنسی در رابطه با گفتار

1 مبانی گفتار درمانی 2 بیماری های اعصاب مربوط به گفتار

2 بهداشت،پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانی 3 رشد و تکامل گفتار و زبان 

2 نابسامانی های گفتار و زبان 
در آسیب دیدگی شنوایی

2 نابسامانی های گفتار و زبان در 
عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد

1 اختالالت خواندن و نوشتن در دوران رشد 2 نابسامانی های زبانی ویژه در دوران رشد 

3 زبان پریشی بزرگساالن ناروانی های گفتار 3

3 اختالالت واج شناسی و آواشناختی  3 اختالالت صوت 

1 اختالالت بلع 2 اختالل در تشدید 

1 مدیریت در گفتاردرمانی 2 تشخیص افتراقی در اختالالت گفتار و زبان 

2 طرح و پژوهش 1 مدیریت در گفتار درمانی

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی 1 1 کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی
 و سندرم های نافذ رشد 1
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 کارآموزی بالینی در اختالالت خواندن و نوشتن 
در دوران رشد 1

1 کارآموزی بالینی در نابسامانی های زبانی ویژه 
در دوران رشد 1

1 کارآموزی بالینی در زبان پریشی بزرگساالن 1 1 کارآموزی بالینی در ناروانی های گفتار1

1 کارآموزی بالینی در اختالالت واج شناسی 
و آواشناختی 1

1 کارآموزی بالینی در اختالالت صوت 1

1 کارآموزی بالینی در اختالالت بلع  1 کارآموزی بالینی در اختالل در تشدید

2 کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و 
سندرم های نافذ رشد 2

1 کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی 2

1 کارآموزی بالینی در اختالالت خواندن و نوشتن 
در دوران رشد 2

1 کارآموزی بالینی در نابسامانی های زبانی ویژه 
در دوران رشد 2

1 کارآموزی بالینی در زبان پریشی بزرگساالن 2 2 کارآموزی بالینی در ناروانی گفتار 2

2 کارآموزی بالینی در اختالالت واج شناسی
 و آوا شناختی2

2 کارآموزی بالینی در اختالالت صوت 2

1 کارآموزی بالینی در اختالل بلع 2 1 کارآموزی بالینی در اختالل تشدید 2

 ◄ دروس تخصصی )اختیاری(:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 بازی درمانی  2 روانشناسی یادگیری

2 کاربرد روش های پاراکلینیک در گفتاردرمانی 1 غربالگری در گفتاردرمانی

1 اختالالت ارتباطی در سالمندان روش های ارتباطی مکمل و جایگزین 2
 در اختالالت گفتار و زبان 

1 داروشناسی برای درمانگران گفتار و زبان  1 اصول و روش های فعالیت های گروهی 
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
رشته گفتار درمانی در گروه پزشکیه، یه گفتاردرمانگر می تونه در درمانگاه ها و مراکز بهداشت مراکز ویژه توانبخشی و 
مراکز آموزش و پرورش استثنایی فعالیت کنه چون عمده ی کار گفتار درمانگر در ارتباط با ناشنواها و کم شنواهاست.اما 
کار تو بیشتر پیشگیریه متاسفانه این رشته در کشور ما زیاد جا نیفتاده و در نتیجه فعالیت فارغ التحصیالن این رشته تا حدی 

محدوده و از طرفی جامعه به اون ها نیاز زیادی داره .
با این حال در مقابل هر 2 یا 3 هزار نفر جمعیت یک گفتار درمان نیازه که این آمار نشانگر نیازهای جامعه به فارغ التحصیالن 

گفتار درمانیه چرا که گفتار درمانی بر دو محور اصلی درمان و پیشگیری استوار شده .

وظایف گفتاردرمانگر:
◄مالقات با مراجعان و گرفتن تست های مختلف برای تشخیص مشکالت خاص آن ها

◄برنامه ریزی جلسات درمانی مراجعان
◄انتخاب مناسب ترین روش های درمانی با توجه به شرایط هر فرد مراجعه کننده و اجرای اون ها

◄حمایت و پشتیبانی از مراجعان در مواقع لزوم
◄همکاری نزدیک با سایر متخصصان ) مانند پزشک، شنوایی سنج، معلم و . . .( برای رسیدن به نتایج درمانی بهتر

◄راهنمایی والدین یا اطرافیان در خصوص روش های حمایتی اون ها نسبت به فرد
◄کمک در جهت استفاده بهتر از گفتار و پیش گیری از بروز هر نوع اختالل به افرادی که از گفتار خود به صورت حرفه ای 

استفاده می کنند مانند خواننده ها، گوینده ها و . . .
◄آموزش روش ها و توصیه های پیشگیرانه به کودکان، مادران، معلمان و . . .

◄نگهداری پرونده های مراجعان

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی گفتاردرمانی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران  1

دانشگاه علوم پزشکی اراک 2
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3

دانشگاه علوم پزشکی ایران 4

دانشگاه علوم پزشکی بابل  5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6

دانشگاه علوم پزشکی تهران 7

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 8

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  9

دانشگاه علوم پزشکی سمنان 10

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 11

دانشگاه علوم پزشکی همدان  12

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی گفتاردرمانی بصورت پردیس تدریس می شه:

ردیف نام دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز  3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  4
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اعضای مصنوعی

 معرفی کلی رشته و هدف آن 
ایــن رشــته، زیــر شــاخه ی توانبخشــیه ، تــو در ایــن رشــته طریقــه طراحــی و ســاخت اعضــای مصنوعــی و وســایل 
کمکــی بــا اصــول مهندســی و منطبــق بــا آناتومــی بــدن رو آمــوزش می بینــی . ایــن رشــته ترکیــب علــوم مهندســی 
و علــوم پزشــکیه وقتــی متخصــص ایــن رشــته شــدی در زمینــه ی  حمایــت از اعضــای ضعیــف بــدن، ســاخت انــدام 

مصنوعــی بــرای عضــو از دســت رفتــه و اصــالح ناهنجــاری فعالیــت مــی کنــی . 

 توانایی های الزم 
آمادگــی روحیــت خوبــه؟ بــرای چــی اینــو می پرســم، خــوب معلومــه دیگــه قــراره بعــد از فــارغ التحصیلــی با افــرادی 
در ارتبــاط باشــی کــه درد کشــیدن. وقتــی دانشــجوی ایــن رشــته شــدی بایــد بتونــی کــه مثــل یــه مجسمه ســاز بــا 
گــچ مجسمه ســازی کار کنــی، قالــب گچــی از پــا، دســت، نیم تنــه یــا ســر و گــردن بســازی ، حواســت باشــه آمادگــی 

روحــی بــرای برخــورد بــا بیمــار و روابــط اجتماعــی خــوب در ایــن کار واجبــه . 

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
توجه کن که این رشته در حال حاضر در دومقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می شه مقطع دکترای این رشته در 

داخل کشور ارائه نمی شه ولی در خارج کشور امکان ادامه ی تحصیل تا مقطع دکتری وجود داره . 
فارغ التحصیالن کارشناسی اعضای مصنوعی مجازند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

فیزیک پزشکی 2 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 4 مدیریت توانبخشی 3
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 6 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 5

اپیدمیولوژی 8 انفورماتیک پزشکی 7

اقتصاد در بهداشت  10 علوم تشریحی 9

ژورنالیسم پزشکی 12 آمار زیستی 11

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 14 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  13

رفاه اجتماعی 15

   نام درس و تعداد واحد های درسی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اندیشه اسالمی 2 2 اندیشه اسالمی 1

2 اخالق اسالمی 2 انقالب اسالمی ایران

2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 تفسیر موضوعی قرآن 

2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 دانش خانواده و جمعیت 

3 ادبیات فارسی 3 زبان انگلیسی عمومی

1 تربیت بدنی 2 1 تربیت بدنی 1
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◄ دروس پایه فنی مهندسی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 رسم فنی )نظری( 2 آمار و روش تحقیق

3 استاتیک 1 رسم فنی )عملی(

2 تکنیک قطعه سازی 

◄ دروس پایه پزشکی توانبخشی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

0/5 آناتومی اندام باالیی )عملی( 1/5 آناتومی اندام باالیی )نظری(

0/5 آناتومی اندام پایینی )عملی( 1/5 آناتومی اندام پایینی )نظری(

0/5 آناتومی سطحی )عملی( 1/5 آناتومی سطحی )نظری(

0/5 آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم 
)عملی(

1/5 آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم 
)نظری(

0/5 آناتومی اعصاب )عملی( 1/5 آناتومی اعصاب )نظری(

1 زبان تخصصی )عملی( 2 زبان تخصصی )نظری(

2 فیزیولوژی عمومی 2 اصول توانبخشی و طب فیزیکی

2 نورولوژی 2 رادیولوژی

2 ارتوپدی 1 2 ارتوپدی 2

2 روانشناسی معلولین جسمی



204

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 تکنیک ارتوپدی فنی )عملی( 1 تکنیک ارتوپدی فنی )نظری(

1 اخالق حرفه ای 2 مدیریت مراکز ارتوپدی فنی 

2 کینزیولوژی و بیومکانیک 2 )اندام پایینی( 2 کینزیولوژی و بیومکانیک 1 )اندام باالیی(

2 ارتزهای پا 2 کینزیولوژی و بیومکانیک 2 )ستون فقرات(

3 ارتزهای پایینی پا 2 طراحی و ساخت ارتزهای پا

2 طراحی و ساخت ارتزهای باالی زانو 2 طراحی و ساخت ارتزهای زیر زانو

2 طراحی و ساخت ارتزهای اندام باالیی 2 ارتزهای اندام باالیی

2 طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات 1 2 ارتزهای ستون فقرات 

2 پروتزهای اندام پایینی 1 1 طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات 2

2 طراحی و ساخت پروتزهای زیرزانو 2 پروتزهای اندام پایینی 2

2 پروتزهای اندام باالیی 2 طراحی و ساخت پروتزهای باالی زانو

1 پروتزهای زیبایی )عملی( 1 پروتزهای زیبایی )نظری(

2 معاینه و ارزیابی )نظری(  2 طراحی و ساخت پروتزهای اندام باالیی

1 معاینه و ارزیابی )عملی(
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◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

4 کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام باالیی 6 کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام پایینی

6 کارآموزی در عرصه پروتزهای اندام پایینی 4 کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات

4 کارآموزی در عرصه پروتزهای اندام باالیی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن

ــی در ســازمان بهزیســتی،  ــی می تون ــی . در بخــش دولت ــی فعالیــت کن ــی در دوبخــش خصوصــی و دولت ــو می تون ت
هــالل احمــر، بنیــاد جانبــازان و بیمارســتان هایی کــه دارای مراکــز ارتوپــدی فّنیــه، فعالیــت کنی . امــا حیطــه ی اصلی کار 
تــو در بخــش خصوصیــه یعنــی بعــد از کســب تجربــه ی الزم می تونــی مرکــز خصوصــی بــرای کســایی کــه مشــکالت 

ارتوپــدی دارن تاســیس کنــی ، یــا حتــی بیماری هــای ســاده تــر مثــل صافــی کــف پــا رو درمــان کنــی. 
◙  وظایف فارغ التحصیالن :

◄ اصالح ناهنجاری ها
◄ حمایت از اعضای ضعیف و ناتوان بدن

◄ ساخت اندام مصنوعی برای عضو از دست رفتهگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی اعضای مصنوعی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران 1

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  2

دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4



206

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
رشــته گیــاه پزشــکي یکــی از رشــته هــاي نوپاســت کــه عالقمنــدان خــاص خــودش رو جــذب کــرده . عنــوان گیــاه 
پزشــکي در علــوم کشــاورزي ایــران از ســال 1342 بــه جــاي »دفــع آفــات و حفاظــت گیاهــان« مطــرح شــد،به طــور 
کلــي، تــوی ایــن رشــته تشــخیص و شناســایي آفــات و عوامــل بیمــاري گیاهــان زراعــي، باغــي، زینتــي، جنگلــي، مرتعــي 
و فــرآورده هــاي گیاهــي و همچنیــن شــناخت عالئــم و چگونگــي اثــر آفــات و عوامــل بیماریهــاي انگلــي و غیرانگلــي بر 

گیاهــان و آشــنایي کامــل بــا اصــول و روش هــاي مبــارزه، مــورد بحــث قــرار مــي گیــره.

   توانایی های الزم 
ایران، سرزمینی وسیع با اقلیم های بسیار متنوعه، پس گونه های بسیار غنی گیاهی یافت می شه ، به همین خاطر یک گیاه 
پزشک ایرانی باید از یک طرف با گونه های گیاهی و جانوری طبیعی ایران آشنا باشد و از طرف دیگه با آفات، بیماری ها و 
علف های هرز آشنا بشه و با اون ها مبارزه کنه. در واقع یک مهندس گیاه پزشک، کاری دشوار، پیچیده و پرمسئولیت را 
برعهده داره و باید از بیوشیمی، بیولوژی و آمار، اطالعات وسیع و گسترده ای داشته باشه ،همچنین دانشجوی این رشته باید 
به طبیعت عالقه مند باشه و بدونه که کار یک مهندس، گیاه پزشکی، تکیه دادن پشت میز و صندلی نیست، بلکه باید به مزارع 
و باغ ها بره یا پشت میکروسکوپ به انجام تحقیق و مطالعه مشغول باشه رشته گیاه پزشکی نیاز به حافظه قوی داره، چون 
دانشجو باید اسامی التین حشرات و قارچ ها و رده آن ها و اسامی بسیاری از آفتکش ها و کاربرد آن ها را به خاطر بسپاره. 

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

◙  گرایش های ارشد گیاه پزشکی:
◄ حشره شناسی کشاورزی )همه گرایش ها(

◄ بیماری شناسی گیاهی )همه گرایش ها(
◄ ریز کرم شناسی
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی
◄  دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2متون اسالمی قرآن و نهج البالغه 2تاریخ اسالم

2اخالق و تربیت اسالمی2انقالب اسالمی و ریشه های آن

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

3زبان خارجه3فارسی

2دانش خانواده و جمعیت

 
دروس پایه :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آمار و احتماالت 2آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای

3بیوشیمی عمومی3اکولوژی 

3ریاضیات عمومی3جانورشناسی

3ژنتیک 2زیست شناسی 

3شیمی عمومی3شیمی آلی 

3گیاه شناسی 31فیزیک عمومی

3گیاه شناسی 2
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اقتصاد کشاورزی عمومی3آبیاری عمومی 

3بیماری های گیاهی3باغبانی عمومی

3خاک شناسی عمومی3حشره شناسی کشاورزی

3طرح آزمایش های کشاورزی 31زراعت عمومی

3عملیات کشاورزی3علف های هرز و کنترل آنها

3هوا و اقلیم شناسی3ماشین های کشاورزی عمومی

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3قارچ شناسی 1حشره شناسی

3بیماری های مهم گیاهان زراعی3آفات مهم گیاهان زراعی

3بیماری های مهم درختان میوه3آفات مهم درختان میوه

آفات و بیماری های مهم گیاهان زینتی،جالیزی 
و سبزی

3اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی3

1تکنولوژی مبارزه شیمیایی3سم شناسی

2کنه شناسی گیاهی2آفات انباری

2باکتری شناسی گیاهی2نماتدشناسی گیاهی

2پروژه 2ویروس شناسی گیاهی
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حشرات گرده افشان و زنبور عسل2آفات و بیماری های زنبور عسل و کرم ابریشم 

3اصول اصالح نباتات2اصول رده بندی حشرات 

3فیزیولوژی گیاهی2فیزیولوژی حیوانی

3روش های آماری در گیاه پزشکی2بیماری های فیزیولوژیکی گیاهان

3آفات و بیماری های گیاهان جنگلی2نرم تنان و مهره داران زیان آور کشاورزی

1کاربرد رادیوایزوتوپ ها در گیاه پزشکی2بند پایان زیان آور انسان و دام 

3روش های تبدیل ونگهداری محصوالتکشاورزی3میکروبیولوژی عمومی

2کنه های زیان آور کشاورزی 2اصول قرنطینه گیاهی

3مبانی ترویج و آموزش کشاورزی2اصول نمونه برداری ازآفات وبیماری های گیاهی

2کشاورزی و توسعه پایدار2مدیریت آفات گلخانه

3پرورش زنبورعسل2پرورش کرم ابریشم 

3سیتولوژی3مدیریت مزرعه 

3پرورش قارچ های خوراکی

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
یــک گیــاه پزشــک می تونــه تــوی مراکــز آموزشــی ،مراکــز پژوهشــی، شــامل مؤسســه تحقیقــات گیــاه پزشــکی کشــور 
)آفــات و بیماری هــای گیاهــی( و بخش هــای وابســته بــه آن در مراکــز اســتان ها ،ســایر ادارات دولتــی و نیمــه دولتــی  

وبخــش غیردولتــی فعالیــت کنه. 
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◄ وظایف گیاه پزشک :
از جمله وظایف یک گیاه پزشک مسئله یابی گیاه پزشکی و علوم وابسته از طریق مراجعه و بازدید از مزارع، باغ ها، انبار و 

سیلوهای کشور و مراجعه کشاورزان به آن ها هستش .
همچنین تحقیق و پژوهش در زمینه زیست شناسی و فیزیولوژی عوامل زیان آور محصوالت بوم شناسی در سطوح 

آزمایشگاهی از جمله وظایف دیگر گیاه پزشک هستش .
  

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ایالم 1

دانشگاه بوعلی سینا - همدان  2

دانشگاه بیرجند 3

دانشگاه تبریز 4

دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج( 5

دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت( 6

دانشگاه جیرفت 7

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر )محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان( 8

دانشگاه رازی - کرمانشاه 9

دانشگاه زابل 10

دانشگاه زنجان  11

دانشگاه شهرکرد 12
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه شهید باهنر - کرمان  13

دانشگاه شهید چمران - اهواز 14

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 15

دانشگاه شیراز 16

دانشگاه صنعتی اصفهان  17

دانشگاه صنعتی شاهرود 18

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین - مالثانی اهواز 19

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 20

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  21

دانشگاه فردوسی مشهد 22

دانشگاه کردستان - سنندج 23

دانشگاه گیالن - رشت  24

دانشگاه لرستان - خرم آباد 25

دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل مرکز آموزش پلدختر( 26

دانشگاه مراغه 27

دانشگاه ولی عصر )عج( - رفسنجان  28

دانشگاه یاسوج 29

مجتمع آموزش عالی سراوان  30
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زیــست  شناســـی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
در کل دانشجوی رشته زیست شناسی که بشی می تونی سه گرایش رو در نظر بگیری و بین اونا یکی رو ادامه بدی . علوم 

گیاهی، علوم جانوری، زیست دریا، سه گرایش رشته ی زیست شناسی هستن که در 17 واحد تخصصی با هم متفاوتن.

◄◄گرایش های رشته زیست شناسی►►

◄ گرایش علوم گیاهی
هر چیزی که مربوط به گیاه بشه، در این گرایش بررسی می شه. از گیاه اولیه تا گیاه امروز ه که موارد مختلف مثل 

گیاه شناسی ، فیزیولوژی گیاهی ، ریخت زدایی ، اندام زدایی ، بیوشیمی و جلبک شناسی را بررسی می کنن.
علوم گیاهی رو به دسته های زیر تقسیم می کنن:

فیزیولوژی: شناخت زندگی گیاه و اندام   های مختلف گیاه
سیستماتیک: اسمی و طبقه بندی گیاه

◄ گرایش علوم جانوری
اگر از جانوران خوشت میاد، این رشته می تونه برات جالب باشه چون به مطالعه ی مسائل مربوط به جانوران می پردازه 
و دارای 3 بخش اصلی جانورشناسی یا بیو سیستماتیک، فیزیولوژی جانوری اعم از انسانی، حیوانی، بافت شناسی و جنین 
شناسی جانوریه. از طرف دیگه بیوسیستماتیک در شناخت گونه های بیماری زا مثل "پشه آنوفل" و معرفی به دنیای پزشکان 
نقش مهمی داره، همچنین می شه به بخش"دیرینه شناسی" یا فسیل شناسی اشاره کرد که یکی از فواید این بخش پی بردن 

به منابع عظیم اقتصادی مثل نفته که از طریق مطالعه محل فسیل های ماقبل تاریخ به دست میاد.

◄ گرایش زیست  دریا
گرایــش زیســت دریــا بــه بررســی و مطالعــه خــواص محیــط آبــی، بیولــوژی آبزیــان و فعالیت هــای آبزی پــروری 
ــی بررســی  ــا یعن ــوژی دری ــه مطالعــه اکول ــان ب ــوژی آبزی ــر بررســی فیزیول ــش عــالوه ب ــن گرای ــردازه. در ای می پ
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آلودگــی آب دریاهــا و تاثیــر بــر محیــط دریــا هــم توجــه دارن.

   توانایی های الزم
بــرای ایــن گرایــش هــا بایــد عاشــق کشــف حقایــق پدیده هــای طبیعــی باشــی و بــه گــردش در طبیعــت عالقه منــد 
باشــی و همینطــور دانشــجوی ایــن رشــته بایــد فــردی منظــم و مرتــب باشــه تــا بتونــه مطالبــو تــو ذهنش بــه خوبی 

طبقــه بنــدی کنــه کــه در زمینــه سیســتماتیک موفقیت بیشــتری داشــته باشــه. 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی زیســت شناســی چهــار ســال طــول میکشــه و دروس بصــورت عمومــی، پایه، اصلــی و تخصصــی ارائه 
مــی شــه. فــارغ التحصیــالن رشــته هــای مختلــف زیســت شناســی مــی تونــن در مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته 

هــای زیــر و تــا ســطوح باالتــر بــه تحصیــالت خــود ادامــه بــدن:

◙  گرایش های ارشد وزارت بهداشت زیست شناسی:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

ایمنی شناسی 2 ژنتیک انسانی 1

قارچ شناسی پزشکی 4 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )هماتولوژی( 3

ویروس شناسی پزشکی 6 میکروب شناسی پزشکی 5

علوم تغذیه - زیست شناسی عمومی 8 انگل شناسی 7

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 10 علوم بهداشتی در تغذیه - زیست شناسی جانوری 9

زیست فن آوری پزشکی 12 سم شناسی 11

مهندسی بهداشت محیط 14 بیوشیمی بالینی 13

فیزیولوژی 16 بهداشت محیط - سم شناسی محیط 15

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 18 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 17
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 20 تاریخ علوم پزشکی 19

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  22 علوم تشریحی  21

)HTA(ارزیابی فناوری سالمت 24 اکولوژی انسانی 23

پدافند غیرعامل در نظام سالمت 26 رفاه اجتماعی 25

◙  گرایش های ارشد وزارت علوم زیست شناسی:

رشته های کارشناسی ارشد ردیفرشته های کارشناسی ارشد ردیف

سیستماتیک و بوم شناسی2فیزیولوژی1

زیست شناسی سلولی و تکوینی3

  تعداد واحدهای درسی
◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آزمایشگاه شیمی عمومی3شیمی عمومی

2شیمی آلی زیست شناسی 22شیمی آلی زیست شناسی 1

3ریاضی عمومی3فیزیک عمومی زیست شناسی 

2داه پردازی زیستی2آمار زیستی 

1آزمایشگاه بیوشیمی 31بیوشیمی 1

2بیوفیزیک 
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اکولوژی عمومی2زیست شناسی مولکولی

3زیست شناسی سلولی2مبانی محیط زیست 

2تکامل موجودات زنده 1آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

2قارچ شناسی 2بیوشیمی 2

2جانور شناسی 1آزمایشگاه قارچ شناسی 

2بافت شناسی و جنین شناسی جانوری1آزمایشگاه جانور شناسی عمومی

1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 21فیزیولوژی جانوری 1

2گیاه شناسی 21فیزیولوژی جانوری 2

2گیاه شناسی 12آزمایشگاه گیاه شناسی 1

2فیزیولوژی گیاهی 22فیزیولوژی گیاهی 1

3میکروب شناسی پایه 1آزمایشگاه فزیولوژی گیاهی 2

2ایمنی شناسی 1آزمایشگاه میکروب شناسی پایه 

3ژنتیک 21ویروس شناسی

3ژنتیک 12آزمایشگاه ژنتیک 1

1اخالق زیستی 
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◄ دروس تخصصی گرایش زیست شناسی گیاهی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2رشد و نمو گیاهی2زبان تخصصی گیاه شناسی

1آزمایشگاه جلبک شناسی2جلبک شناسی

2مبانی طبقه بندی گیاهی2ریختزایی و اندام زایی گیاهی

1آزمایشگاه طبقه بندی گیاهی 21طبقه بندی گیاهی 1

1آزمایشگاه طبقه بندی گیاهی 22طبقه بندی گیاهی 2

1آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 23فیزیولوزی گیاهی 3

2اکولوژی گیاهی 2فیزیولوژی گیاهی 4

1آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

◄ دروس اختیاری گرایش زیست شناسی گیاهی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 ژنتیک گیاهان  2 انتقال مواد در گیاهان 

2 سیستم های زادآوری در گیاهان  2 تکامل گیاهی

2 خاکشناسی 2 گیاهان آبزی 

1 تکثیر گیاهان  1 آزمایشگاه خاکشناسی 

2 مبانی کشت بافت گیاهی 1 آزمایشگاه تکثیر گیاهان 

1 آزمایشگاه بیماری های گیاهی 2 بیماری های گیاهی
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه اکوفیزیولوزی گیاهی 2 اکوفیزیولوزی گیاهی

1 آزمایشگاه بیولوژی و فیزیولوژی قارچ ها 2 بیولوژی و فیزیولوژی قارچ ها

2 گیاهان دارویی 2 مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

*دانشجو این رشته باید از واحد های فوق ، 12 واحد رو انتخاب کنه.

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
 

◄ گرایش علوم گیاهی: 
کارشناسان علوم گیاهی باید در موسسات تحقیقاتی و اجرایی کشور حضور داشته باشن و این امری ضروری برای حفظ 
محیط زیسته. اما در مقطع کارشناسی چون اطالعات عمومی داری و در حد تخصصی کاری ازت بر نمیاد، نمی تونی در 
مراکز و مؤسسات تخصصی باشی چون این مکان ها احتیاج به اساتید متخصص داره پس فارغ التحصیالن ارشد یا دکتری 

توانایی اشتغال در این زمینه را دارن، در مقطع کارشناسی می تونی در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته باشی.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زیست شناسی - گیاهی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اراک  1

دانشگاه ارومیه 2

دانشگاه اصفهان  3

دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویزه خواهران( 4
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه بوعلی سینا - همدان )صرفا با سوابق تحصیلی( 5

دانشگاه تبریز 6

دانشگاه تهران 7

دانشگاه جیرفت 8

دانشگاه جیرفت )صرفا با سوابق تحصیلی-نوبت دوم( 9

دانشگاه خوارزمی - تهران)محل تحصیل واحد کرج( 10

داشگاه دامغان )صرفا با سوابق تحصیلی( 11

دانشگاه رازی - کرمانشاه 12

دانشگاه زابل )صرفا با سوابق تحصیلی( 13

دانشگاه شهرکرد 14

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 15

دانشگاه شهیدباهنر - کرمان )صرفا با سوابق تحصیلی - نوبت دوم( 16

دانشگاه شهید بهشتی - تهران  17

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز )صرفا با سوابق تحصیلی( 18

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء)ص( - بهبهان 19

دانشگاه فردوسی مشهد 20

دانشگاه گلستان - گرگان )صرفا با سوابق تحصیلی( 21

دانشگاه گلستان - گرگان )صرفا با سوابق تحصیلی( 22
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه گنبد )صرفا با سوابق تحصیلی( 23

دانشگاه گیالن - شت 24

دانشگاه لرستان - خرم آباد 25

دانشگاه لرستان - خرم آباد )صرفا با سوابق تحصیلی( 26

دانشگاه مازندران - بابلسر 27

دانشگاه مازندران - بابلسر )صرفا با سوابق تحصیلی( 28

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل )صرفا با سوابق تحصیلی( 29

دانشگاه مالیر )صرفا با سوابق تحصیلی( 30

دانشگاه یاسوج )صرفا با سوابق تحصیلی( 31

◄ دروس تخصصی گرایش زیست شناسی دریا:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه جانورشناسی 1)بی مهرگان( 2 جانورشناسی 1)بی مهرگان(

1 آزمایشگاه جانورشناسی 2)مهره داران( 3 جانورشناسی 2)مهره داران(

1 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 3 مبانی فیزیولوژی جانوری

1 آزمایشگاه بافت شناسی پایه 2 بافت شناسی پایه

1 آزمایشگاه اقیانوس شناسی زیستی 2 اقیانوس شناسی زیستی

1 آزمایشگاه بوم شناسی دریا 2 بوم شناسی دریا
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تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

1 آزمایشگاه بی مهرگان آبزی  2 بی مهرگان آبزی

1 آزمایشگاه مهره داران آبزی 2 مهره داران آبزی

1 آزمایشگاه زیست شناسی انگل های آبزیان دریایی 2 زیست شناسی انگل های آبزیان دریایی 

1 آزمایشگاه زیست شناسی پالنکتون ها 2 زیست شناسی پالنکتون ها

2 تکثیر و پرورش آبزیان 2 زیست شناسی ماهیان

2 میکروب شناسی آب ها 1 آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان 

2 زیست شناسی حفاظت آبزیان  2 زیست شناسی جلبک های ماکروسکوپی 
گیاهان دریایی

◄ دروس اختیاری گرایش زیست شناسی دریا:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بوم شناسی آبشنگ های مرجانی2لیمونولوژی 

2بماری های آبزیان 2رفتارشناسی آبزیان 

2ارزیابی ذخایر آبزیان 2زیست شناسی میگو 

1ابزار و روش های تحقیق در زیت دریا 2زیست فناوری محصوالت دریایی

3پایان نامه 
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 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
◄ گرایش زیست دریا:

می تونــی در مراکــز پــرورش ماهــی و مراکــز تحقیــق روی ارزش مــواد غذایــی دریایــی فعالیــت کنــی، یعنــی میــزان 
ارزش غذایــی محصــوالت دریایــی را بســنجی. عــالوه بــر شــیالت می تونــی در حفــظ بعضــی از گونه هــای آبزیــان کــه 

در حــال انقــراض هســتن، مثــل ماهــی اوزون بــرون یــا ماهــی ســفید کارکنی.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زیست شناسی دریا در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1

دانشگاه علوم و فنون خرمشهر 2

دانشگاه گلستان - گرگان )صرفا با سوابق تحصیلی( 3

دانشگاه گنبد )صرفا با سوابق تحصیلی( 4

زیست شناسی دریا )صرفا با سوابق تحصیلی( 5

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس )صرفا با سوابق تحصیلی( 6

 



222

◄ دروس تخصصی گرایش زیست شناسی جانوری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان3جانورشناسی بی مهرگان

1آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران2جانورشناسی مهره داران

1آزمایشگاه جانورشناسی بندپایان2جانورشناسی بندپایان 

1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 23فیزویلوژی جانوری 3

2فیزیولوژی احساس2فیزیولوژی جانوری 4

2بافت شناسی جانوری تکمیلی 2رفتارشناسی

2رویان شناسی جانوری تکمیلی1آزمایشگاه بافت شناسی جانوری تکمیلی

2زبان تخصصی جانورشناسی1آزمایشگاه رویان شناسی جانوری تکمیلی

◄  دروس اختیاری گرایش زیست شناسی جانوری:

تعداد واحدنام درستعدا د واحدنام درس

1آزمایشگاه زیست شناسی انگل ها2زیست شناسی انگل ها

2ایمونوهماتولوژی2ماهی شناسی 

2فیزیولوژی خون2فیزیولوژی تولیدمثل

2بیوتکنولوژی جانوری 1آزمایشگاه فیزیولوژی خون

2کشت سلول و بافت2زیست شناسی پرتوی

2فیزیولوژی سلولی
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   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
◄ گرایش جانوری: 

اگــه جــزو بهتریــن دانشــجویان ایــن رشــته باشــی، می تونــی بعــد از فــارغ التحصیلی بــرای کارهــای تحقیقاتــی یــا اداره ی 
ــازمان های  ــت و س ــط زیس ــت از محی ــازمان های حفاظ ــا در س ــی ی ــف بش ــگاه های مختل ــذب دانش ــگاه ها ج آزمایش
مربــوط بــه فعالیــت بپــردازی. ســازمان محیــط زیســت بــرای بررســی اکوسیســتم ها بــه محقق هــای زیســت شناســی 
از جملــه علــوم جانــوری نیــاز داره. مطمئنــم کــه اینــو نمی دونــی!!!!  می تونــی بعــد از فــارغ التحصیلــی وارد دنیــای 

پزشــکی بشــی و در زمینه هــای خــون شناســی یــا انــگل شناســی فعالیــت کنــی.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زیست شناسی جانوری در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف
دانشگاه ارومیه 2

دانشگاه اصفهان  3

دانشگاه تبریز  4

دانشگاه تهران 5

دانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل واحد کرج( 6

دانشگاه رازی - کرمانشاه 7

دانشگاه زابل )صرفا با سوابق تحصیلی( 8

دانشگاه شهرکرد 9

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 10

دانشگاه شهید باهنر - کرمان )صرفا با سوابق تحصیلی - نوبت دوم( 11

دانشگاه شهید بهشتی - تهران  12
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نام دانشگاه ردیف
دانشگاه فردوسی مشهد 13

دانشگاه گلستان - گرگان 14

دانشگاه گیالن - رشت  15

دانشگاه لرستان - خرم آباد 16

دانشگاه مازندران - بابلسر 17
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بهداشت حرفـــه ای

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
ایــن رشــته دانشــگاهی جــزو رشــته هاییه کــه بــازار کار وســیعی داره. چــون در مشــاغلی کــه بیشــتر جامعــه در اون 
ــه  ــه . مثــل کارگــری کــه در کارخان ــد می کن فعالیــت می کنــن، مشــکالتی وجــود داره کــه ســال مــت آن هــا را تهدی

مشــغوله و ممکنــه توســط جیــوه مســموم بشــه.
ــه بهداشــت  ــک احتیاجــه ک ــه و اقتصــاد ، ی  حفــظ ســالمت شــاغلین، هــم ازنظــر  انســانی، هــم از نظــر صــالح جامع
حرفــه ای، تــالش می کنــه تــا بــا حــذف کــردن عوامــل خطرنــاک فیزیکــی، شــیمیایی ، روانــی و بیولــوژی از آســیب 

رســاندن بــه کارگــران جلوگیــری کنــه.
برای رسیدن به این هدف باید سه مرحله رو بگذرونی: شناسایی ، ارزیابی ، کنترل عوامل خطرزا.

    توانایی های الزم 
در رشته ی بهداشت حرفه ای عوامل زیان آور مختلفی اعم از شیمیایی،فیزیکی، بیولوژیکی و روانی وجود داره.تو به عنوان 
دانشجوی این رشته باید توی درس های پایه مثل ریاضی فیزیک شیمی و زیست شناسی توانمند باشی و همین طور از 

نظر جسمی هم سالم باشی تا بتونی توی محیط های صنعتی بدون ضعف جسمانی فعالیت کنی.

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طــول دوره ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن مــی تونــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود در گرایــش هــای زیــر در 

مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل بدن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

مهندسی بهداشت محیط 2 مهندسی بهاشت حرفه ای 1

بهداشت محیط - سم شناسی محیط 4 سم شناسی 3
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

اپیدمیولوژی 6 اکولوژی انسانی 5

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی انفورماتیک پزشکی    8 7

مهندسی پزشکی )زیست مواد( مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(  10 9

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 12 ژورنالیسم پزشکی 11

زیست فن آوری پزشکی 14 اقتصاد بهداشت 13

تاریخ علوم پزشکی 16 آمار زیستی 15

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 18 فناوری اطالعات سالمت 17

پدافند غیرعامل در نظام سالمت 20 رفاه اجتماعی 19

    نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 
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◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2فیزیک اختصاصی 21مکانیک جامدات

2شیمی عمومی )معدنی - آلی(2فیزیک اختصاصی 2

3شیمی تجزیه 2بیوشیمی و اصول تغذیه

3ریاضیات عمومی 22ریاضیات عمومی 1

2کمک های اولیه 3فیزیولوژی و کالبد شناسی

2برنامه نویسی کامپیوتر3آمار حیاتی

2مدیریت صنعتی2نقشه کشی صنعتی

3مکانیک سیاالت2روانشناسی صنعتی و ارتقاء سالمت

2آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3صدا و ارتعاش در محیط کار2روشنایی در محیط کار 

3بهداشت پرتوها2تنش های حرارتی در محیط کار

3مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا2دینامیک گازها و آئروسل ها

2مبانی کنترل آلودگی هوا3تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

3ایمنی در محیط کار 31طراحی تهویه صنعتی

3ایمنی در محیط کار 33ایمنی در محیط کار 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مهندسی فاکتورهای انسانی )1(2ارزیابی و مدیریت ریسک 

2سم شناسی شغلی3مهندسی فاکتورهای انسانی )2(

2اپیدمیولوژی بیماری های شغلی2سیستم های مدیریت یکپارچه

2کلیات محیط زیست 

 
◄ کارآموزی در عرصه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

8کارآموزی در عرصه 82کارآموزی در عرصه 1

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
وزارتخانه  هــای کار، صنایــع و معــادن، جهادکشــاورزی، نیــرو، بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی، بیمارســتان هــا ، 
ســازمان ها، شــرکت ها و کارخانه هــای بــزرگ مثــل شــرکت نفــت، ذوب آهــن، هواپیمــای کشــوری، ایــران خــودرو، 
پلی اکریــل ســازمان هایی هســتن کــه مــی تونــی بعــد ازفــارغ التحصیلــی در آن مشــغول بــه کار شــی و یــا بــه طــور 

 .پــاره وقــت در کارخانجــات و ســازمان هــای مختلــف بــه عنــوان مشــاوره بهداشــتی فعالیــت کنــی

◙  وظایف کارشناسان بهداشت:
◄ انجام فعالیت و بررسي هاي الزم به منظور آگاهي از وضع بهداشت محیط کار و وضعیت عمومي کارگاه ها و کارخانجات 
منطقه تحت پوشش دانشگاه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرفه مختلف و جمع آوري اطالعات مورد نیاز پیرامون 

آن
◄ نظارت و پیگیري در امر توسعه ، تاسیس ، تجهیز و راه اندازي خانه هاي بهداشت کارگري و مراکز بهداشت کار و نظارت

     بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستورالعمل هاي موجود
◄ همکاري با سایر کارشناسان بهداشتي مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرح هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي

       ستادي به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه
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◄ نظارت بر تامین آب آشامیدني سالم ، جمع آوري صحیح و بهداشتي زباله و فضوالت و سایر فاکتورهاي بهداشت محیطي
◄ اجراي طرح هاي تحقیقاتي و همکاري با موسسات و مجریان طرح هاي تحقیقاتي در زمینه مسائل زیان آور محیط کار

اعالم نواقص و صدور اخطاریه ها و رسیدگي به شکایات واصله از واحدهاي تولیدي( صنعت، معدن، کشاورزي، خدمات )با 
توجه به قوانین و مقررات موجود(

◄ تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي در زمینه فرم هاي بازدید، نحوه بازدید، نحوه جمع آوري اطالعات،  صدور
◄ تاییدهاي بهداشتي براي کارگاهها و کارخانجات موجود با همکاري ارگانها و سازمانها و ادارات زیربط.

◄ همکاري با آزمایشگاه رفرنس بهداشت حرفه اي در زمینه ارزیابي و اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار
◄ برگزاري دوره هاي آموزشي در زمینه بهداشت حرفه اي،کامپیوتر و باز آموزي کارشناسان و کاردان هاي بهداشت حرفه اي

◄ جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت هاي بهداشت حرفه اي و ارسال آن ها به مرکز سالمت و کار وزارت متبوع
زمینه هاي مرتبط با فعالیتهاي بهداشت حرفه اي

◄ شرکت در جلسات و گردهمایي هاي پرسنل بهداشت حرفه اي در سطح شهرستان
◄ تهیه و تدوین دستورالعمل ها و راهکارهاي الزم در زمینه ایمنی نگهداری مواد شیمیایي 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 5

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 6

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج(-تهران 7
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی بم  8

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 9

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 10

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 11

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 12

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 13

دانشگاه علوم پزشکی زابل 14

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 15

دانشگاه علوم پزشکی زنجان 16

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 17

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان( 18

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 19

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 20

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 21

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 22

دانشگاه علوم پزشکی قم 23

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 24

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 25

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 26
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 27

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 28

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت  29

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 30

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 31

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 32

دانشگاه علوم پزشکی همدان  33

دانشگاه علوم پزشکی یزد 34

دانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه( 35

دانشگاه علوم پزشکی ساوه 36

دانشگاه علوم پزشکی الرستان )محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز( 37

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 38

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 2

دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 4
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  5

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت 6

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 7

دانشگاه علوم پزشکی یزد 8

   دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 1

دانشگاه آزاد سبزوار 2

دانشگاه آزاد بروجرد 3
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مهندسی بهداشت محیط

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
امروزه تامین آب آشامیدنی سالم و بررسی اون و هم چنینی دفع صحیح زباله ها برای تمامی اقشار جامعه مهم و ضروریه.

به همین منظور این رشته تمرکز زیادی بر روی جنبه های بهداشتی و انسانی محیط زیست داره. تو این حوزه ، موارد 
زیادی مثل بهداشت آب ، تصفیه خانه های آب و فاضالب ، آلودگی هوا ، مواد زائد جامد ، بهداشت پرتوها و ... در دو بهد 

سالمتی انسان و رفاه فردی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیره.

   توانایی های الزم 
یــه مهنــدس بهداشــت بایــد فــردی دلســوز و مســئولیت پذیــر باشــه و هــم چنیــن بایــد عالقــه زیــادی بــه مباحــث 

بهداشــت محیطــی و بهبــود کیفیــت بهداشــتی زندگــی  آدمــا داشــته باشــه.
و اینــو هــم بایــد بدونــی کــه داشــتن دقــت زیــاد و دانــش کافــی تــوی آینــده شــغلیت خیلــی مهمــه چــون کــه نتایــج 

کارت بــا محیــط زندگــی آدمــا ارتبــاط مســتقیمی داره.
م درس و تعداد واحدهای درسی 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طــول دوره ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن مــی تونــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود در گرایــش هــای زیــر در 

مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل بدن:

رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

مهندسی بهداشت حرفه ای  2 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  4 اپیدمیولوژی 3

آموزش بهداشت 6 آمار زیستی 5
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

اکولوژی انسانی  8 انفورماتیک پزشکی 7

)HTA( ارزیابی فناوری سالمت 10 فناوری اطالعات سالمت  9

)HSE( مدیریت سالمت ، ایمنی و محیط زیست 12 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 11

مهندسی پزشکی )زیست مواد( 14 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 13

تاریخ علوم پزشکی  16 رفاه اجتماعی 15

ژورنالیسم پزشکی  18 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  17

نانوتکنولوژی پزشکی 20 سم شناسی 19

   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 
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◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی 42ریاضی 1

2کامپیوتر و کاربرد آن 3معادالت دیفرانسیل 

3شیمی عمومی 3فیزیک عمومی 

2اصول اپیدمیولوژی 2پاتوبیولوژی 

2آمار زیستی 2نقشه برداری 

2مکانیک خاک 3استاتیک و مقاومت مصالح 

2اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت 
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◄ دروس تخصصی اجباری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس
2زبان تخصصی 2مکانیک سیاالت 

2فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط 3آلودگی هوا 

2میکروبیولوژی محیط2بهداشت پرتوها و حفاظت 

2سیستم های انتقال و توزیع آب2شیمی محیط 

سیستم های جمع آوری فاضالب 
2تصفیه آب2و آب های سطحی

2تصفیه فاضالب 2اقتصاد مهندسی

2روش های بارزه با ناقلین 2رسم فنی و نقشه کشی 

2بهداشت مواد غذایی3مواد زائد جامد شهری و صنعتی 

کاربرد موتور تلمبه ها 2هیدرولیک 
در تاسیسات آب و فاضالب

1

بهره برداری و نگهداری
2کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 2از تاسیسات آب و فاضالب 

1مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری1گندزداهای محیط

1اصول مدیریت خدمات بهداشتی1ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم

آشنایی با مدل سازی2هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی 
2 در سیستم های بهداشت محیط

1کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط2مدیریت کیفیت آب

1قوانین و مقررات محیط زیست 
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1انرژی و محیط زیست 1آلودگی صوتی

2کلیات سم شناسی محیط2اپیدمیولوژی محیط

1بهداشت مسکن و اماکن عمومی2فاضالب صنعتی 

2اکولوژی محیط

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

16کارآموزی در عرصه 

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
یــه مهنــدس بهداشــت مــی تونــه تــو وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی و هم چنین ســازمان هــای آب و 
فاضــالب ، شــهرداری هــا و ســازمان محیط زیســت ، بیمارســتان ها ، آزمایشــگاه ها و برخــی از کارخانجــات فعالیت کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی بهداشت محیط در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اراک 1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  2
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  4

دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج 5

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  6

دانشگاه علوم پزشکی بابل 7

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج(-تهران 8

دانشگاه علوم پزشکی بم  9

انشگاه علوم پزشکی بندرعباس 10

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 11

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 12

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز 14

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  15

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد 16

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  17

دانشگاه علوم پزشکی زابل 18

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  19

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  20
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 21

دانشگاه علوم پزشکی سمنان)محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان( 22

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 23

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 25

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 26

دانشگاه علوم پزشکی قزوین  27

دانشگاه علوم پزشکی قم  28

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  29

دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج 30

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 31

دانشگاه علوم پزشکی کرماشاه 32

دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان 33

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 34

دانشگاه علوم پزشکی گیالن-رشت 35

دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد  36

دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری 37

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 38
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی همدان 39

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 40

دانشگاه علوم پزشکی یزد  41

انشگاه علوم پزشکی یزد)محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابر کوه( 42

دانشکده علوم پزشکی اصفهان  43

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 44

دانشکده علوم پزشکی تربت جام  45

دانشکده علوم پزشکی خلخال 46

دانشکده علوم پزشکی خوی 47

دانشکده علوم پزشکی سیرجان  48

دانشکده علوم پزشکی نیشابور 49

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط بصورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1

دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج 2

دانشگاه علوم پزشکی ایالم  3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 4

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 5
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان 6

دانشگاه علوم پزشکی گیالن-رشت 7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری 8

دانشگاه علوم پزشکی یزد  9

   دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد پزشکی تهران 1

دانشگاه آزاد سبزوار 2

دانشگاه آزاد بیرجند 3

دانشگاه آزاد فیروزآباد 4
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شیـــمـــی

 معرفی کلی رشته و هدف آن 
شیمی، علم اتم و پیوند مولکوله. همه چیز در علم شیمی تعریف داره :ترکیب ساختار و ویژگی های ماده و کنترل 

آزمایشگاه و از خاک تا کهکشان. 
شیمی به دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی دسته بندی می شه. علم شیمی برای بیولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، 
دندانپزشکی ، داروسازی ، استفاده می شه اما صنایع شیمیایی ، صنایعیه که در اون واکنش شیمیایی انجام می شه و تبدیل 

مواد اولیه به محصوالت جدیده شیمی شامل  گرایش های کاربردی، محض و دارویی می شه.

◄◄گرایش های رشته ی شیمی►►

◄ گرایش شیمی محض
 توی این گرایش دروس پایه شیمی کمتر مطالعه می شه، دروس مربوط به مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی، 

تصفیه آب و فاضالبو می گذرونی.
 

◄ شیمی کاربردی
شیمی کاربردی شامل ) مبنای کار علم شیمی ( و مطالعه ی شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک می شه .

 توانایی های الزم 
اگــه مــی تونــی مهــارت ذهنــی و اســتدالل رو همزمــان بــا هــم داشــته باشــی بــه نفعتــه کــه وارد رشــته شــیمی بشــی 

البتــه الزمــه کــه در ریاضــی و شــیمی و فیزیــک قــوی باشــی. 

 نام درس و تعداد واحدهای درسی 
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی کارشناسی شیمی محض:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه کارشناسی شیمی محض:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی 1

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 31فیزیک عمومی 1

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 32فیزیک عمومی 2

1آزمایشگاه شیمی عمومی 31شیمی عمومی 1

1آزمایشگاه شیمی عمومی 32شیمی عمومی 2
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◄ دروس اصلی کارشناسی شیمی محض:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی در شیمی2زبان تخصصی شیمی 

1آزمایشگاه شیمی آلی 31شیمی آلی 1

1آزمایشگاه شیمی آلی 32شیمی آلی 2

3شیمی تجزیه 31شیمی آلی 3

3شیمی تجزیه 12آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

3شیمی فیزیک 21آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

3شیمی فیزیک 12آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

3شیمی فیزیک 13آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

1آزمایشگاه شیمی معدنی 31شیمی معدنی 1

1آزمایشگاه شیمی معدنی 32شیمی معدنی 2

3شناسایی ترکیبات آلی3شیمی معدنی 3

2روش های جداسازی در شیمی تجزیه 2آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

1ایمنی در آزمایشگاه

◄ دروس تخصصی کارشناسی شیمی محض:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3شیمی آلی فلزی3اصول صنایع شیمیایی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3طیف سنجی مولکولی3شیمی فیزیک آلی

3شیمی پلیمر3شیمی سبز و محیط زیست 

2متون علمی شیمی 2نانوشیمی

3اصول بیوشیمی2اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

◄ دروس اختیاری کارشناسی شیمی محض:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سنتز مواد آلی3پروژه کارشناسی

3شیمی سطح و حالت جامد3کاربرد نظریه گروه شیمی 

3رادیوشیمی3شیمی دارویی

1شیمی و فناوری مواد غذایی )عملی(2شیمی و فناوری مواد غذایی )نظری(

3شیمی و فناوری نفت و گاز2شیمی و فناوری چرم

2شیمی و فناوری رنگ3شیمی صنایع معدنی

1 آزمایشگاه شیمی پلیمر2فناوری پلیمر ها

1آزمایشگاه خوردگی فلزات 2خوردگی فلزات 

1الکتروشیمی )عملی(2الکتروشیمی کاربردی )نظری(

1کاربرد الکترونیک در شیمی )نظری(2شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

2کاربرد رایانه در شیمی1کاربرد الکترونیک در شیمی )عملی(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2استاندارد سازی 1کارگا عمومی یا شیشه گری

2آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه2تاریخ و فلسفه علم شیمی

2آمار در شیمی تجزیه1گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

2شیمی مواد آرایشی و بهداشتی3مبانی بیوتکنولوژی

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
هر کارخانه ای که تأسیس بشه احتیاج به یک شیمیدان داره برای اینکه بتونه کنترل کیفیت رو به خوبی انجام بده. بنابراین 

در تمامی صنایع احتیاج به فارغ التحصیل شیمی هست تا مواد اولیه با توجه به استانداردهای جهانی ساخته بشه. 

◄ گرایش شیمی محض:
فارغ التحصیالن شیمی محض می توانند به تدریس درس های مختلف این رشته بپردازن و در شرکت های مرتبط و مراکز 

صنعتی مشغول به کار بشن. 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته شیمی محض در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 1

دانشگاه اراک 2

دانشگاه ارومیه 3

دانشگاه اصفهان 4

دانشگاه الزهرا )س( - تهران )ویژه خواهران( 5
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ایالم 6

دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7

دانشگاه بیرجند 8

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( - قزوین 9

دانشگاه تبریز 10

دانشگاه تهران 11

دانشگاه جیرفت 12

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 13

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 14

دانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل واحد کرج( 15

دانشگاه دامغان 16

دانشگاه رازی - کرمانشاه 17

دانشگاه زابل 18

دانشگاه زنجان 19

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 20

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 21

دانشگاه شهید بهشتی - تهران 22

دانشگاه شهید چمران - اهواز 23
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نام دانشگاه ردیف

داشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 24

دانشگاه شیراز 25

دانشگاه صنعتی اصفهان 26

دانشگاه صنعتی شاهرود 27

دانشگاه صنعتی شریف - تهران 28

دانشگاه فردوسی مشهد 29

دانشگاه کاشان 30

دانشگاه کردستان - سنندج 31

دانشگاه گیالن - رشت 32

دانشگاه لرستان - خرم آباد 33

دانشگاه مازندران - بابلسر 34

دانشگاه مراغه 35

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 36

دانشگاه یاسوج 37

دانشگاه یزد 38

دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام( 39

مرکز آموزش استهبان 40
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  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد رودهن 1

دانشگاه آزاد مشهد 2

◄ دروس عمومی کارشناسی شیمی کاربردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه کارشناسی شیمی کاربردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی 1

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 31فیزیک عمومی 1

1آزمایشگاه فیزیک عمومی 32فیزیک عمومی 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آزمایشگاه شیمی عمومی 31شیمی عمومی 1

1آزمایشگاه شیمی عمومی 32شیمی عمومی 2

◄ دروس اصلی کارشناسی شیمی کاربردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی در شیمی2زبان تخصصی شیمی 

1آزمایشگاه شیمی آلی 31شیمی آلی 1

1آزمایشگاه شیمی آلی 32شیمی آلی 2

3شیمی تجزیه 31شیمی آلی 3

3شیمی تجزیه 12آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

3شیمی فیزیک 21آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

3شیمی فیزیک 12آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

3شیمی فیزیک 13آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

1آزمایشگاه شیمی معدنی 31شیمی معدنی 1

1آزمایشگاه شیمی معدنی 32شیمی معدنی 2

3شناسایی ترکیبات آلی3شیمی معدنی 3

2روش های جداسازی در شیمی تجزیه 2آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

1ایمنی در آزمایشگاه
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◄ دروس تخصصی کارشناسی شیمی کاربردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3شیمی صنعتی 31اصول محاسبات شیمی صنعتی

1آزمایشگاه شیمی صنعتی3شیمی صنعتی 2

3شیمی پلیمر3شیمی سبز و محیط زیست

2متون علمی شیمی2نانوشیمی

1اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی )عملی(2اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی )نظری(

2کارآموزی

◄ دروس اختیاری کارشناسی شیمی کاربردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سنتز مواد آلی3پروژه کارشناسی

3شیمی سطح و حالت جامد3کاربرد نظریه گروه شیمی 

3رادیوشیمی3شیمی دارویی

1شیمی و فناوری مواد غذایی )عملی(2شیمی و فناوری مواد غذایی )نظری(

3شیمی و فناوری نفت و گاز2شیمی و فناوری چرم

2شیمی و فناوری رنگ3شیمی صنایع معدنی

1آزمایشگاه شیمی پلیمر2فناوری پلیمر ها

1آزمایشگاه خوردگی فلزات 2خوردگی فلزات 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1الکتروشیمی )عملی(2الکتروشیمی کاربردی )نظری(

1کاربرد الکترونیک در شیمی )نظری(2شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

2کاربرد رایانه در شیمی1کاربرد الکترونیک در شیمی )عملی(

2استاندارد سازی 1کارگا عمومی یا شیشه گری

2آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه2تاریخ و فلسفه علم شیمی

2آمار در شیمی تجزیه1گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

2شیمی مواد آرایشی و بهداشتی3مبانی بیوتکنولوژی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
هر کارخانه ای که تأسیس بشه احتیاج به یک شیمیدان داره برای اینکه بتونه کنترل کیفیت رو به خوبی انجام بده. بنابراین 

در تمامی صنایع احتیاج به فارغ التحصیل شیمی هست تا مواد اولیه با توجه به استانداردهای جهانی ساخته بشه. 

◄ گرایش شیمی کاربردی:
زمینه ی کاری برای فارغ  التحصیالن شیمی کاربردی در مراکز صنعتی نسبت به گرایش های دیگر بیش تره

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته شیمی کاربردی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اراک 1

دانشگاه ارومیه 2

دانشگاه اصفهان 3
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه بوعلی سینا - همدان 4

دانشگاه بیرجند 5

دانشگاه تبریز 6

دانشگاه تهران 7

دانشگاه جیرفت 8

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 9

دانشگاه خوارزمی - تهران)محل تحصیل واحد کرج( 10

دانشگاه دامغان 11

دانشگاه رازی - کرمانشاه 12

دانشگاه زابل 13

دانشگاه زنجان 14

دانشگاه سمنان 15

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان 16

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان  17

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 18

دانشگاه شهید بهشتی - تهران 19

دانشگاه شهید چمران - اهواز 20

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 21
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه صنعتی اصفهان 22

دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول  23

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء )ص( - بهبهان 24

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران 25

دانشگاه صنعتی شریف - تهران 26

دانشگاه فردوسی مشهد 27

دانشگاه قم  28

دانشگاه کاشان  29

دانشگاه کردستان - سنندج 30

دانشگاه کوثر - بجنورد )ویژه خواهران( 31

دانشگاه گلستان - گرگان 32

دانشگاه گیالن - رشت 33

دانشگاه لرستان - خرم آباد 34

دانشگاه مازندران - بابلسر 35

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 36

دانشگاه مراغه 37

دانشگاه مالیر 38

دانشگاه ولی عصر )عج( - رفسنجان 39

دانشگاه یاسوج )محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران( 40
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه یزد 41

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )ویژه خواهران( 42

مجتمع آموزش عالی گناباد 43

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه صنعتی شریف - تهران 26

دانشگاه فردوسی مشهد 27

دانشگاه قم  28

دانشگاه کاشان  29

دانشگاه کردستان - سنندج 30

دانشگاه کوثر - بجنورد )ویژه خواهران( 31

دانشگاه گلستان - گرگان 32

دانشگاه گیالن - رشت 33

دانشگاه لرستان - خرم آباد 34

دانشگاه مازندران - بابلسر 35

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 36

دانشگاه مراغه 37

دانشگاه مالیر 38
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ولی عصر )عج( - رفسنجان 39

دانشگاه یاسوج )محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران( 40

دانشگاه یزد 41

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )ویژه خواهران( 42

مجتمع آموزش عالی گناباد 43

  دانشگاه های آزاد ارائه دهنده این رشته

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آزاد تبریز 1

دانشگاه آزاد کرج 2

دانشگاه آزاد تهران جنوب 3

دانشگاه آزاد تهران مرکز 4

دانشگاه آزاد علوم دارویی 5

دانشگاه آزاد مشهد 6



25۷

مهندسی کشاورزیـ  علوم  و صنایع غذایی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
حتما می دونی که غذا خوردن فقط برای پاسخ به گرسنگی نیست بلکه تو باید توسط غذا خوردن تمام نیازهای تغذیه ای 
مثل ویتامین، پروتئین، کلسیم و ... رو برای سالمت جسمت دریافت کنی ولی همه ی مواد غذایی در همه ی فصل ها پیدا 
نمی شه، به همین جهت بشر به این فکر افتاد که باید مدت نگهداری غذا رو بیشتر کنه  و صنعت کنسروسازی راه اندازی 
شد  و کارخانه های صنایع غذایی نیاز به متخصصینی پیدا کردن که کارشناس علوم و صنایع غذایی هستن. کارشناس 
علوم و صنایع غذایی وظیفه کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی رو داره، از همون اول که ماده خام به کارخانه میاد تا 
زمانی که بعد از تغییرات و تبدیالت الزم، بسته بندی شده و برای عرضه آماده می شه، باید محصول آزمایش بشه که 

توسط متخصص علوم و صنایع غذایی شاخه کنترل کیفی انجام می گیره.

  توانایی های الزم 
برای اینکه تو این رشته موفق باشی باید از توان و دانش باال در دروس شیمی ، زیست شناسی و همینطور ریاضی 
برخوردار باشی. در ضمن از اونجا که زمینه ی اشتغال متخصصین این رشته بیشتر در کارخانجات اعم از آزمایشگاه و خط 

تولیدی باید از توان جسمی مطلوب و دقت کافی برخوردار باشی.
توی این رشته باید انقدر دانا باشی و انقدر اطالعاتت زیاد باشه که بتونی به فرآورده های جدید دست پیدا کنی و تالش و 

کوشش بسیاری داشته باشی، باید بتونی در شهرهای کوچیک یا اطراف شهرهای بزرگ کار کنی.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
گرایش های رشته ی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد شامل موارد زیر می شه : 

◄ صنایع غذایی 
◄ علوم موادغذایی

◄ زیست فناوری موادغذایی
◄ فناوری مواد غذایی
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  نام درس و تعداد واحد های درسی 
 

◄  دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان انگلیسی عمومی3فارسی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

1وصایای حضرت امام )ره(2دانش خانواده و جمعیت

1آموزش قرائت و روانخوانی قرآن کریم

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آمار و احتماالت )عملی(2آمار و احتماالت )نظری(

1کاربرد کامپیوتر )عملی(2کاربرد کامپیوتر )نظری(

1رسم فنی و نقشه کشی )نظری(3بیوشیمی عمومی

3ریاضیات 11رسم فنی و نقشه کشی )عملی(

2شیمی آلی )نظری(3ریاضیات 2

2شیمی تجزیه )نظری(1شیمی آلی )عملی(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2شیمی عمومی )نظری(1شیمی تجزیه )عملی(

2فیزیک عمومی )نظری(1شیمی عمومی )عملی(

3بیولوژی سلولی1فیزیک عمومی )عملی(

1میکروبیولوژی عمومی )عملی(2میکروبیولوژی عمومی )نظری(

◄  دروس تخصصی الزامی:

تعداد واحدنام درستعداد واحددروس نام درس

2طرح آزمایشات )نظری( 3اقتصاد و مدیریت صنعتی

2تکنولوژی پس از برداشت )نظری(1طرح ازمایشات )عملی(

3تولید محصوالت کشاورزی و دامی1تکنولوژی پس از برداشت )عملی(

2میکروبیولوژی مواد غذایی 1 )نظری(2عملیات کارگاهی

1میکروبیولوژی مواد غذایی 2 )نظری(1میکروبیولوژی مواد غذایی 1 )عملی(

3شیمی مواد غذایی 11میکروبیولوژی مواد غذایی 2 )عملی(

3اصول مهندسی صنایع غذایی 31شیمی مواد غذایی 2

2تجزیه مواد غذایی )عملی(1تجزیه مواد غذایی )نظری(

3کارآموزی 31اصول نگهداری مواد غذیی

2تکنولوژی گوشت و شیالت )نظری(3اصول مهندسی مواد غذایی 2

2تکنولوژی روغن )نظری(1تکنولوژی گوشت و شیالت )عملی(
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تعداد واحدنام درستعداد واحددروس نام درس

2تکنولوژی غالت )نظری(1تکنولوژی روغن )عملی(

3تکنولوژی شیر و فرآورده ها1تکنولوژی غالت )عملی(

2کنسروسازی )نظری(1عملیات تکنولوژی شیر و فرآورده ها

2تکنولوژی قند )نظری(1کنسروسازی )عملی(

2اصول بسته بندی مواد غذایی1تکنولوژی قند )عملی(

3عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی2صنایع آشامیدنی

1اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی )عملی(2اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی )نظری(

3کنترل کیفیت مواد غذایی3تغذیه

3کارآموزی 2

 
◄ دروس تخصصی اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1اصول فرآوری خشکبار )عملی(1اصول فرآوری خشکبار )نظری(

2برنامه نویسی کامپیوتر )نظری(2تصفیه آب و فاضالب

2سردخانه و انبار1برنامه نویسی کاپیوتر )عملی(

2صنایع تخمیری2بهداشت و ایمنی مواد غذایی

2غذاهای فراسودمند2شیمی فیزیک مواد غذایی

صنعتی سازی تولید 
محصوالت غذایی سنتی ایران

2تغذیه درمانی2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2صنایع قنادی2زبان انگلیسی تخصصی

2طراحی واحدهای عملیاتی در کارخانه )نظری(2محیط زیست و کارخانجات صنایع غذایی

فن آوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی1طراحی واحدهای عملیاتی در کارخانه )عملی(
 و صنایع غذایی

3

3مدیریت منابع آب و انرژی در صنایع غذایی1سمینار

استانداردسازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 
)نظری(

استانداردسازی و کنترل تقلبات در صنایع غذایی 2
)عملی(

1

2غذاهای حالل

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه روز بــه روز بــه تنــوع مــواد غذایــی و فــراورده هــای تولیــدی زیــادی نیــاز داره پــس ایــن 

رشــته هــم مثــل قبــل جایــگاه خــودش رو حفــظ می کنــه و آینــده ی روشــنی داره. 
ــه  ــا مســئول آزمایشــگاه در کارخان ــه عنــوان مســئول فنــی ی ــو ایــن رشــته فــارغ التحصیــل بشــی می تونــی ب اگــه ت
هــای صنایــع غذایــی مشــغول بــه کار بشــی و همچنیــن بــرای تاســیس هــر کارخانــه نیــاز بــه یــه مــدرک مســئول فنی 
یــا همــون مهندســی صنایــع غذایــی هســت ، در ضمــن می تونــی بــا اســتفاده از ســرمایه ی شــخصی یــا مشــارکت بــا 

فــردی کــه ســرمایه مــورد نیــاز رو داره، واحــد تولیــدی خصوصــی ایجــاد کنــی.

و همچنین می تونی در بخش تحقیقات و توسعه هم مشغول به کار بشی .

در مقاطــع باالتــر هــم بــرای تکمیــل هیــأت علمــی و همینطــور اســاتید از مهندســان صنایــع غذایــی کمــک میگیــرن و 
تــو می تونــی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هــم بشــی. 
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◙  وظایف متخصص صنایع غذایی:
در ایــن بخــش وظایــف کارشــناس صنایــع غذایــی بــه طــور کلــی بیــان می شــه کــه برخــی از آن هــا بیــن تخصص های 

مختلف آن مشــترک و برخــی اختصاصیه:

◄ تهیه اطالعات غذایی صحیح برای برچسب های محصوالت
◄ بررسی راه های نگهداری تازه و ایمن مواد غذایی

◄ یافتن راه های تولید سریع و ارزان مواد غذایی
◄ آزمایش سالمت و کیفیت مواد غذایی

◄ کارکردن روی مواد تشکیل دهنده جدید برای رسیدن به ترکیب غذایی جدید
◄ اصالح مواد غذایی مانند تولید محصوالت فاقد چربی

◄ انجام آزمایشات الزم و تولید نمونه محصوالت
◄ کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی

◄ طراحی فرآیند های تولید محصوالت غذایی به صورت انبوه
◄ طراحی دستگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی
◄ مهارت و دانش مورد نیاز متخصص صنایع غذایی

◄ دانش باال در شیمی، زیست شناسی و ریاضی
◄ عالقه به کار در حوزه تولید مواد غذایی

◄ دقت باال و توجه زیاد به جزئیات
◄ رعایت دقیق کلیه دستور العملهای بهداشتی

◄ توانایی کار تیمی
◄ توان جسمی مناسب

◄ توانایی کار در محیط کارخانجات )که اغلب در شهرهای کوچک یا خارج از شهرهای بزرگ هستن(
◄ آشنایی با اصول و مقررات حوزه بهداشت و کیفیت
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دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی کشاورزی- علوم صنایع غذایی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ارومیه 1

دانشگاه ایالم 2

دانشگاه تبریز 3

دانشگاه تبریز )محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر( 4

دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج( 5

دانشگاه جهرم 6

دانشگاه جیرفت 7

دانشگاه زابل 8

دانشگاه زنجان 9

دانشگاه سمنان 10

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 11

دانشگاه شیراز 12

دانشگاه صنعتی اصفهان 13

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - مالثانی اهواز 14

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 16
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه فردوسی مشهد 17

دانشگاه فسا 18

دانشگاه کردستان - سنندج 19

دانشگاه گیالن - رشت 20

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 21

دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام  22
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تکنسین پروتزهای دندانــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
  اهداف این رشته تربیت متخصصان مورد نیاز البراتور های دندانپزشکی مراکز آموزشی ، دولتی و خصوصیه به منظور 
ساختن عضو مصنوعی ثابت  مثل دندان مصنوعی که دندانپزشک قالب تهیه می کنه و متخصص پروتز دندانی بر اساس 
قالب ، دندون رو می سازه و یا اعضا مصنوعی که برای کار متحرک مثل پالک های ارتودنسی در البراتور های دندانسازی 

و توسط تکنسین پروتز دندانی  ساخته می شه.

  توانایی های الزم
با توجه به توانمندی هایی که دانشجوی این رشته در طی تحصیل کسب می کنه، به راحتی می تونه جذب بازار کار شده 
و شغل مناسبی به دست بیاره. فارغ التحصیالن این رشته می تونن هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس البراتور کنن و 
هم در کلینیک های دندانپزشکی فعالیت کنن زیرا هر دندانپزشک عمومی یا ارتودنتسیت برای ساخت دندان مصنوعی یا 

 .قالب های ارتودنسی باید با یک تکنسین پروتزهای دندانی فعالیت کنه

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
از سال 1388 رشته ی پروتز دندان مقطع کارشناسی شد و به دلیل پایین بودن ظرفیت پذیرش این رشته در دانشگاه های 
ایران، فعال ادامه ی تحصیل در همین رشته )البته در ایران( امکان پذیر نیست. اما دانشجویان فارغ التحصیل از این رشته 
می تونن برای کارشناسی ارشد، در رشته های دیگر شرکت کنن. همچنین با رعایت اصولی قادر به شرکت در آزمون 

دکترای پزشکی هستن. ) که در صورت قبولی واحد های مشترک تطبیق داده می شه.(
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

2 اخالق اسالمی 2 انسان در اسالم 

3 زبان انگلیسی عمومی 3 فارسی

2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 2 دانش خانواده و جمعیت 

1 تربیت بدنی1

◄ دروس پایه:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

1 بهداشت حرفه ای 1 جنین شناسی،بافت شناسی و آسیب شناسی 
دهان و دندان

0/5 تشریح فک و صورت )عملی( 0/5 تشریح فک و صورت )نظری(

0/5 فیزیک )نظری( 2 رایانه و سیستم های اطالع رسانی

1 میکروبیولوژی و کنترل عفونت 0/5 فیزیک )عملی(

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1ارتودنسی نظری1ابزار شناسی و تکنولوژی دندان سازی

1مواد دندانی نظری2ارتودنسی عملی 1
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1اکلوژن نظری1زبان تخصصی

1پروتز ثایت نظری 12پروتز ثابت نظری 1

casting 1پروتز ثابت عملی 11آشنایی با ریخته گری

2پروتز متحرک پارسیل نظری2پروتز ثابت عملی 2

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 

یــه دانــش آموختــه رشــته تکنســین پروتزهــای دندانــی می تونــه از طریق دســتورالعمل ارســالی توســط دندانپزشــک 
و قالب هایــی کــه از دهــان و دندان هــای بیمــار گرفتــه بــه ســاخت ابــزارآالت مصنوعــی زیــر بپــردازه:

◄ پروتزهای مصنوعی به شکل دست دندان برای بیمارانی که تمامی دندان های خود را از دست داده اند.
◄ پروتزهای مصنوعی ثابت و یا متحرک برای بیمارانی که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند.

◄ روکش های مصنوعی بشکل سرپوش برای بازسازی شکل و کانتور دندان از دست رفته
◄ انواع پوسته ها و Veneers چینی و کامپوزیتی برای جبران نارسایی های زیبایی و Function بیمار
◄ انواع پالک های ارتودنسی که از آن ها برای درمان و یا حفاظت دندان های بیمار استفاده می شه.

◄ انواع پروتزهای فک و صورت که جایگزین اجزاء از دست رفته فک و صورت بیمار می شه.
ــاخت  ــا در س ــوان از آن ه ــه می ت ــی ک ــواد مختلف ــا م ــتی ب ــین بایس ــک تکنس ــوق ی ــات ف ــه خدم ــتای ارائ ◄ در راس
ــه: ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــراً ش ــواد اکث ــن م ــد. ای ــته باش ــل داش ــنایی کام ــت، آش ــک گرف ــی کم ــای دندان پروتزه

◄ انــواع مــوم هــا، مــواد پالســتیکی و پلیمرهــا، آلیاژهــای دندانپزشــکی اعــم از قیمتــی و غیرقیمتــی، فلــزات و فــوالد 
انــواع چینی هــای دندانپزشــکی و کامپوزیتــی.

◄ عــالوه بــر ایــن بایســتی اطالعــات کافــی از نقــش ابــزارآالت مکانیکــی، انــواع چرخهــا، وســایل تــراش و پرداخــت 
داشــته باشــه. تــا بتونــه از طریــق بکارگیــری صحیــح آن هــا و مــوادی کــه از آن هــا نــام بــرده شــد زیبایــی و کارآیــی 

بــه بیمــار برگردانــده و بدیــن وســیله باعــث بــاال رفتــن راحتــی، بهداشــت و ســالمتی وی بشــه.
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اصفهان  1

دانشگاه البرز - کرج 2

دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3

دانشگاه لرستان - خرم آباد 4

دانشگاه هایی که رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی در اون ها به صورت پردیس تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه پردیس شهید بهشتی - تهران 1
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  تکنولوژی  پزشـکی هستــه ای

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
هدف رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای تربیت افراد کارآمدیه که بتونن زیر نظر پزشکان و متخصصان در مراکز تشخیصی 
و درمانی پزشکی هسته ای و نیز مراکز آموزشی مرتبط، بیماران را در مورد چگونگی مصرف صحیح داروهای رادیواکتیو 
)رادیو داروها( تجویز شده و حفاظت آنان در برابر اشعه یون ساز، عمالً یاری کنن. تربیت این رشته با توجه به توسعه 

کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماری ها و ضرورت تأمین نیروهای کمکی اهمیت بسیاری داره.

   توانایی های الزم 
کسانی که این رشته رو انتخاب می کنن باید یه ذره جهت آشنایی بقیه متخصصان با کاربرد های فراوان این رشته زحمت 
بکشن و تعامل خوبی با بقیه متخصصین برقرار کنن . اگه این کار رو به درستی انجام بدین به جرأت میتونم بگم که موفقیت 

 .در انتظارتونه

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
فارغ التحصیالن کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای می تونن در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدن:

◄ رشته مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(
◄ رشته مهندسی پزشکی )زیست مواد(

◄ رشته اپیدمیولوژی
◄ رشته ارزیابی فناوری سالمت

◄ رشته اقتصاد بهداشت
◄ رشته انفورماتیک پزشکی

◄ رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
◄ رشته آمار زیستی
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◄ رشته فیزیک پزشکی
◄ رشته فناوری اطالعات سالمت

◄ رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
◄ رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

◄ رشته نانوتکنولوژی پزشکی
◄ رشته زیست فناوری پزشکی

◄ رشته رفاه اجتماعی
◄ رشته تاریخ علوم پزشکی

◄ رشته علوم داروهای پرتوزا
◄ آموزش پزشکی

◄ مدیریت برنامه ریزی الکترونیکی در علوم پزشکی 
◄ فن آوری تصویربرداری پزشکی

   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ فهرست دروس عمومی کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ادبیات فارسي4دو درس از دروس مباني نظري اسالم

3زبان  انگلیسي عمومي2یک درس از دروس اخالق اسالمي

1تربیت بدني )1(2یک درس از دروس انقالب اسالمي

1تربیت بدني )2(2یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسالمي

2جمعیت و تنظیم خانواده2یک درس از دروس آشنایي با مباني اسالمي
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◄ فهرست دروس پایه کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بافت شناسي و آسیب شناسي4فیزیک عمومي

2اصول کامپیوتر2آمار و ریاضي

3فیزیوپاتولوژي و بیماري شناسي عمومي3کلیات آناتومي

2زبان تخصصي4فیزیولوژي انساني

2مدیریت بخش پزشکي هسته اي2اخالق پزشکي کمک هاي اولیه و مراقبت از بیمار

1روانشناسي1اصطالحات و کلیات پزشکي

◄ فهرست دروس اختصاصی کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3/5روش هاي اختصاصي پزشکي هسته اي )5(4فیزیک پرتوشناسي تشخیصي و رادیو اکتیویته

4اصول و مباني رادیولوژي تشخیصي )1(4داروسازي هسته اي )رادیوفارمیسي(

4اصول و مباني رادیولوژي تشخیصي )2(2رادیوبیولوژي

3ارزیابي و کنترل کیفي تصاویر پزشکي هسته اي3دوزیمتري پرتوها

2کنترل کیفي دستگاه هاي پزشکي هسته اي3حفاظت در برابر پرتوها

اصول و مباني تصویربرداري مقطعي در4شناخت دستگاه هاي پزشکي هسته اي
)MRI, CT, SPECT-CT, PET-CT( پزشکي هسته اي 

2

2مباني پردازش دیجیتالي تصاویر و ترکیب آن ها3/5روش هاي اختصاصي پزشکي هسته اي )1(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

تصویربرداري فراصوت و کاربرد آن ها 4روش هاي اختصاصي پزشکي هسته اي )2(
در پزشکي هسته اي

1

3فنون مقدماتي رادیوتراپي3/5روش هاي اختصاصي پزشکي هسته اي )3(

  3/5روش هاي اختصاصي پزشکي هسته اي )4(

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
این رشته از رشته های تقریبا نوپای کشور محسوب می شه ، مزیت مهمی که رشته دارد تعداد کم فارغ التحصیالن این 
رشته است اما نمی تونیم بگیم که از نظر درآمد رشته فوق العاده ایه ، همچنین از نظر بازارکار فارغ التحصیالن رشته با 
مشکالتی مواجه هستن.پیشنهاد می شه قبل از ورود به رشته با مشاوری مجرب مشورت کنین اما چیزی که وجود داره 
اینه که یه دانشجوی باانگیزه و دارای پشتکار، کار شایسته خودش رو پیدا می کنه. این رشته برای عالقه مندان به تحقیق و 

همچنین شیمی و فیزیک رشته ای فوق العاده جذابه. 

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه3
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مهندســی فضــای سبز

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
توی ذهنت تصور کن که یه روز صبح جمعه ساعت شش بیدار بشی و بری توی پارک قدم بزنی . چه حسی داری؟ اگه  
همینطوری که داری قدم می زنی نفس عمیق بکشی و اکسیژن تولید شده از درختان پارک رو توی ریه هات جمع کنی 
چطور؟ حس تازگی بهت دست می ده و دوست داری هی نفس عمیق بکشی حاال تصور کن به جای اکسیژن دود، ذرات 

معلق و خاک تنفس کنی، اون موقع چه احساسی داری؟
همونطور که ما برای نفس کشیدن به ریه احتیاج داریم، فضای شهری نیز برای تنفس به ریه نیاز داره، اگه ریه فضا ی 
شهری به درستی فعالیت کنه، ریه ما می تونه به راحتی نفس بکشه، به همین جهت مهندس فضای سبز با ایجاد فضای سبز 
در سطح شهر مثل کاشت درختان در حاشیه خیابان ها و ایجاد انواع پارک های جنگلی، کوهستانی و منطقه ای، فضاسازی و 

زیبا سازی پارک ها، به ایجاد ریه شهری کمک می کنه.

  توانایی های الزم 
برای این رشته باید به قول قدیمیا دستت سبز باشه، اگرم سبز نیست باید سبزش کنی!!! چطوری؟؟ خب مسّلمه منظورم 
رنگ سبز نیست، این یه اصطالح بود و برای آدمایی به کار می بردن که هر گیاهی می کاشتن جون می گرفت. حاال با 
پیشرفت علم، اگه دستت سبزم نباشه می تونی با باال بردن اطالعات سبزش کنی. البته اگه عالقمند باشی ، باید توی این 
رشته به علم کشاورزی، اعم از خاک شناسی، هواشناسی، چمن کاری، باغبانی و گل کاری آشنایی داشته باشی، باید بتونی 
گیاهانی با گل های بزرگ و با دوام پرورش بدی و درختهای مناسب برای حاشیه ی خیابان ها انتخاب کنی و به درستی 

هرس کنی، باید فردی با ذوق و باهنر باشی درضمن باید به طراحی و نقشه کشی عالقه مند باشی.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره ی کارشناســی ارشــد مهندســی فضــای ســبز شــامل دروس عمومــی ، پایــه ، اصلــی و تخصصیــه کــه 4 ســال طول 

ایــن دوره هســتش کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته هــای زیــر می شــه ادامــه تحصیــل داد:
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مهندسی طراحی محیط2مهندسی کشاورزی -باغبانی1

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی: 

تعداد واحد نام درستعداد واحدنام درس

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2متون اسالمی قرآن و نهج البالغه2تاریخ اسالم 

2اخالق و تربیت اسالمی2انقالب اسالمی و ریشه های آن 

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی  1

3زبان خارجه3فارسی

2دانش خانواده و جمعیت

 
◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آمار و احتماالت2آشنایی با نرم افزارهای راینه ای

2رسم فنی و نقشه کشی3اکولوژی

3شیمی عمومی3ریاضیات عمومی

3گیاه شناسی 31فیزیک عمومی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3گیاه شناسی 2

◄ دروس اصلی :

تعداد واحدنام درس تعداد واحد نام درس

3اقتصاد کشاورزی عمومی3آبیاری عمومی

3حشره شناسی کشاورزی3بیماری های گیاهی

3طرح آزمایشات کشاورزی 31خاک شناسی عمومی

3نقشه برداری 31علف های هرز و کنترل آنها 

3هوا و اقلیم شناسی

◄ دروس تخصصی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اصول طراحی3بیان تصویری 

2مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبز3تاریخ باغسازی و مهندسی فضای سبز

3طراحی کاشت گیاهان زینتی3سیستم های آبیاری در فضای سبز

3سازه ها در فضای سبز3طراحی فضاهای شهری

2مدیریت فضای سبز3طراحی پارک و پارک سازی

3پروژه 2کارآموزی 

3ماشین های فضای سبز1سمینار
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3گلکاری3اصول باغبانی 

3حاصلخیزی خاک و کوها2گیاهان آپارتمانی

3کاربرد کامپیوتر در فضای سبز3عکس های هوایی

3درختان و درخچه هاب زینتی3چمنکاری

◄ دروس اختیاری :

تعداد واحدنام درس تعداد واحد نام درس

2کارگاه نقاشی 2کارگاه عکاسی 

2آشنایی با هنر در تاریخ ایران2گرافیک

2گل آرایی2حجم سازی 

2اکولوژی های گیاهی3آلودگی محیط زیست

2باغ های آبی2باغ های سخره ای 

1سمینار22طراحی فضای سبز در مناطق خشک

2جامعه شناسی عمومی3عملیات کشاورزی

2انسان و محیط زیست 3طراحی محوطه های ویژه 

2پارک های جنگلی 2طراحی پارک های ویژه 

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
تمامی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به فضای سبز و بهبود محیط زیست نیاز داره به همین خاطر سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری ها یکی از مراکز اصلی جذب فارغ التحصیالن این رشته هست. به عنوان متخصص فضای سبز می تونی 
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به عنوان طراح، مدیر، ناظر و مجری فضای سبز مؤسسه های دولتی و خصوصی و محوطه های اداری و مسکونی فعالیت 
کنی یا به عنوان مربی هنرستان های کشاورزی و مجری امور تحقیقات وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

مسکن و شهرسازی مشغول به کار شی.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی فضای سبز در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیف

دانشگاه تهران )دانشکده کشاورزی کرج (1

دانشگاه تبریز2
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زمین شناســــی

 معرفی کلی رشته و هدف آن 
دوست خوبم، می دونی چه چیزهایی و چه اتفاقاتی مربوط به زلزله های عظیم و اسرارآمیز با نیروی عظیم یا فوران 

توده های مذاب سنگ از دهانه کوه آتشفشان و یا چشم انداز با شکوه دره ای عمیق در کوه های بلند و . . . می شه؟
زمین شناسی رشته ای جالب و پر از هیجان است و پرسش های زیادی رو مطرح می کنه زمین  اولین روزهای عمر 
خودشو چطور گذرونده؟ چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع تر و اقیانوس آرام به تدریج کوچکتر می شه؟ در کجا آب 

پیدا می شه؟ و . . . .

پرسش های زیادی در این علم مطرح می شه و جواب های زیبایی هم در این علم یافت می شه در این علم منشا زمین، 
تاریخ و ساختمان زمین، مواد متشکله آن، منابع طبیعی موجود و ... مورد بررسی قرار می گیره.

کشور ما با توجه به منابع بسیاری که داره و خط فعال زلزله و ... احتیاج به کارشناسان بسیاری داره تا بتونه بهترین 
بهره برداری را از منابع موجود داشته باشه. 

 توانایی های الزم 
بــرای اینکــه بتونــی در ایــن رشــته دانشــجوی خوبــی باشــی بایــد در درس هــای فیزیــک و شــیمی و ریاضــی مســلط 

باشــی و یــک روحیــه فعــال و عالقــه بــه زندگــی در محیط هــای طبیعــی مثــل کــوه و بیابــان داشــته باشــی.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقــه خــود مــی تونــن در گرایــش هــای زیر 

بــه تحصیــل ادامــه بدن:
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رشته های کارشناسی ارشد ردیف رشته های کارشناسی ارشد ردیف

زمین شناسی-پترولوژی 6 زمین شناسی-مهندسی 1

زمین شناسی-چینه سازی و فسیل شناسی 7 زمین شناسی-اقتصادی 2

زمین شناسی-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 8 زمین شناسی-تکتونیک 3

ژئوفیزیک 9 زمین شناسی-نفت 4

زمین شناسی-آب شناسی )هیدروژئولوژی( 5

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه:

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

3 ریاضی 2 3 ریاضی 1

3 فیزیک پایه 2 3 فیزیک پایه 1

1 آزمایشگاه شیمی عمومی 3 شیمی عمومی

2 مبانی کامپیوتر

◄ دروس اصلی:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

2 زمین شناسی تاریخی 4 زمین شناسی فیزیکی

2 بلور شناسی نوری 2 بلور شناسی هندسی



280

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

3 رسوب شناسی 4 کانی شناسی

3 سنگ شناسی آذرین 3 سنگ شناسی رسوبی

3 دیرینه شناسی1 )ماکروفسیل( 3 سنگ شناسی دگرگونی

3 چینه شناسی 3 دیرینه شناسی 2 )میکروفسیل(

2 زمین ساخت 4 زمین شناسی ساختمانی

3 ژئوشیمی 3 فتوژئولوژی

3 نقشه برداری 3 ژئوفیزیک

◄ دروس تخصصی:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

1 عملیات زمین شناس ایران 3 زمین شناسی ایران

3 زمین شناسی نفت 4 زمین شناسی اقتصادی

3 زمین شناسی مهندسی 3 آب های زیرزمینی

4 زمین شناسی صحرایی 3 پترولوژی

2 متون علمی زمین شناسی
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◄ دروس اختیاری:

تعدادواحد نام درس تعدادواحد نام درس

2 میکروفاسیس 2 مینرالوگرافی

2 سنجش از دور 2 تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی

2 زلزله شناسی 2 ترمودینامیک

2 سایز موتکتونیک 2 مکانیک سنگ

2 ژئوفیزیک کاربردی 2 زمین شناسی مهندسی کاربردی

2 زمین شناسی محیط زیست 2 زمین شناسی زیر زمینی

2 ژئوشیمی آلی 2 آتشفشان شناسی

2 خاک شناسی 2 آمار و احتمال

2 محیط های رسوبی 2 زمین شناسی دریایی

2 آب شناسی 2 هیدروژئوشیمی

2 زمین شناسی مواد انرژی زا 2 زمین شناسی ذغال سنگ ها

2 ژئومورفولوژی 2 دیرینه شناسی گیاهی

مکانیک خاک

 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
وقتی فارغ التحصیل این رشته شدی می تونی نقشه های زمین شناسی، معدنی و جغرافیایی رو مطالعه کنی و اطالعات 
مفیدی رو به دست بیاری و با توجه به توانایی هایی که به دست میاری، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت، نیرو، راه، 
جهاد کشاورزی، علوم و همچنین آموزش و پرورش، شرکت ها و موسساتی مثل ذوب آهن، سازمان زمین شناسی کشور، 
شرکت های مرتبط با فعالیت های سدسازی، آب یابی، حفر تونل، راهسازی، اکتشاف آب و نفت و معادن، بخش های مرتبط 
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تهیه ی نقشه های زمین شناسی و معدنی، آزمایشگاه های سنگ شناسی و زمین شناسی و در مجموع کلیه مراکزی که در 
ارتباط با موضوع زمین فعالیت می کنن، می تونن زمینه های اشتغال و فعالیت تو باشن.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زمین شناسی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان 12 دانشگاه شهید بهشتی-تهران 1

دانشگاه بیرجند 13 دانشگاه تربیت معلم-تهران 2

دانشگاه زنجان 14 دانشگاه تهران 3

دانشگاه شهید چمران-اهواز 15 دانشگاه اصفهان 4

دانشگاه صنعتی شاهرود 16 دانشگاه تبریز 5

دانشگاه علوم پایه دامغان 17 دانشگاه بوعلی سینا-همدان 6

دانشگاه هرمزگان-بندر عباس 18 دانشگاه شیراز 7

دانشگاه لرستان-خرم آباد 19 دانشگاه ارومیه 8

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 20 دانشگاه فردوسی-مشهد 9

دانشگاه پیام نور 21 دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین 10

دانشگاه شهید باهنر کرمان 11
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روانشناســـی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
حدود نود درصد ماها به شناخت روح و روان آدما عالقه زیادی داریم، حتما برای تو هم » روانشناسی « یک رشته ی جذاب و 
مهیجه.  از گذشته،  این علم معروف به شناخت روح و روان و شناخت ذهن انسان بوده ، گرچه هنوزم این معروفیت رو داره اما 
با وجود علم زیست شناسی و فیزیک ، روانشناس ها شروع به مطالعه و مشاهده رفتار موجودات کردن ، به خاطر همین علم 

روانشناسی ، تبدیل شد به ترکیب شناخت روح و روان ذهن و مشاهده و تعریف رفتار موجودات.

  توانایی های الزم 
دوست کنجکاوم برای اینکه بتونی توی این رشته دانشجوی خوبی باشی، باید درس هایی مثل زیست شناسی، شیمی و 
علوم زیستی را بیشتر از کتابهای دوره دبیرستانت بدونی. تازه، باید نسبت به اتفاقات اطرافت و جامعه دید عمیقی پیدا کنی 

تا به قول قدیمیا ریزه کاری های رفتاری افراد رو درک کنی و همچنین باید زبان ، ریاضی و آمارو قوی کنی .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طول دوره کارشناسی 4 ساله، نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس علمی و نظری در مدت 8 نیم سال تحصیلی ارائه و برگزار 
می  شه. الزم به ذکره در دروس پایه و تخصصی 408 ساعت کار عملی وجود داره که دانشجویان باید در طول دوران تحصیلی، اونو بگذرونه.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

1
روانشناسی بالینی)شامل گرایش های              

روانشناسی بالینی و خانواده(
روانشناسی عمومی2

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 4رفاه صنعتی و سازمانی3

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی6روان سنجی5

روانشناسی تربیتی 8روانشناسی اسالمی)دارای گرایش روانشناسی مثبت گرا(7
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◙ نام درس و تعداد واحد های درسی :

◄دروس عمومی رشته گرایش روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی22اندیشه اسالمی

2تاریخ تحلیلی صدراسالم2اخالق اسالمی

2 تفسیر موضوعی قرآن 2انقالب اسالمی ایران 

3زبان خارجه3ادبیات فارسی

1تربیت بدنی12تربیت بدنی1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄دروس پایه گرایش  رشته روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی عمومی 32روانشناسی عمومی 1

2آمار توصیفی2علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

3فیزیولوژی عمومی3آمار استنباطی

2روانشناسی احساس و ادراک3مبانی جامعه شناسی

3متون روانشناسی به زبان خارجی 32متون روانشناسی به زبان خارجی 1

3روانشناسی یادگیری3روانشناسی فیزیولوژیک
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی رشد 32روانشناسی رشد 1

3روانشناسی مرضی کودک3روان سنجی 

3بهداشت روانی4روانشناسی تجربی

3روانشناسی تربیتی3انگیزش و هیجان

3تاریخچه و مکاتب روانشناسی3روانشناسی اجتماعی

3آسیب شناسی روانی 32آسیب شناسی روانی 1

3روش تحقیق در روانشناسی3کلیات فلسفه

3شخصیت

◄ دروس تخصصی رشته روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4مقدمات نورپسیکولوژی4طرح ها و پژوهش های آزمایشگاهی

2سمینار مسائل روانشناسی عمومی4پژوهش های عملی در روانشناسی

3روانشناسی هوش و سنجش آن3ارزشیابی شخصیت

3روانشناسی پویایی گوره 3روانشناسی مشاوره و راهنمایی

3روانشناسی جنایی4روانشناسی کودکان استثنایی

3آسیب شناسی روانی 22اختالالت یادگیری 

پژوهش های علمی )انفرادی( در روانشناسی 3متون روانشناسی عمومی 2
عمومی 

4
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    فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
مسلماً هر چه جامعه پیچیدگی بیشتری داشته باشه، حضور روانشناس در جامعه بیشتر حس می شه . کشوری مثل ایران که 
روز به روز در حال توسعه و پیشرفته، نقش روانشناس در همه شاخه ها الزمه ، جالبه بدونی در حال حاضر فارغ التحصیالن 
این رشته بیشتر جذب آموزش و پرورش میشن البته در شرکت ها و سازمان ها به عنوان کارشناس روانشناسی هم فعالیت 

می کنن و عده ای هم به عنوان دستیار متخصص روانشناسی بالینی یا روانپزشک مشغول به کار هستن .
وظایف روانشناس در هر یک از زمینه های تخصصی زیر عبارتند از :

◄ روانشناس آموزشی: کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان برای غلبه کردن بر مشکالت آموزشی و روانی خود و 
در نتیجه پیشرفت کردن در این زمینه ها

◄ روانشناس شغلی ) یا روانشناس سازمانی(: کمک به شرکت ها و سازمان ها در بهبود عملکرد و افزایش رضایت 
شغلی کارکنان

◄ روانشناس سالمت:  ترویج رفتار و نگرش سالم و کمک به بیماران و خانواده های آن ها برای غلبه بر بیماری ها
◄ روانشناس مشاوره ای:  کمک به افراد در حل مشکالتشان و تصمیم گیری ها به خصوص در زمان های پراسترس 

زندگی شان
◄ روانشناس جرم شناسی:  استفاده از تئوری های روانشناسی در شناسایی جرائم، بازسازی و بهبود مجرمین

◄ روانشناس بالینی: کمک به مراجعانی که در شرایطی سخت مانند نگرانی، اضطراب، افسردگی و بیماری های روانی 
قرار دارند.

◄ روانشناس ورزشی: کار با افراد، تیم ها و سازمان ها برای بهبود انگیزه و عملکرد در زمینه مربی گری، آموزش و 
رقابت و همچنین ترویج مشارکت ورزشی به صورت عمومی

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته
دانشگاه هایی که رشته روانشناسی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اراک 1

دانشگاه اردکان 2

دانشگاه ارومیه 3
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه اصفهان 4

دانشگاه الزهرا 5

دانشگاه بوعلی سینا )همدان( 6

دانشگاه بیرجند 7

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 8

دانشگاه تبریز 9

دانشگاه تهران 10

دانشگاه حکیم سبزواری )سبزوار( 11

دانشگاه خلیج فارس )بوشهر( 12

دانشگاه خوارزمی )واحد کرج( 13

دانشگاه رازی )کرمانشاه( 14

دانشگاه زنجان 15

دانشگاه سلمان فارسی )کازرون( 16

دانشگاه سمنان )دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر( 17

دانشگاه سیستان و بلوچستان )زاهدان( 18

دانشگاه شاهد 19

دانشگاه شهید باهنر )کرمان( 20

دانشگاه شهید بهشتی 21
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه شهید چمران )اهواز( 22

دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان )تبریز( 23

دانشگاه شهید مطهری 24

دانشگاه شیراز 25

دانشگاه عالمه طباطبایی 26

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 27

دانشگاه فردوسی مشهد 28

دانشگاه کاشان 29

دانشگاه کردستان )سنندج( 30

دانشگاه گنبد 31

دانشگاه گیالن )رشت( 32

دانشگاه لرستان)خرم اباد( 33

دانشگاه لرستان)خرم اباد()آموزش عال پلدختر( 34

دانشگاه لرستان)خرم اباد()آموزش عالی نوراباد دلفان( 35

دانشگاه مازندران)بابلسر( 36

دانشگاه محقق اردبیلی)اردبیل( 37

دانشگاه مراغه 38

دانشگاه مالیر 39
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه هرمزگان)بندرعباس( 40

دانشگاه یاسوج 41

دانشگاه یزد 42

دانشگاه یزد)پردیس مهریز( 43

دانشگاه الر 44

دانشگاه اقلید 45
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 مدیـــر یــت 

معرفی کلی رشته و هدف آن 
کلید معمای مشکالت سازمان های هر جامعه » مدرنیته «، چون تامین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه 
بدون وجود یک مدیر الیق امکان نداره. رشته مدیریت در کشور ما دارای شاخه های متعددیه که از آن جمله می شه 
مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی، بیمه، امور گمرکی و امور بانکی و حتی شاخه های تخصصی تری مثل 

مدیریت مسیر یابی دریایی یا اداره امور بیمارستان ها را نام ببریم .

◄◄ گرایش های رشته مدیریت►►

◘  گرایش مدیریت بازرگانی :
در ایــن گرایــش شــما می تونــی یــه کار آفریــن باشــی ، بایــد بتونــی بــرای کاال هــای موجــود، بــازار جدیــدی پیــدا 
کنــی و از جایــی کــه بزرگتریــن مشــکل کشــور مــا، رســوندن محصــوالت کشــاورزی مثــل برنــج ، چــای و مرکبــات

به دست مصرف کننده هاست می تونی روشهای مطلوب رو به دست بیاری . .

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس عمومی رشته مدیریت بازرگانی   :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق اسالمی

2انقالب اسالمی ایران2تفسیر موضوعی قرآن 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2دانش خانواده و جمعیت 3زبان انگلیسی 

1تربیت بدنی3زبان فارسی 

1ورزش 1

◄ دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3ریاضیات پایه 

3اقتصاد کالن 3اقتصاد خرد

3اصول حسابداری 2 3اصول حسابداری 1

3آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 32آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 1 

3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3روش تحقیق در مدیریت 

3احکام کسب و کار3کاربرد کامپیوتر در مدیریت 

◄ دروس اصلی رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آموزش مهارت های حرفه ای 3مدیریت مالی 1 از نظر اسالم 

3حسابداری صنعتی 31بازاریابی و مدیریت بازر )بارویکرد اسالمی(

3آشنایی با قوانین کسب و کار 3مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اطالعات 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3متون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی 

3تحقیق در عملیات 32تحقیق در عملیات 1 

3مدیریت رفتار سازمانی3مبانی سازمان و مدیریت 

3مدیریت منابع انسانی

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حقوق بازرگانی )تطبیقی و اسالمی(3بازرگانی بین المللی

3سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع 3سازمان های پولی و مالی اسالمی و بین المللی

2زبان تخصصی 22زبان تخصصی 1

3سیستم های اطالعاتی در مدیریت 3حسابرسی 1

2مبانی بانکداری و مدیریت بانک3بازاریابی بین المللی

3مدیریت مالی 32تجارت الکترونیک 

3مدیریت استراتژیک 

◄ دروس اختیاری رشته مدیریت بازرگانی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2 مبانی کارآفرینی 2آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 

2روابط کار در سازمان ها2مهارت های زندگی 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت تولید و عملیات 3سمینار در مسائل بازاریابی و بازار اسالمی 

2اصول و مبانی کارآفرینی 2مسئله یابی و حل مسئله 

3حقوق بازرگانی بین الملل

 
   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت بازرگانی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ارومیه 1

دانشگاه اصفهان  2

دانشگاه الزهرا  3

دانشگاه ایالم 4

دانشگاه بجنورد 5

دانشگاه بوعلی سینا)همدان()دانشکده مدیریت و حسابداری رزن( 6

دانشگاه تهران 7

دانشگاه تهران)پردیس فارابی قم( 8

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 9

دانشگاه رازی)کرمانشاه()دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود( 10

دانشگاه زنجان 11
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه سلمان فارسی)کازرون( 12

دانشگاه سمنان 13

دانشگاه شاهد 14

دانشگاه شهیدباهنر)کرمان( 15

دانشگاه شهیدباهنر)کرمان()آموزش عالی بافت( 16

دانشگاه شهید بهشتی 17

دانشگاه چمران)اهواز( 18

دانشگاه شیراز 19

دانشگاه عالمه طباطبایی 20

دانشگاه فردوسی مشهد 21

دانشگاه قم  22

دانشگاه کاشان  23

دانشگاه شهید مطهری 24

دانشگاه شیراز 25

دانشگاه عالمه طباطبایی 26

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 27

دانشگاه فردوسی مشهد 28

دانشگاه کاشان 29
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه کردستان)سنندج(  30

دانشگاه گلستان)گرگان( 31

دانشگاه گنبد)دانشکده علوم انسانی ازادشهر( 32

دانشگاه گیالن)رشت( 33

دانشگاه لرستان)خرم آباد( 34

دانشگاه لرستان)خرم اباد()آموزش عالی الشتر( 35

دانشگاه لرستان)خرم اباد()آموزش عالی نوراباد دلفان( 36

دانشگاه مازندران)بابلسر( 37

دانشگاه محقق اردبیلی)اردبیل( 38

دانشگاه والیت)ایرانشهر( 39

دانشگاه ولی عصر )عج()رفسنجان( 40

دانشگاه هرمزگان)بندرعباس(  41

دانشگاه یزد 42

دانشگاه یزد)پردیس مهریز( 43

دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه)قم( 44

دانشگاه گناباد 45
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◘  گرایش مدیریت صنعتی:
ایــن گرایــش بــا توجــه بــه اصــول فنــی و تکنیکــی، مالــی، رفتــاری و اجتماعــی روی واحدهــای صنعتــی نظــارت مــی کنه. 

ایــن رشــته به قســمت مالــی و رفتــاری صنایــع، تاکیــد بیشــتری داره .

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس اصلی رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت مالی3مبانی سازمان و مدیریت

3حسابداری صنعتی )1(3مدیریت رفتار انسانی

3مدیریت تولید3مدیریت منابع انسانی

3بازاریابی و مدیریت بازار3تحقیق در عملیات )1(

3تحقیق در عملیات )2(

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کنترل پروژه3حسابداری صنعتی )2(

3طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری3حسابداری صنعتی )3(

3کارسنجی و روش سنجی3کنترل کیفیت آماری

3مدیریت کارخانه3سیستم های خرید، انبارداری و توزیع

3حفاظت صنعتی2پروژه 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بررسی اقتصادی طرح های صنعتی2زبان تخصصی )1( و )2(

2زبان تخصصی )3( و )4(

◄ دروس اختیاری رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بازاریابی بین المللی3روابط صنعتی

2بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

3سیستم های اطالعاتی در مدیریت

گذراندن 9واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد.

 د انشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت صنعتی در اون ها تدریس می شه: 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آیت اهلل حایری  1

دانشگاه اصفهان  2

دانشگاه بوعلی سینا)همدان()دانشکده مدیریت و حسابداری رزن( 3

دانشگاه بین المللی امام خمینی)قزوین( 4

دانشگاه تهران 5



298

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه خلیج فارس)بوشهر( 6

دانشگاه زنجان  7

دانشگاه سمنان  8

دانشگاه شاهد  9

دانشگاه شهید بهشتی 10

دانشگاه شیراز 11

دانشگاه شاهرود  12

دانشگاه عالمه طباطبایی 13

دانشگاه فردوسی مشهد 14

دانشگاه قم  15

دانشگاه گنبد)علوم انسانی آزادشهر( 16

دانشگاه گیالن)رشت( 17

دانشگاه لرستان)خرم آباد()مرکز آموزش عالی الشتر( 18

دانشگاه مازندران)بابلسر( 19

دانشگاه هرمزگان)بندرعباس( 20

دانشگاه یزد 21

دانشگاه گناباد 22

دانشگاه المرد 23
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◘  گرایش مدیریت دولتی:
کار این گرایش، تربیت مدیرانی هستش که بتونن وظایف مالی رو به صورت صحیح و دقیق در سازمان های دولتی انجام بدن.

◙  وظایف مدیریت دولتی:
◄  برنامه ریزی و اجرای آن

◄ سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان
◄ عملیات استخدام

◄ هدایت
◄ نظارت و کنترل

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق و تربیت اسالمی 

2انقالب اسالمی ایران 2تفسیر موضوعی قرآن 

2دانش خانواده و جمعیت 3زبان انگلیسی 

1تربیت بدنی3زبان فارسی

1ورزش 1
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◄ دروس پایه  رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3ریاضیات پایه

3اقتصاد کالن 3اقتصاد خرد 

3اصول حسابداری32اصول حسابداری1

3آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 32آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت1 

3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3روش تحقیق در مدیریت 

3احکام کسب و کار 3کاربرد کامپیوتر در مدیریت 

3جامعه شناسی سازمانی

◄ دروس اصلی رشته مدیریت دولتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت رفتار سازمانی3مبانی سازمان و مدیریت 

3تحقیق در عملیات 31مدیریت منابع انسانی

3حسابداری دولتی3تحقیق در عملیات 2

سیر اندیشه های سیاسی2آموزش مهارت های حرفه ای 
 و تحول نهاد های اداری

3

3مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اطالعات 2مسئله یابی و حل مسئله 

3اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی2اصول و مبانی کارآفرینی 

3مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 
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◄ دروس تخصصی رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی مدیریت دولتی 3مباحث و چالش های مدیریت دولتی 

3سازماندهی و اصالح تشکیالت و روش ها2حقوق اداری 

2زبان تخصصی 31مدیریت تحول سازمانی

3مدیریت توسعه 2زبان تخصصی 2

3مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها3مدیریت تطبیقی 

3فراگرد تنظیم و کنترل بودجه2مدیریت تعاونی ها

2تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری3تصمیم گیری و تبیین خط مشی دولتی

◄ دروس اختیاری  مدیریت دولتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی کارآفرینی 2آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 

3سیستم های اطالعاتی در مدیریت 2مهارت های زندگی 

3رواشناسی سازمانی3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

2روابط کار در سازمان 2آشنایی باقوانین کسب و کار
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   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مدیریت دولتی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه  اردکان  1

دانشگاه ارومیه  2

دانشگاه ارومیه 3

دانشگاه اصفهان 4

دانشگاه بوعلی سینا)همدان()دانشکده مدیریت و حسابداری رزن( 5

دانشگاه تهران 6

دانشگاه تهران)پردیس فارابی قم( 7

دانشگاه سمنان  8

دانشگاه سیستان و بلوچستان)زاهدان( 9

دانشگاه شهید بهشتی 10

دانشگاه عالمه طباطبایی 11

دانشگاه فردوسی مشهد 12

دانشگاه مشهد-والیت)ایرانشهر( 13

دانشگاه فردوسی مشهد 14

دانشگاه هرمزگان)بندرعباس( 15
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◙  گرایش مدیریت جهانگردی:
حتمــاً می دونــی کــه طبیعــت کشــور مــا پــر از رمــز و راز و همچنیــن زیباییــه. امــا فقــط درصــد اندکــی از هزینــه 

توریســت هــا از ایــن همــه زیبایــی وارد کشــورما می شــه علــت ایــن موضــوع مدیریــت ضعیــف جهانگردیــه.
ــی؟ چــه طــور جــذب  ــوع جهانگــردی رو جــذب می کن ــی کــه چــه ن ــد بدون ــن رشــته شــدی بای اگــر متخصــص ای

ــی؟ ــاد می کن ــت ایج ــذب توریس ــرای ج ــد ب ــردی جدی ــای جهانگ ــور بازاره ــه ط ــی؟ چ می کن

 نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3زبان خارجه3زبان فارسی 

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2اخالق اسالمی 1تربیت بدنی 1

2فرهنگ تمدن اسالم و ایران 2انقالب اسالمی ایران 

2تفسیر موضوعی قرآن 1تربیت بدنی 2

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی جامعه شناسی جهانگردی2روانشناسی عمومی جهانگردی

2اصول علم اقتصاد2 )کالن جهانگردی(2اصول علم اقتصاد1 )خرد جهانگردی(

3اصول حسابداری2 جهانگردی3اصول حسابداری1 جهانگردی

3آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی3ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روش تحقیق2مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

3حقوق اساسی3مبانی سازمان و مدیریت

◄ دروس اصلی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ فرهنگ ایران )2(2تاریخ فرهنگ ایران )1(

3پژوهش عملیاتی 2رفتار سازمانی

2قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی2شناخت روحیات ملل

2اقتصاد جهانگردی2مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

2نقشه خوانی و آشنایی با نقشه2شناخت صنایع دستی ایران

2جغرافیای جهانگردی ایران2جغرافیای جهانگردی عمومی

2گذراندن اوقات فراغت2شناخت صنعت جهانگردی

2زبان انگلیسی )2(2زبان انگلیسی )1(

2زبان دوم )2(2زبان دوم )1(

2تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران2آداب سفر در اسالم

2مبانی مردم شناسی
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◄ دروس تخصصی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2هنر و معماری ایران )1(2باستان شناسی ایران

2آشنایی با موزه های ایران2هنر و معماری ایران )2(

2زبان انگلیسی تخصصی )2(2زبان انگلیسی تخصصی )1(

2فن راهنمایی )نظری(2امور مسافرت و صدور بلیط )نظری(

1فن راهنمایی )عملی(1امور مسافرت و صدور بلیط )عملی(

3مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی3برنامه ریزی توسعه جهانگردی

3فرهنگ عامه2برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

2زبان انگلیسی مکالمه2زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2آشنایی با سازمانهای دولتی ایران4کارآموزی

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت جهانگردی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه  تبریز  1

دانشگاه سمنان  2

دانشگاه شهرکرد 3
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه شیراز 4

دانشگاه عالمه طباطبایی 5

دانشگاه کردستان)سنندج( 6

دانشگاه گیالن)رشت( 7

دانشگاه مازندران)بابلسر( 8

دانشگاه مازندران)بابلسر()دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگرش نوشهر( 9

دانشگاه محقق اردبیلی)اردبیل( 10

دانشگاه اصفهان 11

دانشگاه یزد 12

دانشگاه بم 13

دانشگاه فردوسی مشهد 14

دانشگاه هرمزگان)بندرعباس( 15

◙  گرایش مدیریت بیمه :
اگــه یــه روزی ســرمایه گــذاری کنــی مطمئنــاً ســعی می کنــی، اطمینــان بــه دســت بیــاری کــه در صــورت بــروز هــر 
حادثــه ای، ســرمایت آســیب نمــی بینــه. ایــن موضــوع در مــورد همــه انســانها صــدق میکنــه، درســته؟ ایــن کار مربــوط 

بــه شــرکتهای بیمــه ســت.
اگــه دانشــجوی ایــن رشــته شــدی، نحــوه ی اداره ی ســازمان هــای بیمــه و چگونــه رفتارکــردن بــا بیمــه گذارهــا رو 

آمــوزش مــی گیــری تــا بتونــی در حفــظ امــوال مــردم بــه اونــا کمــک کنــی.



30۷

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3فارسی عمومی2اندیشه اسالمی 1

3زبان خارجه 2اندیشه اسالمی 2

2دانش خانواده و جمعیت 1تربیت بدنی 1

1تربیت بدنی22تفسیر موضوعی قرآن کریم

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2انقالب اسالمی ایران 

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1وصایای امام 

1آشنایی با قرآن کریم 2آیین زندگی )اخالق کاربردی(

◄ دروس پایه رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اقتصاد خرد3مبانی مدیریت اسالمی 

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 31اصول حسابداری1

3اصول حسابداری 32اقتصاد کالن 

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 32روانشناسی عمومی

2کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت )نظری(3آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

3حقوق اساسی3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت)عملی(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی جامعه شناسی 2روش تحقیق در مدیریت 

◄ دروس اصلی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3 مدیریت رفتار سازمانی3مبانی سازمان و مدیریت 

3تحقیق در عملیات 31حسابداری صنعتی 1

3مدیریت تولید 3مدیریت منابع انسانی 

3بازاریابی و مدیریت بازار3تحقیق در عملیات 2

3تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3مدیریت مالی 1

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حسابداری شرکت های بیمه2زبان تخصصی )1( و )2(

3اصول بیمه2زبان تخصصی )3( و )4(

2سازمان و مدیریت شرکت های بیمه 3حقوق بازرگانی

3بیمه اموال 31بیمه اشخاص 1

3جغرافیای اقتصادی ایران 3مدیریت ریسک و بیمه

3بیمه های اتکایی2حقوق مدنی



309

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کارآموزی2حقوق بیمه 

◄ دروس اختیاری رشته  مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کارشناسی خسارت 2بیمه های مسئولیت 

2بیمه های کشتی و هواپیما

گذراندن 4 واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد

 
دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت بیمه در اون ها تدریس می شه : 

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 1

دانشگاه خوارزمی - تهران 2

دانشگاه گنبد)محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر( 3
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 ◙  مدیریت امور گمرکی:
گمــرک در صنعــت تجــارت ، جهانیــه و ایــن گرایــش بخشــی از مدیریــت تجــاری جهانــه کــه خــود بخشــی از مدیریــت 
تجــاری و بازرگانیــه کــه در آن نحــوه بررســی کاال هــای وارداتــی و صادراتــی، نحــوه تنظیــم اظهــار نامــه هــا وچگونگــی 
ایجــاد تعرفه هــای سیاســی آمــوزش داده می شــه، دانشــجو بایــد بــر اســاس سیاســت اقتصــادی کشــور،کاالهای ممنوعه 

و غیــر ممنوعــه را شناســایی کنه.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس پایه رشته مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حقوق تجارت4اقتصاد خرد

حقوق اساسی و آشنایی با تشکیالت جمهوری 4اقتصاد کالن 
2اسالمی ایران

3توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3ریاضیات پایه

4اصول حسابداری )1(3ریاضیات کاربردی 

3حسابداری دولتی )1(4آمار کاربردی

3مسائل بانکی و اعتبارات اسنادی3مالیه عمومی و خط مشی دولتها

2مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی3مبانی سازمان و مدیریت

3روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3مبانی و کاربرد کامپیوتر

3اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی2اصول بیمه

3مدیریت منابع انسانی2کلیات حقوق

2حقوق و مقررات مدنی
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◄ دروس تخصصی مدیریت  امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

آشنائی با میراث فرهنگی فرش آثار هنری و 3قوانین و مقررات گمرکی )1(
3عتیقه جات

3مقررات عمومی صادرات و واردات3قوانین و مقررات گمرکی )2(

2سازمان و وظایف گمرک ایران3قوانین و مقررات گمرکی )3(

3سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی3قوانین و مقررات گمرکی )4(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی 1(3طبقه بندی کاال )1(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی 2(3طبقه بندی کاال )2(

3بازرگانی بین المللی3طبقه بندی کاال )3(

2امور مالی بین المللی3طبقه بندی کاال )4(

2آشنائی با صنعت حمل و نقل2شیمی کانی ها و فلزات

آشنائی با ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و 2شناخت الیاف نساجی و مصنوعات آن ها
2الکترونیک

◙ گرایش مدیریت مالی:
می دونــی کــه مشــکالت مالــی همیشــه دردسرســاز اصلــی بــرای همــه انســان ها بــوده و هســت . بــرای حــل ایــن 
مشــکالت اقتصــادی احتیــاج بــه مدیــری داریــم کــه بتونه بــرای گســترش و توســعه ســرمایه گــذاری، کارهــای مفیدی 

بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور بکنــه.
مــی خــوای ایــن مدیــر آینــده ، تــو باشــی؟ اگــه مــی خــوای پــس بقیــه متــن مربــوط بــه مدیریــت مالــی رو بخــون 

کــه شــاید بتونــی مشــکل گشــا باشــی.
 

 ن
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق و تربیت اسالمی

2انقالب اسالمی ایران 2تفسیر موضوعی قرآن 

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

3زبان خارجه3زبان فارسی

◄ دروس پایه رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 31اصول حسابداري 1

3آمار و احتماالت کاربرد آن در مدیریت3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3آمار و کاربرد آن در مدیریت مالي

3اقتصاد کالن3اقتصاد خرد

2حقوق بازرگاني3تحقیق و مآخذشناسی

2توسعه اقتصادي 2روانشناسي کار

3حسابرسي 31حسابداري صنعتي 1

3اصول حسابداری 2
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◄ دروس اصلی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3تحقیق در عملیات 31مباني سازمان و مدیریت

3تحقیق در عملیات 32مدیریت منابع انساني

2بازاریابي و مدیریت بازار3پول و ارز و بانکداري

3مدیریت استراتژیک

 
◄ دروس اختصاصی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4مباني مدیریت و سرمایه گذاري4اصول مدیریت مالي 1

3نهادهاي پولي و مالي2مدیریت مالي در ایران

3مباني مهندسي مالي2نهادهاي پولي و مالي بین الملل

3مباني ریسک و مدیریت بیمه3بازار پول و سرمایه

3قراردادهاي بیمه2برنامه ریزي مالیاتي

3مباني بانکداري و مدیریت بانک2متون مالي 1

2متون مالی 42اصول مدیریت مالی 2
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◄ دروس اختیاری رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تجزیه و تحلیل فني2سیستم هاي اطالعاتي مالي

2مالیه عمومي

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته

دانشگاه هایی که رشته مدیریت مالی  در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ایت اهلل حایری)میبد( 1

دانشگاه الزهرا 2

دانشگاه تهران 3

دانشگاه تهران)پردیس فارابی قم( 4

دانشگاه خوارزمی 5

دانشگاه رازی)کرمانشاه()دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود( 6

دانشگاه شهید بهشتی-یزد 7

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طول دوره کارشناسی گرایش های مدیریت 4 ساله و تمامی درس های آن در مدت 8 نیم سال ارائه و برگزار می شه. 

فارغ التحصیالن دوره کارشناسی این رشته می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر  به تحصیالت خود ادامه بدن:
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی2مدیریت بازرگانی- بازاریابی1

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک4مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی3

مدیریت دولتی- مدیریت رفتار انسانی6مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی5

مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه 8مدیریت دولتی- مدیریت تحول7
شهری وروستایی

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد 10مدیریت صنعتی-  تولید و عملیات 9

مدیریت بازرگانی - کارآفرینی 12مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی11

مدیریت دولتی - بودجه و مالی عمومی14مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی 13

مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین 16مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی15

مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه 18مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری 17

مدیریت فناوری اطالعات - کسب و کار 19
الکترونیک 

مدیریت فناوری اطالعات - مدیریت منابع 20
اطالعاتی 

مدیریت فناوری اطالعات - سیستم های اطالعاتی 21
پیشرفته 

مدیریت فناوری اطالعات - مدیریت دانش 22

مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی24مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی   23

مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه 25
صنعتی

مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و 26
توسعه

کارآفرینی - گردشگری28کارآفرینی - کسب و کار جدید 27

کارآفرینی - سازمانی30کارآفرینی - فناوری اطالعات 29

کارآفرینی - توسعه32کارآفرینی - بین الملل31

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی 34کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی 33
اسالمی
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی 35
بین الملل

مدیریت منابع انسانی - مدیریت عملکرد و بهره 36
برداری منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک 37
منابع انسانی 

مدیریت نشر 38

مالی - مهندسی مالی و ریسک 40مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 39

مالی - بیمه 42مالی - بانکداری41

مالی - حقوق مالی 44مالی - مستغالت 43

مالی - تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و 45
گاز

مدیریت سازمان های دولتی - مالی و اقتصادی 46

مدیریت سازمان های دولتی - منابع انسانی و 47
روابط کار 

مدیریت سازمان های دولتی - برنامه ریزی و 48
نظارت 

مدیریت اماکن متبرک مذهبی49

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
در ابتدا باید به عنوان یه کارشناس در رده های پایین تروارد بازار کار بشی،کم کم پله های ترقی را طی کنی.

فارغ التحصیل مدیریت در هر شاخه که بشی می تونی به صورت زیر مشغول به کار بشی:
مدیریت دولتی می تونه در موسسات دولتی و عمومی و خدماتی مشغول به کار بشه.

مدیریت بازرگانی در سازمان اقتصادی و بازرگانی فعالیت می کنه . 
مدیریت صنعتی برای کارهای سازمان صنعتی و تولیدی مناسبتره. 

تمام دانشجویان گرایش مدیریت جهانگردی جذب  بازار کار می شن و می تونن در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان 
مدیر فنی یا تور گردان و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی مشغول به کار بشن.
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حســابداری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اون موقع ها در زمان های قدیم که هنوز تو دوست باهوشم به دنیا نیومده بودی و شایدم حتی پدر و مادر عزیزتم هنوز 
پا به این دنیا نذاشته بودن، “ میرزا ” با یک چرتکه، یک دفتر و یک قلم توی بازار، حساب کتاب کاسب ها رو سر و سامون 
می داد، به مرور زمان اسم میرزا، “ دفتردار ” شد و بعد هم حسابدار ، البته حاال دیگه چرتکه نداره ولی عوضش ماشین حساب

 و کامپیوتر داره، کسبه محترم معتقدن که  این فن تجربیه و نیازی به یادگیری در حد دانشگاه نداره اما اینو  نمی دونند 
که دفتردار فقط حسابرسی را انجام می ده اما یه حسابدار واقعی، باید مثل یه سیستم عمل کنه اونم سیستمی که شامل 
این عملیات قلنبه سلنبه باشه : جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خالصه کردن اطالعات، تهیه ارزش های مالی و صورت های 
حسابداری در شکل و مدل های خاص  و .... تازه از همه مهمتر این که یه حسابدار متخصص در آینده می تونه مدیر 
مالی یک سازمان یا شرکت بشه که مسلماً این کارا کار یه حسابدار تجربی نیست چون ایشون اصال علمشو نداره که بتونه 

حسابداریه یه سازمانو با اون همه فعالیت پیچ در پیچ انجام بده.

  توانایی های الزم 
حــاال تــو کــه می خــوای در آینــده یــه حســابدار بشــی بایــد بدونــی کــه، رشــته ی ریاضــی بــرای یــه حســابدار اهمیــت 
زیــادی داره و تــازه عــالوه بــر ریاضــی بایــد اصــول نگارشــم بــه خوبــی بدونــی، چــون بایــد بتونــی گــزارش کارهــای 
روزانــت رو بــه خوبــی بنویســی و مهمتــر از همــه این هــا بایــد بــه قــول معــروف صبرحضــرت ایــوب هــم داشــته 
باشــی، البتــه مــا نمی تونیــم صبــر ایشــون رو داشــته باشــیم امــا می تونیــم ایشــون رو الگــو بدونیــم، موافقــی؟ حــاال چــرا 
تــا ایــن حــد صبــر و تحمــل؟ چــون بایــد مدت هــای طوالنــی پشــت میــز بشــینی و بــا اعــداد و ارقــام ســرکار داشــته 
باشــی و الزمــه ی آن داشــتن نظــم از طــرف توســت کــه مــن مطمئنــم اگــه ایــن رشــته رو انتخــاب مــی کنــی نظمش 

رو هــم داری .   طــول مــدت تحصیــل و مقاطــع ادامــه تحصیــل 
طــول مــدت ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی 4 ســاله کــه فارغ التحصیــالن مــی  تونــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود در 

گرایش هــای زیــر ادامــه تحصیــل بــدن:
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گرایش های ارشد حسابداری :
◄ حسابرسی
◄ حسابداری

◄ حسابداری مدیریت

گرایش های دکترای حسابداری :
◄ حسابداری

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس عمومی مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری : 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2انسان در اسالم 

2اخالق خانواده 2فلسفه اخالق 

2آیین زندگی 2اخالق اسالمی 

2انقالب اسالمی ایران 2عرفان عملی اسالمی 

2اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(2آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ امامت 

3زبان فارسی 2تفسیر موضوعی نهج البالغه 

1تربیت بدنی 31زبان انگلیسی

1ورزش 1
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◄ دروس پایه مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی کاربردی 21روانشناسی سازمانی 

2آمار کاربردی 31ریاضی کاربردی 2

2روش تحقیق 2آمار کاربردی 2

3اقتصاد کالن 3اقتصاد خرد

3بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسالمی 3پول ارز و بانکداری 

2اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت 2مایه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 

3تحقیق در عملیات 3رفتار سازمانی

3مالی 31حقوق تجارت 

2مکاتبات تجاری و گرایش نویسی3مالی 2

3نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

◄ دروس تخصصی مقطع کارشناسی حسابداری :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4اصول حسابداری42اصول حسابداری 1

4حسابداری میانه 42حسابداری میانه 1

3بهایابی 32بهایابی 1

حسابداری پیشرفته 31مبانی حسابداری مدیریت 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی 3حسابداری پیشرفته 2

3اصول حسابرسی 32اصول حسابرسی 1

3حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 3مبانی حسابداری بخش عمومی

2زبان تخصصی 22زبان تخصصی 1

2مالیاتی 22مالیاتی 1

2حسابداری ابزار و عقود مالی اسالمی 2حسابداری موارد خاص

2مدیریت سرمایه گذاری 

 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
تو با انتخاب این رشته ، برای خودت دنیایی از فرصت های شغلی ساختی چون همه سازمان ها و شرکت ها، حتی یه موسسه 

کوچیک تا بزرگترین کارخانه های کشور، حداقل برای تهیه اظهار نامه مالیاتی به حسابدار نیاز دارن.

◘ وظایف حسابدار :
◄ ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری )این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر حسابداری 

را گرفتن(
◄  ثبت اطالعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آن ها و پرداخت فیش حقوقی به آن ها

◄ تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آن ها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور
◄ محاسبه بدهی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها

◄ ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
◄ تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی

◄ ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش ها به مدیریت
◄ پیشنهاد روش های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود

 د
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انشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته حسابداری در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه ارومیه 1

دانشگاه اصفهان 2

دانشگاه تازهرا 3

دانشگاه ایالم 4

دانشگاه بجنورد 5

دانشگاه بزرگمهر قاینات 6

دانشگاه بوعلی سینا)همدان( 7

دانشگاه بوعلی سینا)همدان()دانشکده مدیریت و حسابداری رزن( 8

دانشگاه بین المللی امام خمینی)قزوین( 9

دانشگاه تهران 10

دانشگاه تهران)پردیس فارابی قم( 11

دانشگاه خلیج فارس )بوشهر( 12

دانشگاه خوارزمی 13

دانشگاه رازی)کرمانشاه( 14

دانشگاه رازی)کرمانشاه()دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود( 15

دانشگاه سمنان 16
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه سیستان و بلوچستان)زاهدان( 17

دانشگاه شهید باهنر)کرمان( 18

دانشگاه شهید باهنر)کرمان()آموزش عالی بافت( 19

دانشگاه شهید بهشتی 20

دانشگاه شهید چمران)اهواز( 21

دانشگاه شیراز 22

دانشگاه صنعت نفت)تهران( 23

دانشگاه شاهرود 24

دانشگاه عالمه طباطبایی 25

دانشگاه فردوسی مشهد 26

دانشگاه قم 27

دانشگاه کردستان)سنندج( 28

دانشگاه کوثر)بجنورد()ویژه خواهران( 29

دانشگاه گیالن)رشت( 30

دانشگاه لرستان)خرم آباد( )آموزش عالی پلدختر( 31

دانشگاه لرستان)خرم آباد()دلفان( 32

دانشگاه مازندران)بابلسر( 33

دانشگاه والیت)ایرانشهر( 34

دانشگاه ولی عصر)عج()رفسنجان( 35
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه هرمزگان)بندر عباس( 36

دانشگاه یزد 37

دانشگاه یزد)پردیس مهریز( 38

دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه)س()قم( 39

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران تهران)دکتر شریعتی 40

دانشگاه سراوان 41
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مددکار اجتماعــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
برای این کار باید وارد زندگی کسانی بشی که دچار مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستن و نمی تونن مشکالت 
خودشون رو به تنهایی حل کنن. اگه بخوام به صورت خالصه این رشته رو بهت معرفی کنم باید بگم که هدف این رشته 

آشنایی این افراد با خدمات اجتماعیه تا خودشون رو بشناسن و مشکل و راه حل مشکلشون رو پیدا کنن.

 توانایی های الزم
بایــد روحیــه ای قــوی داشــته باشــی و بیانــی قوی تــر تــا بتونــی مشــکالتی رو کــه می بینــی تحمــل کنــی و بــه ایــن افراد 

کمک کنی، پس باید بپذیری که آدم زود رنج به درد این رشته نمی خوره.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل

◘  تحصیل در مقاطع باالتر:
فــارغ التحصیــالن کارشناســی ارشــد مددکاری اجتماعی می تونن در رشــته های زیــر در آزمون مقطــع دکترای حوزه

 علوم پزشکی شرکت کنن:

◄ مددکاری اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری(
◄ مدیریت اطالعات سالمت

◄ سالمند شناسی
◄ انفورماتیک پزشکی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ سالمت در بالیا و فوریت ها )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ سالمت و رفاه اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ اپیدمیولوژی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ گفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی(



325

 نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3زبان خارجه عمومی2اندیشه اسالمی 1

1تربیت بدنی 31فارسی عمومی

2اندیشه اسالمی 22تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

2انقالب اسالمی ایران2اخالق و تربیت اسالمی

2آشنایی با دفاع مقدس2دانش خانواده و جمعیت 

2تفسیر موضوعی قرآن 

◄ دروس پایه دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی روانشناسی2مبانی جامعه شناسی 

2مبانی جمعیت شناسی2مبانی مردم شنلسی

2مبانی رفاه اجتماعی2مبانی حقوق

2اصول علم و اقتصاد2مبانی مدیریت 

2گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی2آمار مقدماتی

2ریاضیات پایه2کاربرد کامپیوتر
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◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی مددکاری اجتماعی2خدمات اجتماعی در اسالم 

2اصول مشاوره و راهنمایی2اصول توانبخشی

2کاربرد جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی2آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی

2روانشناسی رشد2کاربرد روانشناسی در مددکاری اجتماعی

2مددکاری اجتماعی فردی22مددکاری اجتماعی فردی1

2حقوق کار2حقوق خانواده 

2آسیب شناسی اجتماعی2نهاد خانواده

2بهداشت روانی2آسیب شناسی روانی

3روش تحقیق در مددکاری اجتماعی 2مدیریت خدمات اجتماعی

2مددکاری اجتماعی گروهی 21زبان تخصصی 1

2روانشناسی اجتماعی2مددکاری اجتماعی گروهی2

2مددکاری جامعه ای 41کارورزی در مددکاری اجتماعی

4کارورزی در مددکاری اجتماعی جامعه ای 2مددکاری جامعه ای 

مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی در 
بحران 

2بررسی مسائل اجتماعی ایران 2

3تحقیق عملی)مناسب با دروس انتخابی(
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◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مددکاری اجتماعی سالمندان 2مددکار اجتماعی پزشکی 

2مددکاری اجتماعی صنعتی2مددکاری اجتماعی در آموزش و پرورش 

2مددکاری اجتماعی و عمران روستایی2مددکاری اجتماعی و بازپروری زندانیان 

2مددکاری اجتماعی و تغییرات اجتماعی2مددکاری اجتماعی و عمران شهری 

2جامعه شناسی شهری 2جامعه شناسی روستایی

2جامعه شناسی صنعتی 2جامعه شناسی پزشکی 

2آشنایی با دفاع مقدس 2روش تحلیل جمعیت 

2زبان تخصصی 22مددکاری اجتماعی در نظام معنایی

2مددکاری اجتماعی خانواده

گذراندن 10 واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد.

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
رشته مددکاری از جمله رشته هایی هستش که داوطلبان هر سه گروه آزمایشی می تونن توی اون شرکت کنن .

هر جایی که اداره رفاه یا امور اجتماعی هست یه مددکار اجتماعی می تونه در آنجا حضور داشته باشه و مسئولیتی رو 
به عهده بگیره.

◙  وظایف مددکار اجتماعی:
◄ ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کننده

◄ حفاظت از والدین یا کودکان در برابر خطرات
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◄ ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد با مراجعه کنندگان و خانواده های آن ها
◄ حمایت های عملی از مراجعه کنندگان )یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز(

◄ دادن اطالعات، مشاوره و حمایت
◄ سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی

◄ شرکت در جلسات تیم کاری
◄ نظارت بر اعضای تیم )در صورتی که به شکل تیمی کار کنه(

◄ ثبت مستندات و نوشتن گزارشات
◄ دادن مدارک به دادگاه ) در زمان مورد نیاز(

◄ مهارت و توانمندی مورد نیاز مددکار اجتماعی
◄ توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و با سابقه های متفاوت و جلب اعتماد آن ها

◄ رویکرد عملی و منعطف در کار
◄ رعایت ادب، داشتن صبر و همدردی کردن با مراجعه کنندگان

◄ فهم نیازهای گروه های مختلف افراد
◄ طرز تفکر عادالنه و به دور از هر گونه پیش داوری و قضاوت

◄ توانایی کار تیمی همراه با استفاده از ابتکار فردی
◄ توانایی ارزیابی و درک موقعیت ها و انجام عمل مناسب

◄ پشتکار داشتن در مواجهه با شرایط سخت و چالشی
◄ مدیریت زمان و سازماندهی مناسب

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مددکار اجتماعی در اون ها تدریس می شه

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران 1
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کارشناسی علوم انتظامی

 معرفی کلی رشته و هدف آن
کشور ما که تمدن 2000 ساله داره از زمان هخامنشیان دارای سلسله ی حکومتی و امنیتی بوده اما به صورت تقریبی از 
صد سال پیش سازمان پلیس شکل گرفت که به دو گروه پلیس شهری و پلیس ژاندارمری تقسیم شد که بعد از انقالب ، 
کمیته انقالب اسالمی به این مجموعه افزوده شد و بعد از سال 1370 با تصمیم مجلس این سه نیرو با یکدیگر ادغام شدن 
و در ادامه ی همین ادغام دانشگاه پلیس به دانشگاه علوم انتظامی تغییر پیدا کرد. این دانشگاه در مقطع کارشناسی دارای 
شاخه های انتظامی، کشف جرایم، اطالعات راهنمایی و رانندگی، خدمات و پشتیبانیه که از ترم چهارم تو به عنوان دانشجو 

می تونی گرایشتو انتخاب کنی. اولین وظیفه کارشناس علوم انتظامی جلوگیری از وقوع جرمه. 

◄◄گرایش ها ی رشته علوم انتظامی►►

◄ گرایش اطالعات : 
اگه عالقمند به این شاخه باشی، باید به اطالعت برسونم که باید تمام اطالعات مربوط به رفتارهای مختلف اجتماعی را 
داشته باشی  و  بتونی آمار و ارقام الزم نیروی انتظامیو با دقت جمع آوری کنی. این ارگان، برای اطالع از این شبکه ها احتیاج

به شخصی داره که به صورت مخفیانه وارد عمل بشه . نیروی انتظامی بدون واحد اطالعات مثل خودرویی هستش که در 
شب بدون چراغ حرکت کنه. 

 
◄ گرایش راهنمایی و رانندگی : 

گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی سه شاخه است . 
گرایش خدمات فنی راهور که توی این گرایش شما کارشناس خدمات فنی راهور میشین و تخصص الزم برای شماره گذاری 

خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاری آزمون رانندگی از متقاضیان گواهی نامه رانندگی را به دست میارین. 
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◄ گرایش عملیات انتظامی راهور : 
اگه کارشناس این رشته بشی باید اطالعات الزمو درباره خیابان ها به دست بیاری و صحنه تصادف وسایل نقلیه یا مقصران 

تصادف را شناسایی می کنی و خسارت تعیین می کنی. 

◄ گرایش مهندسی ترافیک : 
حاال فکر می کنی اگه مهندس ترافیک بشی، چه مسئولیتی داری؟ مسئولیت طراحی سیستم ترافیک شهریو داری. مسئولیت طراحی 
خیابان ها، جاده ها، تقاطع ها، میدان ها و دور برگردون ها و اجرای یک طرفه ها رو به عهده داری، همچنین تعیین اینکه در چه 

ساعت هایی از روز باید در کدوم خیابون ها طرح ترافیک اجرا بشه، به عهده ی کارشناس مهندسی ترافیکه . 

◄ شاخه خدمات و پشتیبانی : 
این شاخه در بخش اداری نیروی انتظامی شرکت می کنه. که دارای گرایش ارتباطات انتظامی یا مخابرات و نرم افزار 

کامپیوتره.
 

◄ گرایش کشف جرائم : 
کشف جرم پنهان و دستگیری مجرم، شما به عنوان کارشناس کشف جرائم، باید صحنه جرمو ببینید، شواهد و مدارک 
صحنه را جمع آوری کنید و براساس شواهد تئوری سازی کنید و بعد از جمع آوری، تئوری های مختلف را کنار هم 
گذاشته و یک به یک آن ها را بررسی کنید تا به تئوری نهایی برسید. حتماً شرلوک هولمزو می شناسین توی رشته کشف 
جرائم فارغ التحصیل که شدی، یه جورایی شرلوک هولمز میشی. این شاخه دارای پنج گرایش آگاهی، تشخیص هویت، 

مبارزه با جرائم اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعیه . 

  توانایی های الزم 
نیــروی انتظامــی همونجــوری کــه از اســمش معلومــه، کســی رو الزم داره کــه دارای نظــم و انضبــاط باشــه. فــردی 
فعــال، اجتماعــی و قانونمنــد کــه قانونــو بــه بــازی نگیــره. پلیــس بایــد بــا صبــر و حوصلــه، دارای متانــت باشــه چــون با 

افــرادی در ارتباطــه کــه در شــرایط روانــی مســاعدی بــه ســر نمی برنــد . 
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◙  شرایط عمومی     
1.  اعتقاد و التزام عملي به دین مبین اسالم

2.  اعتقــاد و التــزام عملــي بــه قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران و والیــت مطلقــه فقیــه و آمادگــي فــداکاري 
در راه تحقــق اهــداف آن هــا

3.  تابعیت جمهوري اسالمي ایران
4. عدم سابقه عضویت یا وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي معارض با نظام جمهوري اسالمي ایران

5.  عدم عضویت یا وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي در زمان تقاضاي استخدام
6.  عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتي

7.  نداشتن سوء پیشینة کیفري
8. عدم اعتیاد به مواد مخدر 

9.  داشتن سالمت و توانایي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تأیید بهداري کل ناجا
10.  داشتن شرایط تحصیلي و یا تخصصي الزم براي خدمت مورد نظر

11.  پذیــرش دانشــجو در رشــته کاردانــی علــوم انتظامــی ) رشــته هــای مرزبانــی و عملیــات ویــژه( ایــن دانشــگاه، 
منحصــراً از میــان بــرادران انجــام خواهــد شــد.

◙  شرایط اختصاصي داوطلبان :
1. دارا بودن حداقل 170 سانتي متر قد براي داوطلبان مرد

2. حداقل سن18سال و حداکثر 23 سال. در صورت انجام خدمت وظیفه عمومي25سال)مبناي احتساب سن، روز ثبت نام 
در آزمون سراسري خواهد بود(.

◄ تبصره : خانواده معظم شهدا وایثارگران برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده بهره مند خواهند شد.

3.  ارائه مدرک نظام وظیفه براي داوطلبان مرد )دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غیبت، گواهي اشتغال به خدمت 
سربازي، کارت پایان خدمت  ، گواهي تحصیلي و یا معافیتهاي غیر پزشکي(.

4.  عدم تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غیر دولتي به هر نحوي)رسمي، پیماني،  آزمایشي(.
5.  فارغ التحصیالن مقاطع کارداني و باالتر مجاز به ثبت نام نمي باشند.

6.  موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر مقررات نیروي انتظامي.
7.  پذیرفته شدگان صرفًا برای آموزش و خدمت در رسته های مززبانی و عملیات ویژه پذیرش خواهندش. همچنین 

در صورت کثرت متقاضی، اولویت پذیرش داوطلبان رشته مرزبانی با ساکنین استان های مرزی می باشد.
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8.  در صورت کثرت متقاضی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ناجا، مجاز خواهد بود از میان دارندگان باالترین معدل 
و مناسب ترین افراد با ماموریت های ناجا، نفرات واجد شرایط را انتخاب و گزینش نماید.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس مشترک در شاخه های مختلف نیروی انتظامی: 
ــم حقــوق، روانشناســی رشــد، حقــوق اساســی،  ــت اســالمی، مقدمــات عل ــت و نگــرش در مدیری ســازمان و مدیری
نقشــه خوانــی، حفاظــت اطالعــات، حقــوق جــزای عمومــی، ســازمان و وظایــف نیــروی انتظامــی، تاریــخ سیاســی معاصر 
ایــران، گــزارش نویســی و جنــگ افزارشناســی، جغرافیــا، روانشناســی اجتماعــی، حقــوق مدنــی، آشــنایی بــا کامپیوتــر، 
ورزش رزمــی، اصــول و قواعــد نظامــی، مقابلــه بــا ســوانح و بالیــا، جنــگ افزارشناســی نیمــه ســنگین، عبــور از موانــع 
و عملیــات اعتمــاد بــه نفــس، مبانــی اطالعــات، روش هــا و فنــون  تدریــس جرائــم نیروهــای مســلح، آییــن دادرســی 
کیفــری، آییــن دادرســی مدنــی، حقــوق جــزای اختصاصــی، مکانیــک اتومبیــل، کاربــرد قانــون ســالح، تکنیــک دســته در 
آفنــد و پدافنــد، امــور انتظامــی، آشــنایی بــا راهنمایــی و رانندگــی، شناســایی میــن و تلــه هــای انفجــاری، آشــنایی بــا 
قاچــاق مبــارزه بــا مــواد مخــدر، کشــف علمــی جرائــم، دروس تحقیقاتــی، جنــگ های ویژه، آســیب شناســی و مفاســد 

اجتماعــی، مخابــرات، جمــع آوری کنتــرل اجتماعــات، پزشــک قانونی،تنظیــم گزارشــات قضایــی، کارورزی . 

◄ دروس اختصاصی گرایش اطالعات : 
ســازمان و مدیریــت اطالعــات، جمــع آوری، حفاظــت اطالعــات بازجویــی و مصاحبــه، کشــف علمــی جرائــم، اماکــن 
عمومــی، ابزارهــای فنــی و اطالعاتــی، آشــنایی بــا کشــور هــای همجــوار، شــناخت تمهیــدات امنیتــی و اجتماعــی، اطــالع 
رســانی، احــزاب و گروهــک هــا، اطالعــات رزمــی، بزهــکاری اطفــال و نوجــوان، حقــوق اجــزای اختصاصــی، مبانــی علــم 

سیاســت، فعالیــت هــای پنهانــی و ســازمان هــای اطالعاتــی، کارورزی .

◄ دروس مشترک راهنمایی و رانندگی : 
افزار  ناجا، سازمان و وظایف رده های راهور، مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی، جنگ  ساختار و مقررات استخدامی 
شناسی، تیراندازی مشق های پایه قبضه، مبانی امور انتظامی، روانشناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، ریاضیات پایه، آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی، کارورزی، جغرافیایی شهری و شهرستان شناسی، امور انتظامی راهور، جامعه شناسی ترافیک، 
روانشناسی ترافیک زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین الملل و کنواسیون های حمل و نقل حقوق 
جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری، مسائل حقوقی تصادفات آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، اصول 
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مهندسی ترافیک، مهندسی ترافیک، صدور پروانه ها و آزمایش ها، شماره گذاری و سائل نقلیه، معاینه فنی وسایل نقلیه، 
احزار اصالت وسائل نقلیه، کاربرد فیزیک و مکانیک در تصادفات، تصادفات عابر پیاده، کاربرد رایانه در امور راهنمایی و 
رانندگی، احکام تخصصی، دروس تخصصی خدمات فنی راهور شناسایی اسناد مجهول، محیط زیست و ترافیک، آشنایی با 

انواع وسایل نقلیه، آموزش رانندگی عملیاتی، ارزیابی وسایل نقلیه، آشنایی با کاربرد وسایل و تجهیزات معاینه فنی . 

◄ دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور : 
شناســایی اســناد مجهــول، اصــول و مبانــی شهرســازی، کمــک هــای اولیــه در تصادفــات و ســوانح مهندســی ترابــری، 
آمــوزش رانندگــی عملیاتــی، پزشــکی قانونــی، بازیابــی وســایل نقلیــه، امــور انتظامــی راهــور ) تخصصــی (، بازســازی 

صحنــه تصادفــات، آشــنایی بــا مــواد مخــدر و قاچــاق کاال، تعییــن خســارت وســایل نقلیــه .

◄ دروس تخصصی گرایش مهندسی ترافیک : 
 آمار احتماالت مهندسی، اصول و مبانی شهر سازی، محیط زیست و ترافیک، آشنایی با نرم افزار های طراحی، طرح 
هندسی راه، ایمنی در ترافیک، سیستم های حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل شهری اقتصاد در ترافیک. حمل و نقل، 

سیستم های هوشمند ترافیک ) its (، مهندسی ترافیک محلی، مهندسی کنترل کیفیت . 

◄ دروس تخصصی گرایش خدمات و پشتیبانی : 
فیزیــک الکتریســیته، کامپیوتــر، ریاضیــات پایــه، ماشــین هــای الکتریکــی ســازمان و وظایف لجســتیک ناجــا ) مخابــرات (، 
مخابــرات و مــدارات مخابراتــی، مــدار هــای الکتریکــی، ســو یئجینــگ، آنتــن و انتشــارامواج، اصــول حفاظــت و امنیــت 
مخابــرات و جنــگ هــای الکترونیــک، مدارهــای منطقــی، انــدازه گیــری الکتریکــی و الکترونیکــی، الکترونیــک، مخابــرات 

پیشــرفته، کارگاه بــرق ماشــین هــای الکتریکــی، کارورزی .

◄ دروس اصلی مشترک در گرایش های مختلف کشف جرائم : 
جرم شناسی، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق 
عمومی ( آیین دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوای کیفری، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، حقوق مدنی، آیین دادرسی 
مدنی، پزشکی قانونی بررسی اصالت اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی، آشنایی با سازمان بین الملل پلیس جنایی )اینتر پل(، 
آشنایی با بمب و تله های انفجاری، جرائم سازمان یافته، جرائم رایانه ای، کاربرد رایانه در کشف جرائم، زبان تخصصی، 
مشاهده، توصیف و چهره نگاری، روانشناسی عمومی، جغرافیای شهری و شهر شناسی، جامعه شناسی جنایی، بزهکاری و 
اطفال نوجوان، احکام تخصصی کشف جرائم، مبانی جامعه شناسی، کارورزی ) با توجه به تعداد گرایش های کشف جرائم ، از 
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ذکر واحد های تخصصی درگرایش ها خودداری شده است( .  

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
نیــروی انتظامــی دارای مشــاغل اداری و دارای مشــاغل ماموریتیــه، مثــال کارکنــان بخش هــای حســابداری، کامپیوتــر، 
بــرق، مخابــرات در بخــش اداری فعالیــت مــی کنــن. راســتی، دانشــجویان علــوم پایــه انتظامــی ضمــن اینکــه ماهیانــه 
مبلغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه تحصیلــی دریافــت مــی کنــن و از امکانــات رفاهــی خوابــگاه ، پوشــاک ، غــذا ، دفترچــه 

بیمــه و خدمــات درمانــی هــم بهرمنــد می شــن و در طــول خدمــت وام خریــد مســکن هــم می گیــرن .

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته علوم سیاسی در اون ها تدریس می شه:

دانشگاه علوم انتظامی امین)نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران(
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اقتصاد

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
می توان گفت این رشته یه جورایی سرنوشت یک کشور از لحاظ زمینه های مختلف مثل اجتماعی ، علمی ، تکنولوژی و 
صنعتی و همچنین رفاه و راحتی اقشار یک جامعه رو رقم میزنه. چونکه این رشته روند اقتصاذی یک جامعه رو در نظر

 می گیره و می تونه مشکالت اقتصادی رو پیدا کنه و راه حل هایی رو با توجه به تجربه شخصی و علم خود ارائه بده.

  توانایی های الزم 
از اسم این رشته پیداست کسی که در این رشته تحصیل می کنه باید مهارت محاسبه ریاضی و آمار خوبی داشته باشه و 
اینکه قدرت استدالل و نظریه پردازی بی نظیری داشته باشه تا بتونه راه حل هایی مطابق با اون مشکل رو توسط ذهن 

خالق خود پیدا کنه 

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طــول مــدت تحصیــل در ایــن رشــته 4 الــی 5 ســال طــول میکشــه و دانــش آموخته پــس از دوره کارشناســی مــی تونه

 در  گرایش های زیر به ادامه تحصیل بپردازه :
1- توســعه اقتصــادی و برنامــه ریــزی 2- برنامــه ریــزی توســعه اقتصــادی 3- اقتصــاد انــرژی 4- بانکــداری اســالمی                                         

5- اقتصــاد و تجــارت الکترونیــک 6- اقتصــاد اســالمی 
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته اقتصاد:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3 فارسی عمومی 3زبان انگلیسی عمومی 

1 تربیت بدنی1 2اندیشه اسالمی 1

1تربیت بدنی2  2اندیشه اسالمی2

2اخالق و تربیت اسالمی  2تاریخ اسالم  

2متون اسالمی )آموزش زبان عربی(2انقالب اسالمی و ریشه های آن  

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی رشته اقتصاد:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اصول سازمان و مدیریت 2زبان خارجه 2

3مبانی جامعه شناسی3حقوق تجارت

4ریاضیات42ریاضیات 1

4آمار42آمار1

3اصول حسابداری31روش تحقیق 

4اقتصاد خرد31اصول حسابداری2

4اقتصاد کالن 41اقتصاد خرد 2

3پول و بانکداری4 اقتصاد کالن 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اقتصاد بخشی 31مبانی فقهی اقتصاد و اسالم 

3نظام های اقتصادی 2نظام اقتصادی صدر اسالم 

3مالیه بین الملل 3تجارت بین الملل 

3اقتصاد ایران 3اقتصاد توسعه 

 
  فرصت های شغلی و مهرات های فارغ التحصیالن 

افرادی که اقتصاد می خونن در قسمت های زیر شروع به فعالیت کنن:
1-متصدی بانک 2-کارشناس گمرک 3- مدیر مالی 4-تحلیلگر مالی 5-کارشناسی امور مالیاتی6- استاد دانشگاه  7- 

پژوهشگر 8- مدیر فروش و....

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته اقتصاد در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیف

دانشگاه آیت اهلل بروجردی)بروجرد( 1

دانشگاه اراک 2

دانشگاه آیت اهلل حایری)میبد( 3

دانشگاه ارومیه  4

دانشگاه اصفهان 5

دانشگاه الزهرا 6

دانشگاه ایالم 7
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه بجنورد 8

دانشگاه تبریز  9

دانشگاه تهران  10

دانشگاه خلیج فارس)بوشهر( 11

دانشگاه خوارزمی 12

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13

دانشگاه رازی)کرمانشاه( 14

دانشگاه سمنان  15

دانشگاه سیستان و بلوچستان)زاهدان( 16

دانشگاه شهید باهنر)کرمان( 17

دانشگاه شهید باهنر)کرمان()بافت( 18

دانشگاه شهید بهشتی 19

دانشگاه شهید چمران)اهواز( 20

دانشگاه شیراز 21

دانشگاه شاهرود 22

دانشگاه عالمه طباطبایی 23

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 24

دانشگاه فردوسی مشهد 25
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نام دانشگاه ردیف

دانشگاه قم 26

دانشگاه کردستان)سنندج( 27

دانشگاه گنبد 28

دانشگاه گیالن)رشت( 29

دانشگاه لرستان)خرم آباد( 30

دانشگاه مازندران)بابلسر( 31

دانشگاه یاسوج 32

دانشگاه یزد 33

دانشگاه سراوان 34
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www.sanjesh.org : 1. سایت اینترنتی
2. راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری )1396(

3. اینترنت و سایت های دانشگاهی
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