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پزشكي 

پشتكار دروني و حقيقي عامل موفقيت و حفظ نشاط در سپري كردن اين رشته با ارزش هست، تأمل و دقت در انتخاب اين رشته جايگاه ويژه 
 اي دارد كه با انتخاب آگاهانه مي توان به وظايف سنگين اين انتخاب به خوبي عمل كرد و در پايان سرافراز و پيروز به درجه دكتري رسيد.

 دوره علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، كارآموزي باليني و كارورزي باليني است .دوره علوم پايه 4در حال حاضر، نظام آموزش پزشكي عمومي ، شامل 
 ترم تحصيلي است كه با اتمام آن،  دانشجويان مجاز به ورود به دوره بعدي(فيزيوپاتولوژي) هستند و پيش از ورود به 5دوره علوم پايه پزشكي 

دوره بعدي،  امتحان جامع علوم پايه پزشكي از تمام دانشجويان به طور سراسري و همزمان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي به عمل مي آيد و قبول شدگان، مجاز به ورود به دوره فيزيوپاتولوژي خواهند بود. اين امتحان، در بردارنده ي 

مباحث تدريس شده در دوره علوم پايه است.  

دوره آموزش دكتراي حرفه اي پزشكي شامل مراحل زير است: 

  الف ) علوم پايه:

مرحله علوم پايه، اولين مرحله آموزش پزشكي بوده، مدت اين مرحله دو سال است. در اين مرحله ، دانشجويان بخش اول درسهاي عمومي و 
درسهاي پايه و اصلي را مي گذرانند. هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك و نقش آن در سالمت انسان و 

همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماري زا و شيوه هاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيبهاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول 
 واحد درسي ارائه شده از طرف دانشكده را به طور اجباري بگذرانند. حداكثر 20مسائل بهداشتي است. دانشجويان بايد در هر نيمسال تحصيلي 

 سال است . هر دانشجو حداكثر دوبار مي تواند در اين آزمون شركت كند. 3زمان مجاز براي گذراندن اين مرحله 

در ذيل به شرح برخي از اين درسها مي پردازيم : 

بيوشيمي: مربوط به بدن موجودات زنده و انسان است. در اين درس، با شيمي آلي مولكولها و اتمها و واكنشهاي آنها در بدن آشنا مي شويم. 
آناتومي: در آناتومي، دانشجو با كليه ساختهاي بدن شامل انواع ماهيچه ها ، استخوانها، اعصاب و احشا و با محل آنها و اعضاي مجاور آنها به طور 

دقيق و در حالت طبيعي بدن، آشنا مي شود، به طوري كه بتواند اجزاي هر ناحيه را به صورت سه بعدي شناسايي كند. 
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فيزيولوژي : در اين درس چگونگي عملكرد اندامها و بافتها مورد مطالعه قرار مي گيرد؛ به اين ترتيب كه دانشجو بعد از آشنايي با آناتومي و 
بافت شناسي اندامها با شيوه عمل آنها در شرايط مختلف و در وضعيتهاي ويژه آشنا مي شود. 

ايمونولوژي: اين درس به بررسي سازمان دفاعي بدن ، سلولهاي دفاعي و واكنشهاي موثر در اين شبكه مي پردازد. 
انگل شناسي: اين درس به انگلهاي موثر در ايجاد بيماريهاي انساني اعم از حشرات ، كرمها ، قارچهار و غيره مي پردازد. در اين درس ، اين انگلها 

به طور دقيق شناسايي شده، در درس عملي نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به اين وسيله چشم دانشجو با انواع انگلها آشنا مي گردد. 
پاتولوژي عمومي : در اين درس انواع آسيبهاي بافتي و تغييرهاي بافتهاي بدن در هنگام بروز يك ناهنجاري ، تحريك و يا آزار مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 
 :دروس علوم پايه

بيوشيمي، بافت شناسي،، تشريح (نظري- عملي)، تشريح (آناتومي) (نظري ـ عملي)، فيزيولوژي(نظري ـ عملي)، ايمونولوژي(نظري)،اپيدميولوژي، 
روانشناسي، جنين شناسي، تغذيه، ژنتيك، زبان تخصصي، آسيب شناسي عمومي، انگل شناسي، ميكروب شناسي دوره فيزيوپاتولوژي اين دوره شامل 

 باشد، 12 واحد درسي است كه دو ترم تحصيلي طول خواهد كشيد. در پايان اين دوره معدل دانشجو از دروس فيزيوپاتولوژي، بايد دست كم 31
 آورده است،  مجدداً بخواند. حداكثر مدت مجاز، در مراحل اول و دوم 12در غير اين صورت دانشجو بايد درس هايي را كه در آنها نمره كمتر از 

 سال است. در پايان اين دو دوره دانشجوياني كه همه ي واحدها را با موفقيت بگذرانند، به دوره ي كارآموزي باليني 5(علوم پايه و فيزيوپاتولوژي) 
 است؛ در حالي كه در دروس پايه، مالك 20 از 12راه مي يابند. بايد توجه داشت كه مالك قبولي در امتحانات اين مرحله، كسب حداقل نمره 

 . مي باشد20 از 10كسب نمره 

 

شش ماه است. در اين مرحله دانشجو پس از اين كه با  دوره فيزيوپاتولوژي (نشانه شناسي)يا مدت مرحله دوم  ب) فيزيوپاتولوژي :

آموختن درسهاي فيزيولوژي به چگونگي عملكرد طبيعي سازمان بدن پي  برد و در درس پاتولوژي وضعيت واكنشهاي بدن در بيماري و 
تغييرهاي بافتها را در هنگام ورود عوامل مضر به خوبي فراگرفت، به مرحله اي مي رسد كه اكنون بايد بتواند با تلفيق اين دو ، واكنشهاي بدن را 

در هنگام يك بيماري از زمان شروع تا انتهاي آن دنبال كرده، سلسله توالي نشانه هاي آشكار و ماهيت يكايك آنها را شناسايي كند. 

 ماه است و طي آن دانشجو ضمن آگاهي از مباني فيزيولوژيك ، با مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها به طريق تحليل گرانه 6طول اين دوره 
آشنا مي شود و نشانه هاي بيماريها و تشخيص و درمان آنها را ياد مي گيرد.  

هايي كه با عنوان كورس (دوره) از آن ياد مي شود، يك سرفصل از بيماريهاي داخلي مثل بيماريهاي خون را به  در اين قسمت دانشجو در مقطع
طور مشروح مطالعه مي كند و در هر قسمت، عوامل شروع كننده، شيوه عمل، واكنش بدن ، سير بيماري و نشانه هاي اختصاصي مربوط را بررسي 

مي نمايد. اين مطالعه صرفا شامل نشانه شناسي بيماريهاست و شامل مباحث درمان و تشخيص در بالين بيمار و معاينه هاي فيزيكي نمي شود. در 
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اين دوره دانشجو، فارماكولوژي را به صورت مروري كلي بر دسته هاي دارويي و چگونگي اثر داروها، مي گذراند. اين آشنايي با فارماكولوژي به 
صورت كلي بوده، دسته هاي اختصاصي داروها و راههاي تجويز آنها رد هر بيماري ، در فارماكولوژي اختصاصي به طور مشروح مورد مطالعه قرار 

خواهد گرفت. 

 : دروس فيزيوپاتولوژي

آسيب شناسي اختصاصي، فارماكولوژي، سيميولوژي، دوره هاي فيزيوپاتولوژي ارگان ها .دوره  كارآموزي باليني دانشجويان پزشكي در اين مرحله 
قادر هستند تا آموخته هاي خود را از دروس مختلف با يافته هاي باليني از بيماران بستري در بيمارستان ها تطبيق داده و با بهره گيري مناسب از 

 واحد درسي 97روش هاي تشخيص آزمايشگاهي، بيماري را تشخيص دهند و اقدامات مناسب درماني را براي بيمار انجام دهند. اين دوره شامل 
است كه در چهار بخش اصلي ارائه مي گردد و عمدتاً مسائل رايج در پزشكي عمومي را شامل مي شود كه عبارتند از داخلي، جراحي، زنان و 

كودكان. در ساير بخش ها كه بخش هاي فرعي محسوب مي شوند نيز بيماري هاي شايع در آنها آموزش داده مي شود. با توجه به اين مطلب، چهار 
رشته اصلي جراحي، داخلي، زنان و كودكان زمان بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. در دوره كارآموزي، دانشجويان بايد روش برخورد با 

بيمار، تهيه شرح حال بيمار و نحوه تشخيص و درمان را فرا بگيرند تا در دوره  بعدي - كارورزي- كه خود تصميم گيرنده خواهند بود، بتوانند به 
 است و معدل كلّ دوره 12كمك بيماران بشتابند و تصميمات الزم را اتّخاذ نمايند. در دوره كارآموزي نمره قبولي در دروس عملي و نظري 

 برسد. در پايان اين 14 تكرار شود تا معدل كل به 14 باشد، بايد واحدهاي با نمره كمتر از 14 باشد و چنانچه كمتر از 14كارآموزي بايد باالي 
دوره، دانشجويان قبل از ورود به دوره كارورزي در امتحاني به نام امتحان جامع كارورزي شركت مي نمايند و پس از قبولي به دوره كارورزي وارد 

 . مرتبه مي تواند در اين امتحان شركت نمايد4مي شوند. چنانچه دانشجويي در امتحان مربوط قبول نگردد، حداكثر 

 

 

ج ) كارآموزي باليني : 

دوره سوم كه از آن به عنوان دوره كارآموزي(استاژري) ياد مي شود، شامل دو مجموعه درسهاي نظري و كار عملي است. اساس تدريس درسهاي 
نظري مانند ساير درسهاي علوم پايه و فيزيوپاتولوژي است ولي در برنامه عملي، دانشجو در بالين بيمار با مجموعه اي از دانسته هاي نظري خود 

با نشانه هاي بيماي به صورت مستقيم مواجه مي شود و با صحبت با بيمار و به دست آوردن تاريخچه بيماري، نوع آن را تشخيص داده، اقدامهاي 
درماني الزم را فراخواهد گرفت. برنامه كار در دوره كارآموزي به طور خالصه شامل كنفرانسهاي صبحگاهي در مورد بيماران بستري در بخش، 
صحبت در بالين توسط استاد مربوط و يادگيري معاينه ها و گرفتن شرح حال، انجام كارهاي تشخيصي و تا حدودي نسخه نويسي است. عموما 

درسهاي نظري بعد از ظهرها تدريس مي شود و صبحها به كار در بيمارستان و برنامه هاي آن اختصاص دارد. زمان گذراندن كارآموزي باليني به 
 ماه است كه طي آن ، دوره هاي داخلي ، جراحي ،  كودكان ، زنان و زايمان ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، 27 ماه و حداكثر 20طور مطلوب 
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روان پزشكي ، راديولوژي و پوست و واحدهاي باقي مانده درسهاي عمومي گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزيها بيمارستانهاي آموزشي 
  است.

 ماه است و هدف شناخت آثار و عالئم بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي به دست آوردن توانايي هاي الزم در به كاربردن 20طول اين دوره 
انديشه ، استدالل و نتيجه گيري سريع، به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري درماني است. 

 : دروس كارآموزي باليني

بيماري هاي اعصاب، بيماري هاي عفوني، كارآموزي داخلي، بيماري هاي جراحي، بيماري هاي ارتوپدي، بيماري هاي عفوني، كارآموزي جراحي، 
تاريخ و اخالق پزشكي، بيماري هاي كودكان، پزشكي قانوني و مسموميت ها، فارماكولوژي باليني،  كارآموزي چشم،  كارآموزي پوست، كارآموزي 

بهداشت، كارآموزي بخش كودكان،  بهداشت، كارآموزي گوش و حلق و بيني، كارآموزي ارتوپدي. بيماري هاي زنان و زايمان، كارآموزي 
راديولوژي، بيماري هاي رواني، كارآموزي روانپزشكي.دوره كارورزي باليني اين دوره آخرين مرحله آموزش پزشكي است و آن را دوره انترني نيز 

 ماه به طول مي انجامد. در دوره كارورزي، دانشجويان مسؤوليت معاينه ي بيماران و تشخيص و 18 واحد درسي است و 64مي گويند. اين دوره 
اقدامات درماني را در بيمارستان بر عهده خواهند داشت و آموخته هاي خود را در دوره هاي قبل به طور عملي انجام خواهند داد تا آماده پذيرش 
شغل پزشكي در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بيماران بپردازند. در پايان اين دوره و قبل از فراغت از تحصيل، كارورزان بايد 

 . واحد درسي است، آغاز كنند6درس پايان نامه را كه 

 

 د) كارورزي باليني: 

دوره كارورزي (انترني) در واقع نقطه عطف آموزش باليني دانشجويان رشته پزشكي است. كارورز پس از آموختن علوم پزشكي و گذراندن يك 
دوره كارآموزي باليني در تمام بخشهاي بيمارستاني، اينك بدان حد از اطالعات پزشكي و قضاوت باليني رسيده است كه به طور مستقل در 

مواجهه با بيماران قرار بگيرد و با به كار بستن عملي تمام آموخته ها ، به طور مستقيم با بيماران در تماس باشد و با انجام معاينه هاي باليني و 
دستور آزمايشهاي پاراكلينيك، به تشخيص رسيده، به درمان بيمار بپردازد. اين فعاليتها همگي زير نظر استادان و دستياران مربوط صورت 

مي گيرد.  

 ماه است و هدف پرورش مهارتها، تقويت قدرت تصميم گيري ، افزايش اتكاء به نفس و تكميل پرورش انديشه از طريق رويارويي 18طول دوره 
مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي ، درماني و تقبل مسووليت مستقيم امور بهداشتي، درماني به عهده همه است. 
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 دانشجويان قبل از شروع مرحله كارورزي ، در كنكور كارورزي كه شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي فيزيولوژي هـ ) كارورزي:

علوم باليني است و به طور سراسري برگزار مي شود شركت مي كنند چون گذراندن موفقيت آميز اين آزمون براي راه يابي به دوره كارورزي 
ضروري است. فارغ التحصيالن ملزم به خدمت در مناطق محروم كشور هستند. 

 :دروس كارورزي باليني

كارورزي بخش جراحي، كارورزي بخش چشم، كارورزي بخش سوانح و سوختگي، كارورزي بخش ارتوپدي، كارورزي بخش ارولوژي، كارورزي 
بخش اطفال، كارورزي بخش بهداشت، كارورزي بخش گوش و حلق و بيني،  كارورزي بخش داخلي، كارورزي بخش زنان و زايمان، كارورزي 

 . بخش اورژانس، كارورزي بخش نفرولوژي، كارورزي بخش پوست، كارورزي بخش روانپزشكي

 : توانايي هاي الزم

سالمت تن و روان برابر ضوابط مربوط به تشخيص كميسيون پزشكي متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي داوطلبان رشته 
پزشكي امري ضروري است.عالوه بر آن داوطلبان ورود به رشته پزشكي بايد از دانش و عالقه بااليي در زمينه درسهاي زيست شناسي و علوم 

پايه نيز برخوردار بوده، دقت كافي و حوصله زياد در زمينه فراگيري جزئيايت مربوط به بيماري هاي مختلف را داشته باشند. 

تصور بسياري از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان عالقه مند به رشته پزشكي اين است كه دانشگاه مثل يك قيف برعكس است 
كه ورود به آن مشكل و خروج از آن بسيار ساده است. در حالي كه به گفته  دانشجويان اين رشته، يك دانشجوي پزشكي بايد آمادگي مطالعه، 

 "دكتري"تحقيق و پژوهش را در حد بسيار گسترده و فراگير داشته باشد؛ يعني اگر دانشجو بسيار كوشا و عالقه مند نباشد و تنها براي عنوان 
وارد اين رشته شده باشد، حتي نمي تواند مدرك دكتراي عمومي خود را به دست بياورد. زيرا دوره پزشكي عمومي نسبت به رشته هاي ديگر، 

 .طوالني تر است و در طي اين مدت دانشجو بايد درس هاي متعدد، متنوع، حجيم و نسبتاً پيچيده و دشواري را مطالعه كند

هاي فارغ التحصيالن  توانايي

اين فارغ التحصيالن مي توانند در بيمارستانهاي آموزشي يا غيرآموزشي كشور استخدام و كار درمان بيماران و آموزش دانشجويان رشته پزشكي و 
پيراپزشكي مشغول شوند. همچنين مي توانند به كار درمان بيماران در درمانگاههاي تخصصي يا مطبهاي خصوصي مبادرت ورزند. 

رياست بيمارستانهاي دولتي يا خصوصي معموال به عهده پزشكان متخصص است. همچنين رياست و معاونت دانشكده و دانشگاهها علوم 
پزشكي كشور نيز به عهده پزشكان متخصص مي باشدپرورش مهارت ها، تقويت قدرت تصميم گيري در مقابل با مسائل بهداشتي و درماني و 

قبول مسئوليت در مقابل اقدام الزم هدف هاي اين دوره مهم است. 

فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند بعد از پايان تحصيالت، مسووليتهاي متفاوتي را عهده دار شوند، از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

 درمان و پيگيري بيماران در مطبهاي شخصي، درمانگاهها و بيمارستانها. –) تشخيص 1
) مديريت و سرپرستي مراكز ارائه خدمات بهداشتي و درماني. 2
) مشاركت در امر تحصيلي و پژوهشي در ارتباط با بيماريهاي مختلف. 3
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 : موقعيت شغلي در ايران

رشته پزشكي با همه سختي هايي كه يك دانشجو در راه آن متحمل مي شود متأسفانه در بازار كار خود دچار مشكالت فراواني شده كه بعضي 
مطالب نگران كننده آن در حد حرفهاي معمولي مردم كوچه بازار درآمده ولي واقعيت هر رشته - جداي از مديريت توانمندي كه جهت جذب 

فارغ التحصيالن دانشگاه ها الزم است- اين است كه دانشجوي باانگيزه و داراي پشتكار، كار شايسته خود را مي يابد. 
بازار كار رشته پزشكي از منزل شخصي پزشكان شروع و تا بيمارستانها، كلينيك ها، درمانگاه ها، اورژانس ها و كليه مراكز درماني در بخش هاي 
دولتي و خصوصي، ورزشگاه ها و غيره گسترش مي يابد و در صورت بضاعت و توانائي مالي امكان تأسيس مطب را نيز مي توان يكي از بخش 

 امروزه از گوشه و كنار مي شنويم كه براي فارغ التحصيالن پزشكي بازار كار مناسبي وجود هايي دانست كه پزشك اشتغال خود را فراهم مي كند.
ندارد. در حالي كه هنوز در بسياري از شهرهاي كوچك و مناطق محروم با كمبود پزشك مواجه هستيم. از سوي ديگر فارغ التحصيل پزشكي 

حتماً نبايد در مطب بنشيند و نسخه بنويسد، بلكه در زمينه پزشكي شغل هاي مختلفي هست كه مي توان انجام داد. براي مثال زمينه هاي تحقيقي 
 .بسياري در اين رشته وجود دارد. اما متأسفانه تعداد فارغ التحصيالني كه مايلند در اين زمينه كار كنند، بسيار انگشت شمار است

عمده ترين موقعيتهاي شغلي كه بيشتر پزشكان مي توانند جذب آنها شوند، عبارتنداز: 

الف ) مطبهاي شخصي كه بر حسب تمايل پزشك و نياز منطقه در شهرها و روستاها داير مي گردد و پزشكان ويزيت مراجعان را در مطبها انجام 
مي دهند. 

ب ) بيمارستانها و درمانگاههاي خصوصي و دولتي كه در آنها پزشكان به تشخيص و درمان بيماريهاي مراجعان خود مي پردازند. 
ج ) مراكز بهداشتي درماني شهري يا روستايي كه اغلب مديريت و سرپرستي اين مراكز به عهده پزشكان عمومي مي باشد و همچنين اين مراكز 

از پزشكان عمومي براي تشخيص، درمان و پيگيري بيماريها نيز استفاده مي نمايند. 

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر : 

ادامه تحصيل دانشجويان رشته پزشكي بعد از اتمام دوره پزشكي عمومي در دو مرحله امكان پذير است: 

الف ) ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي باليني كه داوطلب بعد از قبولي در امتحان پذيرش دستياري سراسري كشور مي تواند در رشته هاي 
تخصصي كه در حال حاضر در داخل كشور ارائه مي شوند ادامه تحصيل دهد. 

 رشته مي باشد كه عبارتند از : جراحي عمومي ،  جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و 23رشته هاي تخصصي باليني در حال حاضر شامل 
مفاصل (ارتوپدي) ، جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي (ارولوژي) ، بيماريهاي اعصاب، بيماريهاي داخلي ، بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، 

بيماريهاي قلب و عروق ، بيماريهاي كودكان، بي هوش ، پزشكي اجتماعي، پزشكي هسته اي ، آسيب شناسي (پاتولوژي) ، پوست ، پزشكي 
فيزيكي و توان بخشي، چشم پزشكي ، پرتودرماني (راديوتراپي) ، پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي) ، زنان و زايمان ، روان پزشكي، گوش و حلق 

و بيني ، پزشكي قانوني و طب كار مي باشد. 

ب) ادامه تحصيل در رشته هاي علوم پايه ، فارغ التحصيالن رشته پزشكي مي توانند در تخصصهاي علوم پايه پزشكي نظير فيزيولوژي ، 
ايمونولوژي، ژنتيك، ويروس شناسي پزشكي، ميكروب شناسي پزشكي ، انگل شناسي پزشكي، بيوشيمي ، آمار حياتي و تغذيه نيز شركت نمايند. 
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داروسازي 
رشته داروسازي سرحلقه درمان همه بيماراني است كه چشم اميد به داروهاي مؤثر، كم ضرر و پر اثر دوخته اند. ابزار مداوا كه دارو بخشي از آن 

است، نقش خود را به خوبي ايفا مي كند و رشته داروسازي همان علمي است كه در ساخت و توليد دارو و دادن اطالعات داروئي خدمات ارزنده اي 
را ارائه مي دهد.داروسازي با علوم زيست شناسي، بيوشيمي و علوم پايه پزشكي ارتباط وسيعي دارد. آموزش دوره دكتري داروسازي در ايران 

بسياري از مردم و از جمله تعداد قابل  ساله به دانشجويان، درجه دكتراي عمومي داروسازي اعطا مي شود.8پيوسته است و پس از طي دوره 
توجهي از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحيحي از رشته داروسازي ندارند. آنها نمي دانند كه شغل فارغ التحصيل داروسازي، دارو فروشي 

نيست و حتي هدف اين رشته نيز فقط تربيت داروساز نمي باشد. چرا كه داروسازي تنها يكي از تخصص هاي فارغ التحصيل اين رشته است. بايد 
دانست كه در علم  پزشكي  براي  مداواي  يك  بيمار، روش هاي  متعددي  از جمله  دارو درماني ، جراحي  و روان  درماني  وجود دارد. كه  در اين  ميان  
دارو درماني  به  عنوان  متداول ترين  شيوه  در تمام  دنيا شايع  است و رشته  داروسازي ، رشته اي  است  كه  در همين  زمينه  با بيماران  و مردم  مرتبط  

مي گردد. همچنين  يك  داروساز در صورت  ناموفق  بودن  رژيم  دارو درماني  بايد علل  عدم  موفقيت  را بررسي  كند. از همين  رو مي توان  گفت  رشته  
داروسازي  بخشي  از علوم  پزشكي  است  كه  در رابطه  با توليد و ساخت  دارو، بررسي  وضعيت  دارو در بدن  انسان  و موجودات  زنده  و ميزان  تأثير 

دارو در سالمت  جامعه  و كم  كردن  بحران هاي  بيماري زا نقش  ايفا مي كند. به  عبارت  ديگر رشته  داروسازي  به  شناخت  ماده  مؤثر، فرموله  كردن  
اين  ماده  (تبديل  ماده  مؤثر به  فرمي  كه  قابل  مصرف  براي  بيمار باشد مثل  قرص ، كپسول ، شربت  يا استفاده  از روش هاي  تزريقي ) و بررسي  اثرات  

 درصد علت ناموفق شيوه مداواي يك بيمار، به دارو مربوط مي شود؛ يعني 50 تا 30دارو بر بدن  بيمار مي پردازد.شايد جالب باشد كه بدانيد حدود 
كيفيت دارو، انتخاب نوع دارو و نحوه استفاده از دارو (اين كه بيمار دارو را با چه مواد غذايي يا دارو هاي ديگر استفاده كرده است) مي تواند اثر دارو 

 .را تضعيف كند. و اين وظيفه يك داروساز است كه علت را تشخيص دهد و در اين زمينه پزشك معالج را راهنمايي كند

 : توانايي هاي  الزم
داروسازي  تلفيقي  از علوم  پايه  و باليني  است  و به  همين  دليل  توانمندي  در دروس  فيزيك ، شيمي  و زيست شناسي  براي  اين  رشته  ضروري  است . 

همچنين  دانشجوي  اين  رشته  براي  ارائه  خدمات  به  بيماران  بايد بتواند با افراد به درستي  ارتباط  برقرار كرده  و خوب  صحبت  كند و در ضمن  
فردي  سخت كوش  و جدي  باشد چون  دروس  اين  رشته  بسيار فراگير و متنوع  بوده  و هم  جنبه  حفظي  و هم  جنبه  تحليلي  دارد و در نتيجه  به  

 .همت  و تالش  قابل  توجه  نيازمند است 

 : موقعيت  شغلي  در ايران 
 درصد جذب  داروخانه ها و مابقي  در صنايع  80 درصد فارغ التحصيالن  اين  رشته  جذب  بازار كار مي شوند كه  از اين  ميان  بيش  از 90حدود 

داروسازي  (صنعت  ساخت  و كنترل  دارو) و كارخانه هاي  آرايشي  ـ بهداشتي  مشغول  به  كار مي شوند يا در كارهاي  اجرايي  وزارت  بهداشت ، درمان  
 درصد داروهاي  مورد نياز كشور (از نظر عددي ) در كارخانه هاي  متعدد 97و آموزش  پزشكي  فعاليت  مي كنند. از سوي  ديگر در حال  حاضر حدود 

داروسازي  داخل  كشور ساخته  مي شود و بدون  شك  اين كارخانه ها به  كارشناسان  داروسازي  نياز دارند. اين  در حالي  است  كه  اكثر كارخانه هاي  
 .داروسازي  كشور داراي  واحدي  به  نام  واحد تحقيقات  هستند و امكان  فعاليت هاي  تحقيقاتي  براي  فارغ التحصيالن  عالقه مند مهيا است

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل
 :دروس  پايه 
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بيولوژي  نظري ، فيزيك  نظري ، رياضيات  پايه  و مقدمات  آمار، شيمي  عمومي ، بيوشيمي  ، فيزيولوژي  ، شيمي  آلي  ، تشريح ، اصول  خدمات  

 .بهداشتي ،آمار حياتي ، شيمي  تجزيه ، ميكروب شناسي  نظري  و عملي ، انگل شناسي  و قارچ شناسي ، ايمونولوژي ، كمك هاي  اوليه ، كامپيوتر
 :دروس  تخصصي 

گياه شناسي  دارويي ، اشكال  دارويي ، تغذيه  و رژيم  درماني ، مواد خوراكي  نظري ، مديريت  در داروسازي ، درمان شناسي ، اطالعات  دارويي ، شيمي  
دارويي ، فارماكولوژي ، مفردات  پزشكي  ، فرآورده هاي  دارويي  بيولوژيكي ، فيزيكال  فارماسي ، روش هاي  دستگاهي ، سم شناسي  ، بيوفارماسي ، 

داروسازي  صنعتي  ، كنترل  ميكروبي  دارويي  ، كارآموزي  صنعت ، زبان  تخصصي ، مقدمات  داروسازي ، گياه شناسي  داروسازي ، كارآموزي  داروخانه . 
 ).(بيشتر درس هاي  اين  رشته  همراه  با آزمايشگاه  ارائه  مي شود

 

 
 

دارو سازي اجتماعي 
 %) فارغ التحصيالن اين رشته جذب داروخانه ها مي شوند و در اين مراكز به ارائه خدمات زير 85الف) داروخانه هاي سطح شهر: اكثريت (بيش از 

مي پردازند: 
- خدمات داروئي مانند بررسي نسخه ها، اطمينان از تجويز مناسب داروها و در مواردي هم تجويز برخي از داروها. 

- ساخت داروهاي تركيبي. 
- عرضه داروهاي توليدي كارخانجات داروئي. 

 …- ارائه ي اطالعات داروئي نظير راهنمائي هاي الزم در مورد نحوه مصرف، عوارض جانبي، تداخالت داروئي و
ب) داروخانه هاي بيمارستان: عالوه بر ارائه خدمات فوق، خدمات ديگري نظير موارد زير ارائه مي گيرد: 

- تدوين فهرست داروئي بيمارستان، كنترل و نظارت بر نحوه مصرف دارو به وسيله بيمار، تهيه شرح حال و تشكيل پرونده داروئي براي بيماران 
بستري شده و پيگيري امر دارو و درمان بيمار. 

داروسازي صنعتي : 
در بخشهاي مختلف تهيه، ساخت، كنترل كيفيت، نگهداري، مديريت و واحد تحقيقات كارخانه هاي داروسازي، وجود و فعاليت داروسازان 

ضروري است و هم اكنون عده اي از داروسازان در اين بخش مشغول بكار  و فعاليت هستند. 
مراكز دانشگاهي: 

به عنوان دستيار (رزيدنت) مشغول به ادامه تحصيل و  phdدارندگان مدرك دكتراي داروسازي مي توانند پس از گذراندن امتحان دستياري و يا 
سپس جذب دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنعت شوند. 

ساير مراكز: 
) مراكز تحقيقات …فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند با مراكزي مانند مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي دولتي ( مؤسسه رازي ـ انستيتو پاستور و

داروئي به عنوان دكتر دارو سازي همكاري نمايند. ضمنا تعدادي از داروسازان نيز جذب شركتهاي پخش و توزيع دارو مي گردند. 
بطور كلي تدوين سياستهاي كالن مربوط به حرفه داروسازي چه در مورد كارخانجات، چه در مورد ورود داروها و مواد اوليه داروئي و چه در مورد 

توزيع دارو و ارائه خدمات داروها در داروخانه ها، به عهده معاونت دارو و غذا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. مسائل صنفي 
داروسازان نيز به عهدة انجمن داروسازان ايران است. اما امور مربوط به آموزش داروسازي بر عهده دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و 

 تخصصي (وزارت بهداشت و آموزش پزشكي) مي باشد
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 دندانپزشكي

هدف :  
دندانپزشك به تشخيص و درمان بيماري هاي دهان و دندان مي پردازد و از همين رو شايد بهتر باشد كه عنوان اين رشته را دهان پزشكي 

گذاشت.در گذشته دندانپزشكي را مساوي با دندانسازي مي دانستند. اما امروزه دندانسازي تنها بخشي از دندانپزشكي است. «رشته دندانپزشكي در 
مقطع دكتراي عمومي نحوه رعايت بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان را آموزش مي دهد. دندان پزشكي يك علم تخصصي 

است كه سالمت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سالمت جسم و روح، زيبايي و ادا كردن كلمات تامين مي كند. همچنين به ياري اين 
علم مي توان بسياري از بيماري ها را در مراحل اوليه شناخت و از پيشرفت آن جلوگيري نمود.  

 .رشته دندانپزشكي هدفش از تربيت دانشجو پيشگيري و درمان بيماري  هاي دهان و دندان و تامين بهداشتي عمومي دهان و دندان است
 .عالوه بر اين رشته، دو رشته ديگر نيز وجود دارد كه ارتباط نزديكي با اين رشته ها دارند: پرستاري دندانپزشكي و پروتز هاي دنداني

پرستاري دندانپزشكي در مقطع كارداني ارائه مي شود و فقط خانم ها در آن پذيرفته مي شوند. دانشجويان در اين رشته در طول دوره تحصيل با 
اصول و كليات مربوط به دندانپزشكي آشنا شده ، در پايان دوره تحصيل مي توانند به عنوان دستيار در مطب هاي دندانپزشكي مشغول كار 

 .شوند
پروتز هاي دنداني نيز در مقطع كارداني ارائه مي شود. دانشجويان در اين رشته ها در طول دوره تحصيل با روش ساخت انواع دندان هاي مصنوعي 

 .آشنا مي شوند و در مطب دندانپزشكان به عنوان دستيار مشغول كار مي شوند ضمن اينكه مي توانند مجوز البراتوار دندانسازي نيز دريافت كنند
 سال است دانشجويان اين رشته مقطع خود را در دو بخش سپري مي كنند. 8 و حداكثر 5/5طول دوره تحصيل رشته دكتري دندانپزشكي حداقل 

 سال، براي ورود به دوره نيمه 2مقطع قبل از علوم پايه و مقطع بعد از علوم پايه. يعني پس از ورود و سپري كردن دروس پايه عمومي در مدت 
تخصصي و تخصصي بايد در امتحان جامع علوم پايه كه هر سال از سوي وزارت بهداشت برگزار مي شود شركت و نمره قبولي دريافت كرد در 

 .دانشگاه براي دوره دكتراي حرفه اي دانشجو مي پذيرند 14 حال حاضر حدود
 . براي اين رشته در نظر گرفته شده است3 و شيمي 2 ، فيزيك 4ضريب دروس زيست 

امروزه بيماريهاي مربوط به دهان و دندان يكي از بيماريهاي شايع در جامعه است. به همين دليل زمينة كاري دندانپزشكان، گسترش فراواني 
يافته است. نياز روز افزون جامعه به اين رشته باعث شده كه هر روز توجه بيشتري به اين رشته و ايجاد زمينه كاري مناسب براي آن انجام 

پذيرد. فارغ التحصيالن اين رشته عالوه بر كار در بخش دولتي مثل بيمارستانها، درمانگاهها و مراكز بهداشتي و درماني مي توانند پس از انجام 
 .خدمات قانوني به كار در بخش خصوصي نيز مشغول شوند، به عبارتي مي توانند در كلينيكها و يا مطب هاي شخصي فعاليت كنند

ماهيت :  
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 سال اول دانشجويان واحدهاي علوم پايه مثل بيوشيمي، آناتومي، بافت شناسي، 2 ساله است. كه در 4 و 2اين مقطع داراي دو دوره مجزاي 
 سال وارد دوره تخصصي دندانپزشكي شده و دروس اختصاصي خود 2فيزيولوژي، ژنتيك، ميكروب شناسي و ايمني شناسي را مي گذرانند و بعد از 

را در زمينه آسيب شناسي فك و دهان، ارتودنسي، اندودنتيكس، پروتزهاي ثابت و اكلوژن، پروتزهاي متحرك و فك و صورت ، پريودنتولوژي، 
ترميمي و مواد دنداني، بيماري هاي دهان و دندان، جراحي دهان و فك و صورت، دندانپزشكي كودكان و راديولوژي دهان و فك و صورت 

مي گذرانند. و در نهايت مي توانند بيماري هاي دهان و دندان را تشخيص داده و در حد يك دندانپزشك عمومي نسبت به درمان آنها اقدام كنند.» 
عده اي دندانپزشكي را با كار عملي و تكنيكي صرف، يكي مي دانند در حالي كه اگر دانشجوي دندانپزشكي تنها فن و تكنيك اين رشته را 

فراگرفته اما در علوم پايه ضعيف باشد، در نهايت يك دندانساز خواهد شد يعني چنين فردي كار روي دندان را فراگرفته است اما از علم پزشكي 
بي نصيب مي باشد.  

  :آينده شغلي 
 دانشكده دندانپزشكي دولتي و خصوصي موجود در 18 هزار دندانپزشك وجود دارد و از سوي ديگر ساالنه 12امروزه در كشور ما نزديك به 

 دندانپزشك تربيت مي كنند. حال سوال اينجاست كه آيا براي اين تعداد فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي فرصت هاي كاري 1000كشور بيش از 
 وجود دارد؟ 

 
دكتر افشار در پاسخ به اين سوال مي گويد:  

«امروزه در كشور ما فرصت هاي شغلي براي دندانپزشكان جوان به دو دليل عمده محدودتر شده است كه يكي از اين داليل پيشرفت بهداشت در 
كشور ماست. يعني خوشبختانه كشور ما نيز مانند ساير كشورهاي جهان در جهت پيشگيري و اهداف بهداشتي حركت كرده و بسياري از 

بيماري ها را مهار و كنترل كرده است. در نتيجه مردم كمتر به پزشكان و دندانپزشكان مراجعه مي كنند. از سوي ديگر در چند سال اخير رشد 
 هزار نفر يك دندانپزشك 25 سال قبل به ازاي هر 20پزشكان و دندانپزشكان نسبت به نرخ رشد جمعيت افزايش يافته است. براي مثال اگر تا 

 هزار نفر يك دندانپزشك وجود دارد. البته ذكر عوامل فوق به معناي آن نيست كه هيچ فرصت شغلي براي 6 يا 5وجود داشت حال به ازاي هر 
دندانپزشكان جوان وجود ندارد بلكه در بسياري از شهرستانهاي كشور، ما هنوز شاهد كمبود دندانپزشك هستيم. يعني در حالي كه در بعضي از 

 هزار نفر يك دندانپزشك وجود دارد.» 100 هزار نفر يك دندانپزشك داريم، در نقاط محروم كشورمان به ازاي هر 2نقاط كشور به ازاي هر 
دكتر كوثري نيز ضمن تاييد موارد فوق مي گويد:  

«مطمئنا با پيشرفت بهداشت دهان و دندان، فرصت هاي شغلي يك دندانپزشك عمومي كاهش پيدا كرده است و البته افزايش تعداد دندانپزشكان 
 ميالدي بهداشت دهان و 2030جوان بيكار تنها مشكل ايران نيست چون طبق بررسي ها و پيش بيني هاي جوامع علمي خارج از كشور، در سال 

دندان مردم به اندازه اي خوب خواهد بود كه دندانپزشكي عمومي به بخشي از پزشكي عمومي برخواهد گشت و رشته دندانپزشكي تنها جنبه 
تخصصي پيدا مي كند.» 

:  الزم توانايي هاي 
همانطور كه در قسمت هاي قبل اشاره شد، عدم تسلط بر علوم پايه و زبان انگليسي، دانشجو را از مقوالت علمي دور مي كند و صرفا به او توانايي 

انجام كارهاي عملي اين رشته را مي دهد.  
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هرآنچه كه يك دانش آموز در درس زيست شناسي دوره دبيرستان خود فرا مي گيرد به نحوي به رشته دندانپزشكي ارتباط دارد بخصوص دو 
بخش فيزيولوژي و آسيب شناسي كه دانشجويان دندانپزشكي در دو سال اول تحصيل خود با وسعت و عمق بيشتري نسبت به دوره دبيرستان 

مطالعه مي كنند. همچنين دانشجوي اين رشته بايد از دستهايي ماهر و توانمند برخوردار باشد چون بسياري از كارهاي دندانپزشكي از تراش 
دندان گرفته تا بازسازي دندان نياز به دستهايي هنرمند و توانا دارد تا بتوان به نحو احسن كارهاي ظريف دندانپزشكي را انجام داد. 

برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني و قابليت انجام كارهاي بسيار دقيق علمي، عملي، كلينيكي براي داوطلبان اين رشته بسيار ضروري 
است. خالقيت و مهارت در كار دست و همچنين برخورداري از خالقيت و ديد هنري، دانشجو را در انجام كارهاي عملي اين رشته و انجام 

مهارت هاي الزم در پياده كردن آموخته هاي آن، كمك بسيار مي كند.  

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر:  
امكان ادامه تحصيل فوق دكترا در رشته هاي مختلف دندان پزشكي در ايران وجود دارد.  

تعداد وعناوين واحدهاي اصلي و اختصاصي:  
طول دوره دندان پزشكي پنج سال است و درسهاي آن در سه بخش : عمومي ، پايه و اختصاصي برنامه ريزي شده است كه از لحاظ نحوه تعليم و 

  نظري، عملي تقسيم مي شود. –تدريس، به درسهاي نظري ، عملي 

 
اين دوره شامل دو مرحله است:  

 در اين مرحله دانشجويان درسهاي نظري و عملي علوم پايه و عمومي را در دانشگاه (كالس و آزمايشگاه)   سال) :5/1مرحله اول (
مي گذرانند.  

 در اين مرحله دانشجويان درسهاي تخصصي را در دانشگاه (كالس و بخشهاي كلينيكي) فرا مي گيرند و به منظور  سال) :5/3مرحله دوم (
برخورداري از كارايي آموزشي- درماني، بيشتر اين دوره تحصيلي را در بخشهاي كلينيكي دانشكده و بيمارستانهاي وابسته به ارائه خدمات 

بهداشتي و درماني مي پردازند؛ الزم به تذكر است كه گذراندن درسهاي پايه براي ورود به دوره كلينيكي (مرحله دوم) ضروري است.  
 ساعت است. 34 ساعت و هر واحد درس عملي 17نظام آموزشي مطابق آيين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است و هر واحد درس نظري 

 واحد است.  203كل واحدهاي درسي اين دوره 
درسهاي پايه 

 واحد درسي است كه عبارتند از: فيزيك پزشكي ، بيوشيمي ، بافت شناسي انساني، جنين شناسي، 43 در اين رشته درسهاي پايه جمعا به تعداد 
تشريح ، ژنتيك انساني، ميكروب شناسي، ايمني شناسي، فيزيولوژي، روان شناسي عمومي، آسيب شناسي عمومي.  

درسهاي اختصاصي 
در رشته دندان پزشكي درسهاي تخصصي عبارتند از: كالبدشناسي و مرفولوژي دندان، زبان خارجي اختصاصي، جنين و بافت شناسي فك و دهان 
، آسيب شناسي دهان، ارتودنسي، اندودنتيكس، بيماريهاي دهان و تشخيص ، بيولوژي دهان، پريودنتولوژي، دندان پزشكي ترميمي(پروتز متحرك 
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پارسيل، پروتز ثابت ، پروتز كامل) جراحي دهان و فك و صورت ، دندان پزشكي كودكان، راديولوژي دهان ، گوش و حلق و بيني ، نظام پزشكي 
و طب قانوني، بهداشت عمومي و اكولوژي ، بهداشت محيط زيست ، دندان پزشكي مجتمعي ، بيماريهاي رواني ، بيماريهاي دروني، فارماكولوژي 

، بهداشت دهان و تغذيه و ندان پزشكي پيشگيري مواد دنداني و پايان نامه (رساله) .  
دانشجويان در سال چهارم با تاييد استاد راهنما، موضوعي را براي پايان نامه انتخاب وراجع به آن تحقيقاتي را آغاز مي نمايند، ولي واحد پايان نامه 

در سال آخر محاسبه خواهد گرديد كه در آن زمان دانشجو پايان نامه را به هيات داوران منتخب ارائه و از آن دفاع مي نمايد.  
خالصه اي از مطالب مطرح شده بعضي از درسهاي تخصصي الزامي:  

 مطالب اين درس شامل بررسي اتيولوژي، تشخيص، پيشگيري و درمان بيماريهاي پالپي و بافتهاي نگهدارنده دندان ناشي از اندودنتيكس:
ضايعات پالپ به منظور حفظ سالمت و نگهداري دندانهاي طبيعي است.  

 در درس بيماريهاي دهان و تشخيص، به شناسايي ، تشخيص كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات حفره دهان و بيماريهاي دهان و تشخيص :
درمان ضايعات مخاطي آن و ارتباط آن با ساير بيماريهاي بدن پرداخته مي شود.  

 در اين درس در ارتباط با مسائل ترميمي و بازسازي دستگاه جونده (دندانها و ساختمان مجاور كناري صورت) از طريق پروتزهاي دنداني:
پروتزهاي ثابت، متحرك (پارسيل و كامل) و فك و صورت بحث مي شود. همچنين مسائل مربوط به اصول اكلوژن در اين رشته مورد تدريس 

  عملي قرار مي گيرد. –علمي 

 
 درس راديولوژي يكي از درسهاي دندان پزشكي و از علوم اساسي جهت دستيابي و شناسايي حاالت طبيعي و غيرطبيعي استخوان راديولوژي:

فكها و دندانها مي باشد.  
 درس دندان پزشكي كودكان، قسمتي از درسهاي دندان پزشكي است كه شامل :  دندان پزشكي كودكان:

تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري  دهان و دندان كودكان، معلوالن و معلوالن ذهني و شناسايي رابطه آن با سالمت عمومي آنها مي باشد.  
 اين درس شامل بررسي اتيولوژي ، تشخيص ، پيشگيري و درمان و ترميم ضايعات بافتهاي سخت دنداني به منظور دندان پزشكي ترميمي :

حفظ سالمت و زيبايي دندانهاي طبيعي و بافتهاي نگه دارنده آنهاست.  
رشته هاي مشابه و نزديك به اين رشته :  

وجوه مشترك علمي وسيعي كه اين رشته با رشته پزشكي دارد، به دندان پزشك اين مهارت را مي دهد تا با شناخت همه جانبه ساختمان بدن و 
فيزيوپاتولوژي آن خدمات و درمان هاي الزم را در راستاي تخصصي خود ارائه دهد.  

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر :  
اگرچه اهميت رشته دندان پزشكي در شهرهاي بزرگ و متوسط تا حدود زيادي روشن است، اما متاسفانه هنوز اين رشته نتوانسته است ارزش 

واالي خود را در شهرهاي كوچك و روستاها، آن چنان كه بايد نشان دهد. گرايش روزافزون داوطلبان به اين رشته و مراجعه رو به افزايش 
شهروندان به شاغالن اين حرفه ، مي تواند اهميت قابل مالحظه و نياز به متخصصان را در اين رشته ، حتي در مقايسه با ساير رشته هاي پزشكي 

به وضوح نشان دهد.  
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 دامپزشكي 
 امروزه در دنيا علي رغم پيشرفت هايي كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر اجتماعي و اقتصادي در درجه 
اول اهميت قرار دارد و به عنوان يك مسأله استراتژيك مطرح است. به طوري كه موقعيت يك كشور را با سطح و نوع غذاي مردم آن كشور 

محك مي زنند. بدون شك در ميان مواد غذايي آنچه بسيار اهميت دارد و جزوالينفك مواد غذايي روزانه است، پروتئين حيواني است كه از طريق 
دام تهيه مي شود.از همين جا مي توان به اهميت دانش دامپزشكي پي ببرد زيرا دامپزشكي  علم  شناخت  بيماري هاي  دامي  اعم  از بيماري هاي  
مشترك  بين  انسان  و حيوان  يا بيماري هاي  خاص  دام ، پيشگيري  از بيماري ها، معالجه  بيماري ها و همچنين  علم  تغذيه  انسان  و دام  است. در 

هدف  نهايي  دامپزشكي  درمان  حيوانات  نيست  بلكه  دقيقاً تأمين  مواد غذايي  و بهداشت  انسان  "نشريه  سازمان  بهداشت  جهاني  آمده  است  
 چرا كه  با واكسيناسيون  دام ها مي توان  از مرگ  و مير آنها جلوگيري  كرد و بر ميزان  فرآورده هاي  دامي  افزود و در نتيجه  مواد پروتئيني  "مي باشد.

الزم  را براي  جيره  غذايي  انساني  تأمين  نمود. موادي  كه  مقاومت  انسان ها بخصوص  كودكان  را در مقابل  كليه  بيماري ها، افزايش  مي دهد و نه تنها 
 .باعث  كاهش  قابل  مالحظه  هزينه هاي  درماني  مي شود، بلكه  جامعه اي  سالم  و فعال  بوجود خواهد آورد

 : توانايي هاي  الزم

يك  دامپزشك  بايد به  زيست شناسي  عالقه مند بوده ، به  زبان  انگليسي  تسلط  داشته  و قدرت  تجزيه  و تحليل  بااليي  داشته  باشد. چون  بيمار او 
نمي تواند درد خود را بيان  كند و دامپزشك  بايد خود موفق  به  شناخت  بيماري  گردد. بدون  شك  دانشجوي  اين  رشته  بايد از سالمت  جسماني  نيز 

 .برخوردار باشد اما قدرت  بدني  در همه  بخش هاي  دامپزشكي  مطرح  نيست 

 : موقعيت  شغلي  در ايران

فارغ التحصيالن  دامپزشكي  مي توانند در مراكز مختلفي  از جمله  سازمان  دامپزشكي ، مؤسسه  تحقيقات  و توليد واكسن  رازي  ، شركت هاي  توليد 
دارو و فرآورده هاي  دامي ، شركت هاي  توليد مواد غذايي  با فرآورده هاي  دامي ، واحدهاي  دامپروري  دولتي  و خصوصي  و آزمايشگاه هاي  تشخيص  

بيماري هاي  دامي  و بيماري هاي  انساني  فعاليت  كنند يا خود بري معالجه حيوانات اهلي كلينيك دامپزشكي تأسيس كنند. گفتني است كه در اكثر 
 عامل تب مالت انسان و سقط "جي ـ بانگ"كشورها از جمله كشور ما، دامپزشكان در تحقيقات پايه پزشكي نقش مهمي دارند براي مثال دكتر 

جنين دام ها را كشف كرد. اين توانايي از آنجا نشأت مي گيرد كه از يك طرف كار بادام محدوديت كار با انسان را ندارد؛ يعني مي شود بر روي 
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تعداد زيادي از حيوانات با وجود احتمال بيماري يا مرگ آزمايش نمود و از سوي ديگر يك دامپزشك ديد وسيع تري درباره حيوانات دارد و 
 .مي تواند به روي حيوانات مختلف تحقيق كند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

 .فيزيك  پزشكي ، بيوشيمي ، فيزيولوژي ، ژنتيك  حيواني ، جانورشناسي  عمومي ، آمار حياتي 

 :دروس  اصلي 

اصول  همه گيرشناسي ، اصول  تغذيه  دام ، تغذيه  اختصاصي  دام ، تغذيه  اختصاصي  طيور، آسيب شناسي  عمومي ، آسيب شناسي  اختصاصي ، 
باكتري شناسي  عمومي ، باكتري شناسي  اختصاصي  و بيماري هاي  باكتريايي ، كالبدشناسي  پايه ، كالبدشناسي  مقايسه اي ، انگل شناسي  و بيماري هاي  

انگلي ، قارچ شناسي  و بيماري هاي  قارچي ، ويروس شناسي  و بيماري هاي  ويروسي ، ايمن شناسي  و سرم شناسي ، سم شناسي ، فارماكولوژي ، 
ماهي شناسي  عمومي ، جنين شناسي  نظري ، اصول  انتخاب  و تلقيح  مصنوعي  دام ، بهداشت  و پرورش  دام ، بهداشت  و پرورش  طيور، تكثير و پرورش  

 .ماهي ، پرورش  و بيماري هاي  زنبور عسل ، اصول  اصالح نژاد دام ، اصول  هوشبري  نظري ، اصول  كالبدگشايي  و نمونه برداري ، اصول  معاينه  دام 
 :دروس  تخصصي 

بيماري هاي  اندام هاي  حركتي ، بيماري هاي  متابوليك  دام  ، بيماري هاي  دروني  دام هاي  بزرگ  ، بيماري هاي  دروني  دام هاي  كوچك  ، بيماري هاي  
توليدمثل  دام ، بيماري هاي  طيور، بيماري هاي  ماهي ، بيماري هاي  مشترك  انسان  و دام ، راديولوژي  دامپزشكي ، جراحي  عمومي  دام هاي  بزرگ ، 

جراحي  عمومي  دام هاي  كوچك ، مسموميت هاي  دام ، مامايي  دامپزشكي ، كلينيكال  پاتولوژي ، بهداشت  و صنايع  شير، كنترل  كيفي  و بهداشتي  مواد 
 .غذايي ، صنايع  مواد غذايي  با منشاء دامي  نظري ، زبان  تخصصي 

 :دروس  باليني 

عمليات  درمانگاهي  دام هاي  بزرگ ، عمليات  درمانگاهي  دام هاي  كوچك ، عمليات  درمانگاهي  مامايي ، عمليات  درمانگاهي  طيور، كارآموزي  
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  (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا)بيوتكنولوژي 

اساس  و پايه  بيوتكنولوژي  جديد را مي توان  انتقال  ژن هاي  يك  موجود به  موجود ديگر و فعال  ساختن  آنها در موجود جديد دانست ؛ فن آوري  رو به  
گسترشي  كه  امروزه  به  سرعت  در صنايع  دارويي ، غذايي ، پزشكي ، شيميايي  و كشاورزي  وارد شده  است . براي  مثال  ممكن  است  اين  ژن ها وارد 
يك  باكتري  شوند و پس  از فعال  شدن ، تركيبات  كم  مقدار ولي  باارزشي  چون  هورمون  رشد يا انسولين  ايجاد كنند يا ممكن  است  اين  ژن ها به  

گياهان  منتقل  شده  و گونه هايي  را ايجاد كنند كه  در مقابل  آفت كش ها مقاوم  هستند يا اين  كه  بازدهي  بااليي  دارند. به  اين  ترتيب  استفاده  از 
انسولين  براي  بيماران  ديابتي  محدوديت  خاصي  نخواهد داشت  همچنين  كشاورزان  مي توانند در پرورش  گياهاني  چون  سويا از سموم  و 

آفت كش هاي  كمتري  استفاده  كنند وبا استفاده  از نژادهاي  جديد، با همان  سرمايه گذاري  قبلي ، محصولي  تا چند برابر به  دست  آورند.رشته  
 حوزه  تخصصي  علوم  را در برمي گيرد. اين  33بيوتكنولوژي  يك  رشته  كاربردي  و ميان  رشته اي  مهندسي  ـ علوم  پايه است  كه  قلمرو آن  حداقل  

 در دانشكده  علوم  دانشگاه  تهران  در مقطع  دكتراي  پيوسته  ارائه  مي شود.رشته  بيوتكنولوژي  از سه  مرحله  1378رشته  در كشور ما از سال  
 واحد دروس  132كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري  تشكيل  شده  است  كه  دانشجويان  در مرحله  كارشناسي  پس  از گذراندن  موفقيت آميز 

 نمره  تافل  و آشنايي  550مشترك  معرفتي - نظري ، علوم  پايه ، پزشكي ، مهندسي  و مباني  بيوتكنولوژي  به  اضافه  آموختن  زبان  انگليسي  در حد 
 نباشد، مي توانند وارد مرحله  دوم ؛ يعني  15كامل  با يك  زبان  برنامه نويسي  كامپيوتر در صورتي  كه  معدل  آنها در هر نيمسال  تحصيلي  كمتر از 

 گرايش  بيوتكنولوژي  ميكروبي ، بيوتكنولوژي  پزشكي ، بيوتكنولوژي  محيطي  و دريايي ، 6مقطع  كارشناسي ارشد شوند كه  در اين  مقطع  يكي  از 
 واحد در يكي  از گرايش هاي  48بيوتكنولوژي  مولكولي ، فرآورش  زيستي  و بيوتكنولوژي  كشاورزي  (گياهي ) را انتخاب  كرده  و بعد از گذراندن  

 واحد سمينار از مقطع  كارشناسي ارشد فارغ التحصيل  مي شوند. در اين  مرحله  در 2 واحد پژوهش هاي  انفرادي  و ارائه  6تخصصي ، و انجام  معادل  
 باشد، مي توانند در امتحان  جامع  شركت  كنند و در صورت  موفقيت  در 16صورتي  كه  ميانگين  نمرات  دروس  مقطع  كارشناسي ارشد آنها حداقل  

شده  و رسماً براي  ثبت  پايان  نامه  دكتري  اقدام  كنند.به  عبارت  ديگر دانشجويان  اين  رشته   (Ph.D) اين  امتحان ، وارد مرحله  دكتراي  تخصصي 
نيز براي  ورود به  مقطع  كارشناسي ارشد و دكتري  بايد شرايط  الزم  را داشته  باشند؛ يعني  بايد ميانگين  معدل  بااليي  داشته  و در آزمون  جامع  موفق  

 در زمينه  بيوتكنولوژي  غذايي  و "بيوتكنولوژي  ميكروبي"شوند اما در يك  آزمون  رقابتي  شركت  نمي كنند.در اين  ميان  دانشجويان  گرايش  
 نيز در زمينه  "بيوتكنولوژي  پزشكي "دارويي ، توليد آنزيم ها، پروتئين ها، پلي  ساكاري ها، قارچ ها و مخمرها اطالعات  الزم  را به  دست  مي آورند.

ژنتيك  پزشكي ، تشخيص  بيماري هاي  عفوني ، ارثي  و سرطاني ، تعيين  نقشه  ژني  و درمان هاي  مولكولي ، كاربرد بيوتكنولوژي  در پزشكي  قانوني ، 
 به  استخراج  معادن  از طريق  بيولوژيك ، "بيوتكنولوژي  محيطي  و دريايي "توليد فرآورده هاي  نوتركيب  و واكسن ها و مواد تشخيصي  است و 

 شامل  "بيوتكنولوژي  مولكولي "تصفيه  فاضالب ها و آالينده هاي  خطرناك  و جامد، رفع  آلودگي  درياها و بازسازي  بيولوژيكي  محيط  مي پردازد.
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مهندسي  ژنتيك ، مهندسي  پروتئين ، توليد آنتي بادي هاي  منوكلونال ، غشاء و سنسورهاي  بيولوژيك  و انجام  تحقيقات  بنيادي  بيوتكنولوژي  مي شود 
 (مهندسي  فرآيندهاي  زيستي ) به  طراحي  راكتورهاي  بيوشيميايي ، تكنولوژي  فراورش  مواد غذايي ، آنزيم ها و داروها "فرآورش  زيستي "و 

 (كشاورزي ) به  كشت  سلول  و بافت  گياهي ، تعيين  نقشه  ژني  گياهي ، مهندسي  ژنتيك  گياهي ، توليد " بيوتكنولوژي  گياهي "مي پردازد. و باالخره  
بذر و نهال  مقاوم  به  شرايط  نامناسب  محيط ، بيماري هاي  متداول  و حشرات  و آفات  عمده ، توليد كودهاي  زيستي  و آنزيم ها و هورمون ها با منشاء 

 .گياهي  مي پردازد

 : توانايي هاي  الزم 

رشته  بيوتكنولوژي  از بين  داوطلبان  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني  و علوم  تجربي  دانشجو مي پذيرد چرا كه  بعضي  از گرايش هاي  اين  رشته  به  علوم  
پزشكي  و بعضي  ديگر از گرايش ها به  رشته هاي  مهندسي  مربوط  مي شود.گفتني  است  كه  دوره  دكتراي  مستقيم  بيوتكنولوژي ، دوره  آموزشي  

خاصي  است  كه  مناسب  با توانايي هاي  دانشجويانِ سرآمد به  صورت  پيوسته  و فشرده  تنظيم  شده  است  و با پذيرش  دانشجوياني  كه  از نظر بهره  
هوشي ، قدرت  درك  و استدالل ، توان  نوآوري  و خالقيت ، خودآموزي  و استفاده  مناسب  از وقت ، عالقه  و انگيزه  شديد به  يادگيري  و توانايي هاي  

ذهني  و رواني  سرآمد همگنان  خود هستند، آنان  را براي  اخذ درجه  دكتري  در اين  رشته  آماده   مي كند.از همين رو نيمي  از ظرفيت  پذيرش  اين  
رشته  به  داوطلباني  اختصاص  دارد كه  در مرحله  ماقبل  نهايي  المپيادهاي  دانش آموزي  رياضي ،فيزيك ، شيمي ، كامپيوتر و زيست شناسي  پذيرفته  

 كمتر 10 , 000شده  باشند و نيمي  ديگر نيز مخصوص  داوطلباني  است  كه  از طريق  آزمون  سراسري  وارد شده  و نمره  كل  آزمون  سراسري  آنها از 
نباشد.در ضمن  از پذيرفته شدگان  اين  رشته ، مصاحبه  علمي  به  عمل  مي آيد تا دانشجوياني  كه  واقعاً عالقه مند بوده  و انگيزه  علمي  الزم  را دارند، 

 .وارد اين  رشته  شوند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

رشته  بيوتكنولوژي ، يك  رشته  جديد است  و بي شك  مدتي  زمان  خواهد برد تا فارغ التحصيالن  آن ، جايگاه  واقعي  خويش  را پيدا كنند اما اين  به  
معناي  آن  نيست  كه  موقعيت  شغلي  براي  فارغ التحصيالن  اين  رشته  مهيا نيست چون  زمينه  كار بيوتكنولوژي  در داخل  كشور مساعد است  و براي  
مثال  در حال  حاضر عده اي  از دانشجويان  دوره  دكتراي  ميكروبيولوژي  كه  در زمينه  بيوتكنولوژي  ميكروبي  مطالعه  مي كنند، بر روي  آب هاي  شور 

كشور مثل  درياچه  اروميه  كه  امكان  رشد موجودات  در آن  پيچيده  و مشكل  است ، تحقيق  مي كنند تا با بهره گيري  از تكنيك هاي  بيوتكنولوژي ، 
محيطي  مناسب  براي  رشد موجودات  دريايي  در داخل  آن  فراهم  آورند.از سوي  ديگر فارغ التحصيالن  اين  رشته  مي توانند به  عنوان  نيروي  انساني  

 .متخصص  براي  مديريت  مياني  و هدايت  امور فني  خطوط  توليد، مزارع  و آزمايشگاه ها مشغول  به  فعاليت  شوند

 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  بيوتكنولوژي

روانشناسي  عمومي ، فلسفه  عمومي ، فلسفه  هنر و زيبايي شناسي ، فلسفه  و روش  شناسي  علوم ، تاريخ  علم ، روش  تحقيق ، مباني  منطق  ، منطق  
رياضي ، اصول  و مباني  مديريت  صنعتي ، آشنايي  با قرآن  كريم ، مباني  علم  حقوق  و روابط  بين الملل ، اصول  علم  اقتصاد، رياضي  عمومي  ، آمار و 

احتماالت ، محاسبات  علمي  عددي ، شيمي  عمومي ، شيمي آلي  ، شيمي  تجزيه ، شيمي  فيزيك  ، مكانيك  ، الكتريسته  و مغناطيس ، موج  و حرارت ، 
فيزيك  جديد، زيست شناسي  عمومي  ، زيست شناسي  سلولي  ، زيست شناسي  مولكولي ، ژنتيك  عمومي ، ژنتيك  ميكروارگانيسم ها، اصول  مهندسي  
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ژنتيك ، ميكروبيولوژي  عمومي  ، ميكروبيولوژي  كاربردي ، بيوشيمي  ساختماني ، متابوليسم ، روش هاي  بيوشيمي  و دستگاه ها، ايمني شناسي ، 
زيست شناسي  پرتوي ، اصول  مهندسي  بيوشيمي ، موازنه  جرم  و انرژي ، مكانيك  سياالت  ، انتقال  حرارت ، انتقال  جرم ، مباني  بيوتكنولوژي  پزشكي ، 

 .مباني  بيوتكنولوژي  مولكولي ، مباني  بيوتكنولوژي  كشاورزي ، مباني  بيوتكنولوژي  محيطي  ، مقررات  زيست  ايمني 

 دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي پزشكي:
ايمونوژنتيك، ايمني شناسي سلولي - مولكولي، ژنتيك پزشكي، متابوليت هاي ميكروبي، فاراماكوژنتيك، فرآورده هاي نوتركيب، مهندسي ژنتيك 

پيشرفته، آنزيمولوژي. 
 دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي محيطي و دريايي:

فروشوئي ميكروبي، تصفيه بيولوژيكي فاضالبها، تصفيه بيولوژيكي آالينده هاي خطرناك، آلودگي دريا و بيوتكنولوژي دريايي، پاكسازي زيستي، 
مدلسازي و شبيه سازي فرآيندها، معادالت ديفرانسيل، شيمي فيزيك، ميكروبيولوژي محيطي. 

 دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي مولكولي:
بيوفيزيك سلولي مولكولي، مهندسي ژنتيك پيشرفته، آنزيمولوژي، ساختمان و عمل پروتئين ها، ساختمان و عمل اسيدهاي نوكلئيك، زيست 

شناسي مولكول پيشرفته، بيولوژي سلولي- مولكولي تكويني، شيمي فيزيك. 
 دروس تخصصي گرايش فرآورش زيستي:

مهندسي واكنش هاي شيميايي، فرآيندهاي جداسازي، طراحي راكتورهاي بيوشيميايي(بيوراكتورها)، مباني بيوتكنولوژي تخمير، پديده هاي 
انتقالي در سيستم هاي بيوشيمي، كنترل فرآيند، طرح و اقتصاد مهندسي، معادالت ديفرانسيل، شيمي فيزيك. 

 دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي كشاورزي:
سيتوژنتيك(كالسيك و نوين)، اصول اصالح نباتات، اصالح نباتات پيشرفته، كشت بافت گياهي و كاربردهاي آن، تعيين نقشه ژني 

گياهي(كالسيك ونوين)، ژنتيك مولكولي گياهي، روشهاي نوين انتقال ژن به گياهان، آفات و بيماريهاي گياهي، مهندسي ژنتيك پيشرفته. 
 دروس تخصصي گرايش بيوتكنولوژي ميكروبي:

ميكروبيولوژي محيطي، فيزيولوژي ميكروارگانيسم ها، پديده هاي تخميري، پروتئين ها و پلي ساكاريدهاي ميكروبي، بيوتكنولوژي غذايي، 
بيوتكنولوژي آركي باكترها، آنتي بيوتيكها، بيوتكنولوژي قارچ ها. 

 مقطع دكتراي بيولوژي داروئي:
 تعريف و اهداف

) رشته بيـوتكنولـوژي (گرايش داروئي)، باالترين مقطع تحصيلي در اين رشته مي باشد كه به اعطاء مدرك مي انجامد و Ph.Dدوره دكتري (.
مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است كه به منظور نيل به اهداف مشروحه زير برقرار گرديده است: 

الف : تربيت نيروي انساني و متخصص و متبحر در رشته بيوتكنولوژي (گرايش داروئي) به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده هاي 
داروسازي و مراكز پژوهشي كشور. 

ب : تربيت نيروي انساني متخصص و مجرب براي صنايع داروسازي كشور جهت توليد و كنترل مواد اوليه داروئي بيولوژيك به منظور خود 
كفايي كشور. 

 نقش و توانايي 
نقش فارغ التحصيالن اين رشته در جهت فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي در زمينه هاي مختلف اين رشته از قبيل توليد مواد اوليه 

داروئي، توليد مواد بيولوژيك، كنترل بيولوژيك داروها، بدست آوردن مواد اوليه بيـولـوژيك جديد از سلـول هاي حيـواني، قـارچ ها، باكتـري ها و 
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ساير ميكروارگانيسم ها مي باشد. 
 شرايط ورود 

 داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي داروسازي _الف
 قبولي در امتحان ورودي پذيرش دستيار دوره بيوتكنولوژي (گرايش داروئي) _ب 

امتحان ورودي از دروس زير انجام خواهد شد : 
 %20ميكروب شناسي 

 %20ايمونولوژي 
 %30بيوشيمي و بيولوژي ملكولي 

 %30بيوتكنولوژي 
شكل برنامه و واحدهاي درسي 

 سال است كه شامل 4/5) رشته بيوتكنولوژي (گرايش داروئي) براي دانشجويان تمام وقت، Ph.Dطول مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري (
دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي باشد. مرحله آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز مي شود و دانشجو پس از طي دوره 

 17 نيمسال است. طول هر نيمسال تحصيلي 4آموزشي و گذراندن امتحان جامع وارد مرحله پژوهشي مي گردد . طول مدت مجاز مرحله آموزشي 
هفته كامل بوده و حداقل زمان الزم براي هر واحد نظري نيز يك ساعت در هفته مي باشد. مرحله پژوهشي پس از قبولي داوطلب در امتحان 
جامع آغاز شده و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان مي پذيرد. دانشجو مي تواند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي را در مرحله آموزشي آغاز نمايد 

) Ph.Dولي ثبت نام رسمي براي رساله، منوط به موفقيت او در امتحان جامع است. ساير مقررات طبق آخرين آئين نامه آموزشي دوره دكتري (
شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد. 

- تعداد واحدهاي درسي : 

 واحد درسي جدول (الف) را در مدت مجاز دوره با موفقيت بگذراند. تعداد 30) ثبت نام مي كند موظف است Ph.Dدانشجوئي كه براي دكتري (
  واحد خواهد بود.50 واحد است و مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي 20واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي 

ضرورت و اهميت  

بيوتكنولوژي، روش جديد بدست آوردن بسياري از داروهاست كه به سرعت در حال گسترش در تمامي علوم و علي الخصوص داروسازي 
 دانشكده) و تشكيل دوره هاي تخصصي داروسازي و نياز به 10مي باشد. با توجه به گسترش دانشكده هاي داروسازي در سراسر كشور (

متخصصين رشته بيوتكنولوژي (گرايش داروئي) براي تدريس واحدهاي درسي عمومي و تخصصي اين رشته و همچنين با توجه به 
 50%سياست هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينه خودكفايي در توليد مواد اوليه داروئي و توجه به اين واقعيت كه در حال حاضر حدود 

مواد اوليه داروئي وارداتي كشور محصول مستقيم و يا مشترك بيوتكنولوژي مي باشند و تمامي پيش بيني ها نشان دهنده اين امر است كه در 
) بيوتكنولوژي (گرايش داروئي) به منظور رفع كمبودها و تأمين نيروي Ph.D % خواهد رسيد، دوره دكتري (70، اين ميزان به حدود 2010سال 

انساني ماهر براي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي صنايع داروئي ارائه مي گردد. 

 

 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 21

 

 

 
 

  راديولوژي
راديولوژي  يا پرتونگاري  عبارت  است  از عكسبرداري  به  وسيله  دستگاه  مخصوص  از اعضاي  درون  بدن  جهت  تشخيص  نوع  بيماري  انجام  

 راديوگرافي  به  وسيله  اشعه  ايكس ، كمك  موثري  در بررسي  وضعيت  بيماري  است .
رشته راديولوژي يا همان پرتو شناسي علم توضيح و تفسير يافته هاي راديوگرافيك در ارتباط با عالئم و نشانه هاي كلينيكي بيمار است . راحت تر 

  ، خودتان از نزديك آن را لمس كرده ايد.… است كه در موقع شكستگي پا يا دست يا xآن همان اشعه 
 با تولد اين تكنولوژي، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت انگيز بدن انسان راه يافت و توانست اجزاي بدن را بيشتر در معرض 

ديد و بررسي قراردهد.سخن از دانش  راديولوژي تشخيصي است كه در سال هاي اخير بسرعت پيشرفت كرده و امكانات تشخيص پزشكي را به 
طور غيرقابل تصوري به پيش رانده است. بي شك به كارگيري اين دانش ، نياز به تخصص ويژه  دارد؛ تخصصي كه در رشته تكنولوژي 

پرتوشناسي آموزش داده مي شود. به عبارت ديگر، رشته تكنولوژي پرتوشناسي، نحوه تصويربرداري از اعضاي مختلف بدن را براي تشخيص 
پزشكي آموزش مي دهد.دانشجويان اين رشته در ابتدا دروس پايه از قبيل فيزيك، آناتومي و فيزيولوژي را مطالعه مي كنند و سپس دروس 

 سال 2تخصصي تصويربرداري پزشكي را مي آموزند و در همين زمينه با دستگاه هاي تصويربرداري و نحوه كارشان آشنا مي شوند و پس از 
مي توانند به عنوان كاردان تصويربرداري، در بخش هاي راديولوژي شروع به كار كنند.گفتني است كه اگر مسؤول تكنولوژي راديولوژي، آموزش 

الزم را نديده باشد عالوه بر اينكه پرتوگيري بيمار را باال مي برد و به او آسيب مي رساند، تصاوير مناسبي نيز از اعضاي بدن تهيه نمي كند. در 
نتيجه، دكتر راديولوژيست نمي تواند تفسير مناسبي از تصاوير داشته و از روي آنها تشخيص پزشكي دهد.تفاوت توانمندي هاي كاردان و 

كارشناس اين رشته نيز در آن است كه در تكنولوژي پرتوشناسي از دستگاه هاي متفاوتي استفاده مي شود و از اعضاي مختلف بدن تصويربرداري 
مي گردد. برخي از اين تصويربرداري ها ساده است؛ مثل تصويربرداري از دست، پا و انگشتان، اما برخي از تصويربرداري ها تداخلي است؛ مثل 

تصويربرداري از سيستم  گوارش، عروق و ادرار كه اين گونه  تصويربرداري ها، اختصاصي و نسبتاً دشوار مي باشد و نياز به دانش ويژه دارد. در اين 
بر عهده  C.P و M.R.I ميان تصويربرداري هاي ساده بر عهده فارغ التحصيالن كارداني و تصويربرداري هاي تخصصي و كار با دستگاه هاي

 .فارغ التحصيالن كارشناسي است
راديولوژيست  با تهيه  عكس هاي  مخصوص  از قسمت هاي  مختلف  بدن  بيمار به  پزشك  كمك  كند تا بدون  خطا و به  راحتي  محل  آسيب ديدگي  و 

 علت  مشكل  را پيدا كند.
برخي  از روشهاي  راديوگرافي  به  شرح  زير است  : 

 ـ عكسهاي  راديوگرافي  كه  سايه هاي  مختلف  در نتيجه  عبور اشعه  از جسم  ايجاد مي شود. 1
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 ـ تومو گرافي  (تصوير نگاري  مقطعي ) 2
 ـ سي  تي  اسكن  (توموگرافي  كامپيوتري ) 3
 مگا هرتز) 10 كيلوهرتز تا 60 ـ اولتراسونوگرافي  (استفاده  از امواج  صوتي  با فركانس  4
 ـ ايزوتوپ  اسكن  (استفاده  از مواد راديو اكتيو ـ اشعه  گاما) 5
  استفاده  از رزنانس  ميدانهاي  مغناطيس MRI ـ 6

 
اين  رشته  در مقطع  كارداني  و كارشناسي  ناپيوسته  و كارشناسي  ارشد در كشور ارائه  مي گردد. داوطلبان  در كشورمان  ابتدا در مقطع  كارداني  

پذيرفته  مي شوند و بعد از فارغ  التحصيلي  مي توانند در مقطع  كارشناسي  و بعد از آن  در مقطع  كارشناسي  ارشد شركت  نمايند. 
فارغ  التحصيالن  اين  رشته  پس  از گذراندن  دوره  كارشناسي  در صورت  تمايل  مي توانند در رشته هاي  فيزيك  پزشكي  و علوم  تشريحي  (آناتومي ) 

 نيز ادامه  تحصيل  دهند.

 
 : توانايي هاي الزم

كار راديولوژيست، يك كار بيمارستاني است. از همين رو دانشجوي اين رشته بايد حس كار در بيمارستان و با بيماران را داشته باشد. همچنين 
بايد بتواند درس هايي را كه در طول تحصيل به صورت تئوري فرا گرفته، در كار عملي مورد استفاده قرار دهد و در نهايت الزم است كه در 

درس هاي زيست شناسي، رياضي و فيزيك توانمند باشد. تسلط به درس هاي رياضي و فزيك تا جايي مهم است كه برخي از استادان راديولوژي 
معتقدند كه دانشجوي اين رشته بايد از بين داوطلبان گروه آزمايشي رياضي و فني انتخاب گردد. زيرا بدون آگاهي از اصول فيزيك كه بر مبناي 

 .آن، كار تصوير برداري انجام مي گيرد، امكان اشتباه در اين كار وجود دارد

 : موقعيت شغلي در ايران

كار راديولوژيست در مقطع كارداني و كارشناسي يك كار اجرايي است. البته كاردان اين رشته بيشتر تصويربرداري ساده مثل تصويربرداري از 
دست، پا و انگشتان را انجام مي دهد و كارشناسان اين رشته تصويربرداري اختصاصي يا تصويربرداري تداخلي مانند تصويربرداري از دستگاه 

در محدوده فعاليت كارشناس اين رشته است.در كل  MRI گوارش يا عروق را بر عهده دارند. در ضمن كار با دستگاه هايي مثل توموگرافي و
فارغ التحصيالن كارداني اين رشته در مؤسسه هاي تصويرنگاري و بيمارستان ها مي توانند به عنوان مسؤول آماده سازي دستگاه هاي مختلف 

  .راديوگرافي، انجام عمل راديولوژي، ظهور و ثبت كليشه هاي راديوگرافي فعاليت كنند
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) و همچنين  در بيمارستانها در بخش هاي  MRIفارغ  التحصيالن  اين  رشته  در مؤسسات  تصوير نگاري  (راديو لوژي ، ايزوتوپ ، سي  تي  اسكن ، 
 فوق  الذكر فعاليت  مي كنند.

گروهي  از فارغ  التحصيالن  نيز به  عنوان  بازرسين  كار با اشعه  ايكس  در سازمان  انرژي  اتمي  و دانشگاههاي  علوم  پزشكي  كشور مشغول  به  كار 
هستند. 

فارغ  التحصيالن  دوره  كارشناسي  اين  رشته  با توجه  به  آموزش  روشهاي  پيشرفته  و تخصصي  قادرند با همكاري  متخصص  راديولوژي  امور 
 تخصصي  راديولوژي  را انجام  دهند.

همچنين  قادرند در بخشهاي  راديوتراپي  و پزشكي  هسته اي  نيز خدمات  درماني  و تشخيص  را زير نظر متخصص  ارائه  دهند. 
تعدادي ديگر از فعاليت هاي فارغ التحصيالن اين رشته : 

- انجام راديوگرافي براساس تكنيك هاي مربوط (وضعيت دادن به بيمار) 
- انجام راديوگرافي با ماده حاجب زير نظر متخصص راديولوژي. 

- ظهور و ثبت كليشه هاي راديوگرافي. 
- كنترل حسن انجام راديوگرافي انجام شده. 

- بايگاني و حفاظت عكسهاي راديولوژي بر طبق استانداردها. 
- رعايت كليه استاندارد ها به منظور حفاظت بيمار و متصدي راديوگرافي. 

فارغ التحصيالن دوره كارشناسي اين رشته با توجه به آموزش روشهاي پيشرفته و تخصصي قادرند با همكاري متخصص راديولوژي، امر 
تخصصي راديولوژي را انجام دهند.  

 همچنين قادرند در بخش هاي راديوتراپي و پزشكي هسته اي نيز خدمات درماني و تشخيص را زير نظر متخصصين انجام دهند.

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس پايه

 فيزيك عمومي، تشريح، فيزيولوژي انسان، بهداشت عمومي

 :دروس اصلي
 .كمك هاي اوليه و مراقبت از بيمار در بخش پرتوشناسي، تشريح استخوان و مفاصل، اصطالحات پرتوشناسي و ترمينولوژي پزشكي

 :دروس تخصصي

فيزيك پرتوها، فيزيك پرتوشناسي تشخصيص، راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز، روش هاي پرتوگاري، راديوگرافي با ماده 
حاجب، اصول تاريكخانه، اصول نگهداري و تعميرات مقدماتي دستگاه هاي پرتوشناسي، ارزيابي تكنيكي فيلم هاي پرتونگاري، كارآموزي 

بيمارستاني 
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فيزيوتراپي 
بسياري از حوادث باعث مي شوند كه اندام حركتي انسان از حركت بايستند گرچه اين ايستايي موقت باشد اما آسيب هاي آن دراز مدت و در 

برخي اوقات بهبودي كامل حاصل نمي شود نبايد از نظر دورداشت كه حركت براي بعضي از اندام ها مانند دست و پا همانند اكسيژن ضروري و 
حياتي است كاري كه فيزيوتراپ انجام مي دهد به جريان انداختن حركاتي است كه بنابر اتفاق دچار آسيب شده اند فيزوتراپ با انجام حركاتي كه 

مبناي علمي دارد و استفاده از ابزاري كه جريان حركت را تسهيل مي نمايد به خدمت رساني مي پردازد در واقع فيزيوتراپ فردي است با 
قابليت هاي فردي باال چه از نظر جسمي، چه از نظر روحي. چرا؟ چون فيزيوتراپ كسي است كه توان دوباره اي را به شخص بيمار 

 .مي بخشد.داشتن حوصله و عشق و عالقه به كار تنها راه ادامه تحصيل يا انتخاب اين رشته است
 نفر،  تنها يك نفر به دليل درد جسماني مزمن حداقل يك ساعت در روز نتواند كار خود را به خوبي انجام 10تصور كنيد كه در كشور ما از هر 

دهد. آيا مي دانيد در اين صورت چه ميزان خسارت به كشور وارد خواهد شد؟ عمق اين فاجعه زماني احساس مي شود كه بدانيم دردهاي مفصلي 
% از جمعيت هر كشور را معلولين تشكيل مي دهند و اين 10و عضالني در ايران بسيار شايع است. از سوي ديگر طبق آمار جهاني معلولين، حدود 

افراد براي استفاده از توانايي هاي باقيمانده و جبران هر چه بيشتر ناتواني ها و محدوديت هاي خويش به خدمات فيزيوتراپي نياز دارند. البته اين 
درصد در كشور ما به دليل جنگ تحميلي و حوادث بي شمار رانندگي بسيار بيشتر است و به همين دليل بايد براي رشته فيزيوتراپي كه به تربيت 
فيزيوتراپيست هاي متخصص و كارآمد مي پردازد، به عنوان يك رشته مهم و كاربردي،  اهميت بسيار قائل شويم. در اين  رشته  با استفاده  از يك  

سري  وسايل  مثل  ابزارهاي  الكترونيكي  در جهت  رفع  معلوليت ، كاهش  عاليم  بيمارهاي  مفاصل ، عضالت  و اعصاب  تالش  مي شود. البته  
فيزيوتراپيست ها عالوه  بر وسايل  فوق ، از يك  سري  حركات  ورزشي  و درماني  نيز استفاده  مي كنند چون  براي  كسب  بهترين  نتيجه ، بايد حركات  

 درصد از بيماري ها در كنار دارو درماني  يا پس  60ورزشي  و درمان هاي  الكترونيكي  به  صورت  تركيبي  مورد استفاده  قرار گيرد. گفتني  است  كه  در 
از دارودرماني  به  فيزيوتراپي  نياز است. براي  مثال  در بيماري هاي  عصبي  مثل  سكته هاي  مغزي  يا ضربه هاي  مغزي ، شكستگي ها، بيماري هاي  

قلبي ، بيماري هاي  ريوي ، بيماري هاي  زنان  و زايمان  و نازايي ، انواع  جراحي هاي  داخلي  و برخي  از بيماري هاي  اطفال  به  فيزيوتراپي  نياز است . به  
عبارت  ديگر در كل  بيماري هاي  اسكلتي  و اكثر بيماري هاي  عصبي  و عضالني  فيزيوتراپي  مورد استفاده  قرار مي گيرد. در ضمن  فيزيوتراپيست ها 

در بعد پيشگيري  نيز فعاليت  مي كنند. براي  مثال  يك  فيزيوتراپيست  نحوه  نشستن  يا بلند كردن  وزنه هاي  مختلف  را آموزش  مي دهد تا از 
 .انحرافاتي  كه  ممكن  است  در ستون  فقرات  افراد به  دليل  عدم  رعايت  موارد فوق  ايجاد شود، جلوگيري  كند

فارغ التحصيالن اين رشته افزون بر كار در بيمارستانها، مي توانند در مراكز سازمان بهزيستي، هالل احمر و نيز سازمانهايي كه از نظر كار اجرايي 
 .در ارتباط با توانبخشي هستند، مشغول بكار شوند. همچنين مي توانند با تاسيس مطب و مراكز توانبخشي خصوصي به ارائه خدمات بپردازد

 مقاطع  تحصيلي  و گرايش هاي  رشته  فيزيوتراپي  :
 داراي  سه  مقطع  تحصيلي  كارشناسي  پيوسته ، كارشناسي  ارشد ناپيوسته  و دكتري  است .

 سال  مي باشد. 2 سال  و دوره  كارشناسي  ارشد 4در مقطع  كارشناسي  داراي  گرايش  نمي باشد. مدت  تحصيل  در دوره  كارشناسي  
 امكان  ادامه  تحصيل  در رشته هاي  همجوار :
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 ادامه  تحصيل  دهند. …فارغ  التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در رشته هايي  مانند فيزيوتراپي ، علوم  تشريح ، آناتومي ، فيزيولوژي  و 

 : توانايي هاي  الزم
يك  دانشجوي  رشته  فيزيوتراپي  بايد صبر و حوصله  بسياري  داشته  باشد چون  در نهايت  بايد با بيماران  مختلفي  از جمله  افرادي  كه  دچار سكته  
مغزي  يا ضايعه  مغزي  شده اند و يا عقب ماندگي  ذهني  دارند، كار كند و در اغلب  مواقع  نيز نتيجه  كارش  به  تدريج  ظاهر مي شود. از سوي  ديگر 

چون  دانشجوي  اين  رشته  با دستگاه هاي  الكتريكي  متنوعي  كار مي كند، بايد در درس  فيزيك  قوي  بوده  و همچنين  به  دليل  اين  كه  با بدن  انسان  
 .به  عنوان  يك  موجود زنده  سروكار دارد، بايد به  درس  زيست شناسي  عالقه مند باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران
در حال  حاضر فارغ التحصيل  فيزيوتراپي  عالوه  بر استخدام  در مراكز دولتي  مي تواند بعد از گذراندن  دوران  طرح  و همچنين  به  دست  آوردن  سابقه  

 سال  سابقه  كار براي  فعاليت  در شهرستان ها) اقدام  به  تأسيس  كلينيك  خصوصي  3 سال  سابقه  كار براي  فعاليت  در مراكز استان ها و 6كار الزم  (
 .فيزيوتراپي  كند. عالوه  بر كار در كلنيك خصوصي همچنين  مي تواند جذب  بيمارستان ها، مراكز توانبخشي  و فدراسيون هاي  ورزشي  گردد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل
 واحد : 135تعداد كل واحدهاي درسي 

 واحد 20 دروس عمومي : ▪
 واحد 47 دروس پايه : ▪
 واحد 44 دروس تخصصي : ▪
 واحد 24 كارآموزي درعرصه : ▪

 درس هاي اين رشته:
ارزشيابي و 6ارتوپدي 5 4 و 3 و 2 و 1آناتومي و تشريح 4آناتومي اعصاب 3آشنايي با اصول توانبخشي و طب فيزيكي 2آسيب شناسي 1

بيماريهاي قلب و عروق و تنفس 11بافت شناسي 10اندام هاي مصنوعي و وسايل كمكي 9 2 و 1الكتروتراپي 8استخوان شناسي 7اندازه گيري 
ژنتيك 18زبان تخصصي 17روماتولوژي 16روانشناسي عمومي و معلولين 15روانپزشكي 14 3 و 2 و 1تمرين درماني 13پايان نامه 12
فيزيوتراپي در 23فيزيوتراپي در جراحي 22فيزيوتراپي در بيماريهاي قلب، عروق و تنفس 21فيزيوتراپي در اعصاب 20فيزيوتراپي در ارتوپدي 19

نورولوژي 29ماساژ و اصول درمانهاي دستي 28فيزيك براي فيزيوتراپي 27فيزيولوژي اعصاب 26 2فيزيولوژي 125فيزيولوژي 24روماتولوژي 
 (درمانگاه گوش 5كارآموزي در عرصه 34 4كارآموزي در عرصه 33 3كارآموزي در عرصه 32 2كارآموزي در عرصه 31 1كارآموزي در عرصه 30

 3 و 2 و 1كينزيولوژي و بيومكانيك 37كمك هاي اوليه 36 6كارآموزي در عرصه 35و حلق و بيني)
 

 
 :دروس  پايه 

فيزيك  براي  فيزيوتراپي ، فيزيولوژي  عمومي ، آناتومي  (سر و گردن  و تنه ، اندام  فوقاني ، اندام  سطحي ، اندام  تحتاني ) ، بافت  شناسي ، آسيب شناسي ، 
استخوان  شناسي ، روانشناسي  عمومي  و معلولين ، روانپزشكي  ، ژنتيك  ، كمك هاي  اوليه ، رشد رواني  ـ حركتي  كودك ، آناتومي  اعصاب ، 

 .فيزيولوژي ، نورولوژي  ، بيماري هاي  داخلي ، بيماري هاي  قلب ، عروق  و تنفسي ، روماتولوژي ، جراحي  عمومي ، ارتوپدي  ، راديولوژي 
 :دروس  تخصصي 

آشنايي  با اصول  توانبخشي  و طب  فيزيكي  ، فيزيوتراپي  (اعصاب  ، بيماري هاي  قلب ، عروق  و تنفس ، روماتولوژي  ، جراحي  ، ارتوپدي )، 
كينزيولوژي  و بيومكانيك ، حركت  درماني ، الكترو تراپي ، اندام هاي  مصنوعي  و وسايل  كمكي ، ارزشيابي  و اندازه گيري  ، ماساژ و اصول  درمان هاي  

 دستي ، زبان  تخصصي ، پروژه ، كارآموزي 
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 بينايي سنجي 

سازمان بهداشت جهاني علم بينايي سنجي را مراقبت اوليه از بينايي مي داند. به اين معنا كه يك بيمار چشم در آغاز بايد توسط يك بينايي سنج "
(اپتومتريست) معاينه شود تا اگر دچار عيوب انكساري،  اختالالت ديد دو چشمي، انحرافات عضالني آشكار و غيرآشكار، تنبلي چشم، 

فيكساسيون هاي غير مركزي و مواردي از اين قبيل بود، توسط متخصص بينايي سنجي معاينه گردد و در غير اين صورت به پزشك متخصص 
 در حقيقت وظيفه بينايي سنج تشخيص  و تصحيح  عيوب  انكساري  (نزديك بيني ، دوربيني  و آستيگماتيسم ) با تجويز عدسي هاي  "ارجاع داده شود.

مناسب  مانند عدسي هاي  عينك  يا لنزهاي  تماسي ، تشخيص  و تصحيح  اختالالت  ديد دو چشمي  و تنبلي  چشم ، تعيين  بهداشت  عمومي  چشم  و 
بهداشت  بينايي  در محيط هاي  كار و تحصيل  و دادن  آموزش  الزم  در اين  زمينه  است ؛ يعني  يك  بينايي سنج  بايد بر روي  محيط هاي  كار از نظر 

مقدار روشنايي  و حفاظت  بينايي  كار كارشناسي  كند. همچنين  تهيه  و تجويز وسايل  كمك  بينايي  ماند اكولرهاي  ساده ، مركب ، سيستم هاي  
 تلسكوپيك  و تلويزيون هاي  مداربسته  براي  نيمه بينايان  و اندازه گيري  ميدان  بينايي  در تخصص  فارغ التحصيالن  اين  رشته  است. 

از سوي  ديگر وقتي  يك  بيمار به  بينايي سنج  مراجعه  مي كند متخصص  اين  رشته  پس  از گرفتن  تاريخچه  سالمت  چشم  و معاينه  دقيق  براي  تعيين  
اشكال هاي  اصلي ، در صورت  نياز، بيمار را به  متخصص  مربوط  اعم  از چشم  پزشك ، متخصص  گوش  و حلق  و بيني ، متخصص  داخلي  يا 

 .متخصص  مغز و اعصاب  ارجاع  مي دهد

 : توانايي هاي  الزم 

يك  بينايي سنج  بايد به  درس  فيزيك  مسلط  و بخصوص  به  فيزيك  نور عالقه مند باشد همچنين  در دوره دبيرستان  و پيش دانشگاهي درس هاي  
رياضي  و زيست شناسي  را به خوبي  فراگرفته  باشد. از نظر جسماني  نيز الزم  است  كه  از چشم ها و دست هايي  سالم  برخوردار باشد. در ضمن  اين  

 .رشته  صبر و حوصله  زياد مي خواهد چرا كه  تعيين  نمره  عينك  يكي  از سخت ترين  كارها در علوم  بينايي  است  ونياز به  صبر و حوصله  زياد دارد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

% فارغ التحصيالن  جذب  بازار كار مي شوند چون  عالوه  بر اين  كه  مي توانند به  80در حال  حاضر يك  بينايي سنج  موقعيت  كاري  خوبي  دارد و حدود 
طور مستقل  مطب  باز كنند و در زمينه  تخصص  خود فعاليت  نمايند، تنها افرادي  هستند كه  در زمينه  ارائه  عينك هاي  مربوط  به  عيوب  انكساري  به  
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طور علمي  و دانشگاهي  تخصص  ديده اند. در ضمن  يك  بينايي سنج  مي تواند به  عنوان  مشاور در مورد بهداشت  چشم  و مشكالت  بينايي  در 
محيط هاي  آموزشي ، خدماتي  و صنايع  با سازمان هاي  دولتي  و صنايع  همكاري  كند، يا مسؤول  سنجش  بينايي  جهت  امور استخدامي  و نظامي  و 

 .اخذ گواهي نامه  رانندگي  و خلباني  باشد و در اورژانس  براي  انجام  كمك هاي  اوليه  چشمي  تا رسيدن  بيمار به  مراكز ذي ربط  فعاليت  نمايد

 

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه  و اصلي 

فيزيك  نور، شيمي  عمومي ، بيوشيمي ، فيزيولوژي  عمومي ، تشريح  عمومي  و اعصاب ، آمار حياتي  ، كمك هاي  اوليه ، اورژانس هاي  چشم ، 
آسيب شناسي  عمومي ، ميكروب شناسي ، داروشناسي ، عالئم  چشمي  در بعضي  از بيماري هاي  داخلي ، ژنتيك  و چشم ، تشريح  و بافت شناسي  چشم ، 

فيزيولوژي  چشم ، اپتيك  هندسي  و فيزيكي ، البراتوار اپتيك ، فيزيولوژي  اپتيك ، مقدمات  اپتومتري ، ابزرواسيون  ، تاريخچه  اپتومتري  و علوم  
 .بينايي ، زبان  تخصصي ، اپتومتري ، بينايي  محيطي 

 :دروس  تخصصي 

عدسي هاي  تماسي ، آسيب شناسي  چشم ، اپتومتري  كودكان ، اپتومتري  افراد مسن  و نيمه بينايان ، اپتومتري  مشاغل  و بهداشت  چشم ، اپتومتري  
  .چشم ، مكانيسم  ديد دو چشمي ، درمان  آنومالي هاي  دو چشمي ، آناليز مشاهدات  كلنيكي ،پايان  نامه  ، كارآموزي 
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 شنوايي شناسي 

اگر به ياري تو يك ناشنوا با دنياي آواها و نغمه ها آشنا شود، چه احساسي خواهي داشت؟ آيا فكري نمي كني كه اين لذت بزرگتر از همه لذت ها 
است؟ لذت اين كه يك ناشنوا با لبخندي شيرين به تو بگويد كه به ياري علم، انديشه و دست هاي پرمحبتت، براي اولين بار نغمه  پرندگان را 

شنيده است؟اين لذتي است كه بسياري از شنوايي شناسان با آن آشنا هستند. البته تجويز سمعك مناسب به ناشنوايان و كم شنوايان و ارائه 
آموزش هاي الزم براي چگونگي استفاده از آن، تنها يكي از زمينه هاي فعاليت متخصص شنوايي شناسي است. چرا كه رشته شنوايي شناسي داراي 

 .ابعاد بسياري است و در نتيجه زمينه هاي فعاليت آن نيز متعدد مي باشد

 :رشته  شنوايي شناسي  داراي  چهار حيطه  اصلي  است  كه  عبارتند از

ـ پيشگيري  و حفاظت  شنوايي ، كه  به  بررسي  آلودگي هاي  صوتي  كارخانجات  و مراكز پر 2ـ ارزيابي  و تشخيص  اختالالت  شنوايي  و تعادل  1
ـ توانبخشي  شنوايي ، كه  شامل  ساخت  و تجويز 3سروصدا مي پردازد و تالش  مي شود تا خسارت هاي  ناشي  از آلودگي  صوتي  به  حداقل  برسد. 

انواع  قالب  گوش  و تجويز و ارزيابي  وسايل  كمك  شنوايي  مانند سمعك  مي شود. (بر خالف  تصور عامه  مردم ، سمعك،  يك  بلندگو نيست  كه  
بتوان  آن  را از داروخانه  يا مركز ديگري  خريداري  كرد و استفاده  نمود بلكه  يك  شنوايي شناس  بايد با استفاده  از اطالعات  علمي  خود و با توجه  به  

ـ آموزش  به افراد كم  شنوا و ناشنوا، كه  در اين  حيطه  شنوايي شناس  به  فرد 4مقدار شنوايي  فرد كم  شنوا، سمعك  را براي  گوش  او تنظيم  كند.) 
 .كم  شنوا طرز استفاده  از سمعك  را آموزش  داده  و او را با اصوات  مختلف  آشنا مي سازد و به  ناشنوا لب  خواني  و گفتارخواني  را آموزش  مي دهد

 : توانايي هاي  الزم

دقت ، الزمه  رشته  شنوايي شناسي  است . چرا كه  اگر يك  شنوايي شناس ، آزمايش هاي  مورد نياز را به دقت  انجام  ندهد، حتي  مي تواند باعث  يك  
عمل  جراحي  بي دليل  شود. همچنين  دانشجوي  شنوايي شناسي  بايد به  علم  فيزيك  عالقه مند باشد و به  علوم  تشريح  و فيزيولوژي  به  ويژه  در 

 .زمينه  شنوايي  احاطه  داشته  باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 
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يك  پزشك  با معاينه  سطحي  گوش  بيمار، تنها مي تواند، سطح  پرده  گوش  را بررسي  كند اما وراي  پرده  را نمي تواند ببيند؛ يعني  براي  اطالع  از 
وضعيت  گوش  مياني ، گوش  داخلي ، عصب  و مراكز شنوايي  مركزي  بايد از ابزارهاي  شنوايي شناسي  و متخصصان  اين  رشته  كمك  بگيرد. 

فارغ التحصيالن  اين  رشته  مي توانند جذب  بيمارستان ها و درمانگاه هاي  گوش  و حلق  و بيني  شده  يا به  طور شخصي  همراه  با پزشك  گوش  و حلق  
و بيني  كلينيك  شنوايي شناسي  داير كنند. اجراي  برنامه  حفاظت  شنوايي  در يك  كارخانه  كه  سروصداي  آن  بيش  از حد مجاز است ، نياز به  
همكاري  متخصصان  شنوايي شناس ، پزشكان ، كارشناسان  بهداشت  صنعتي  و مهندسين  اكوستيك  دارد. در كل  مي توان  گفت  كه  بازار كار 

 .فارغ التحصيل  شنوايي شناسي  بخصوص  در شهرهاي  كوچك  خوب  است 

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

فيزيك  عمومي  ، ميكروبيولوژي  ، تشريح  و فيزيولوژي  عمومي ، تشريح  و فيزيولوژي  سرو گردن  و گوش  و حلق  و بيني  ، تشريح  و فيزيولوژي  مغز 
و اعصاب  ، ژنتيك  پزشكي  ، روان شناسي  عمومي  ، بافت شناسي  و آسيب شناسي  عمومي ، بهداشت  عمومي  ، كمك هاي  اوليه  ، بيوشيمي  ، 

 .فارماكولوژي  ، مباني  علم  گفتار، روش  تحقيق  ، آواشناسي  ، اصطالحات  پزشكي  ، اصول  توانبخشي  ، اكوستيك 

 :دروس  تخصصي 

مباني  علم  شنوايي  ، ارزيابي  پايه  شنوايي  ، آناتومي  و فيزيولوژي  دستگاه  شنوايي  و تعادل  ، بيماري هاي  گوش  و روش هاي  درمان  آن  ، رشد طبيعي  
گفتار و زبان  و اختالالت  آن  ، ارزيابي  تكميلي  شنوايي  ، بيماري هاي  مغز و اعصاب  ، سايكو اكوستيك  ، ايميتانس  اديومتري  ، راديولوژي  سر و 

گردن  ، شنوايي  شناسي  تشخيصي ، فيزيوپاتولوژي  اختالالت  شنوايي  و تعادل  ، اختالالت  ارتباطي  افراد كم شنوا، تجويز و ارزيابي  سمعك  و ساير 
وسايل  كمك شنوايي ، بيماري هاي  اطفال  ، مباني  آزمون هاي  الكتروفيزيولوژيك  ، روش هاي  توانبخشي  ، تربيت  شنوايي  ، مديريت  در شنوايي  

شناسي  ، الكترونيك  در تجهيزات  شنوايي  ، روانشناسي  مبتاليان  به  كم شنوايي  ، نويز و حفاظت  شنوايي ، زبان  تخصصي ، سمينار شنوايي ، پروژه ، 
 .كارآموزي 
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علوم آزمايشگاهي 
علوم  آزمايشگاهي  از جمله  رشته هايي  است  كه  در بهداشت  و كاهش  هزينه هاي  درماني  بسيار مؤثر است . زيرا فارغ التحصيل  اين  رشته  در مقطع  

كارداني  با نمونه برداري  مدفوع ، ادرار و خون  و آماده سازي  نمونه  و آزمايش هاي  مختلف  بيوشيمي  و هماتولوژي  مي تواند پزشك  را در انتخاب  
بهترين  راه  درمان  و مقابله  با بيماري  راهنمايي  كند. فارغ التحصيل  كارشناسي  اين  رشته  نيز مي تواند آزمايش هاي  تخصصي  هورمون شناسي  يا 

ايمونولوژي  را انجام  دهد و مسؤول  بخش هاي  مختلف  يك  آزمايشگاه  تشخيص  طبي  مانند بخش  نمونه برداري ، انگل شناسي  و ادرار، 
 .هورمون شناسي ، ايمونولوژي  و... شود و بر نحوه  كار و آزمايش هاي  كاردان  علوم  آزمايشگاهي  نظارت  كرده  و كار او را تأييد نمايد

ابزاري كه در تشخيص و درمان  .وظيفه اصلي رشته علوم آزمايشگاهي شناخت علل ايجاد بيماريهاي مختلف و عوامل ايجاد كننده آنها مي باشد
بيماري هاي مختلف بكار مي رود تحت عنوان پاراكلينيك مي باشد كه مي توان به رشته هايي از قبيل راديولوژي، رشته هاي توانبخشي و پرستاري 

 .اشاره كرد
در اين رشته مي توان به نكته مهمي اشاره كرد و آن آزمايشگاه هاي مجهز است كه طي سال هاي اخير توسط بخش دولتي و خصوصي گسترش 

يافته و زمينه مناسبي را براي اشتغال در اين رشته فراهم نموده در حال حاضر اين رشته در دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در اغلب 
 .دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دانشجو مي پذيرد

قابل  ذكر است كه اين رشته به دليل نياز به امكانات و وسائل، يكي از رشته هاي پرهزينه است. البته در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، اغلب 
 .وسائل و امكانات در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد

 .كار و تحصيل در اين رشته به دليل خطر باالي آلودگي محيط آزمايشگاهها نيازمند توجه و دقت باالئي است
از آنجا كه مهمترين محل اشتغال فارغ التحصيالن اين رشته، آزمايشگاههاي تشخيص طبي است، به معرفي بخش هاي مختلف يك آزمايشگاه 

 .تشخيص طبي پرداخته مي شود
 :بخش هاي موجود در يك آزمايشگاه تشخيص طبي عبارتند از

 .بخش پذيرش و جواب دهي
 .بخش نمونه برداري

 .بخش بيوشيمي
 .بخش هماتولوژي و بانك خون

 .بخش ميكروب شناسي و قارچ شناسي
 .بخش انگل شناسي و ادرار

 .بخش هورمون شناسي
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 .بخش سم شناسي و گاز هاي خوني
 .بخش پاتولوژي و ستيولوژي

 .بخش ايمونولوژي

 
 

درباره تأسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي گفتني است كه درحال حاضر بر اساس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كساني حق 
 .تأسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي دارند كه در يكي از رشته هاي پاتولوژي يا علوم آزمايشگاهي داراي درجه دكتراي حرفه اي باشند

كساني كه داراي تخصص پاتولوژي هستند افرادي هستند كه داراي درجه دكتراي حرفه اي پزشكي هستند و افراد ديگر كه داراي درجه دكتراي 
حرفه اي علوم آزمايشگاهي يا آزمايشگاه باليني هستند، افرادي هستند كه در گذشته در رشته هاي مختلف پزشكي مثل باكتري شناسي، بيهوشي 

و. . . تحصيل كرده اند و اكنون تحصيالتي در حد دكتري دارند و يا كساني هستند كه در گذشته در رشته علوم آزمايشگاهي مدرك دكتراي 
 .حرفه اي گرفته اند

اين رشته از نظر كاربرد و بازاركار، يكي از رشته هاي خوب گروه پزشكي است. زيرا با توجه به توسعه و اهميت امر بهداشت و زمينه مناسب 
 .كاري، اغلب فارغ التحصيالن اين رشته به راحتي وارد بازاركار مي شوند

 : توانايي هاي  الزم 
رشته  علوم آزمايشگاهي  به  ويژه  در مقطع  كارداني  يك  رشته  عملي  است  و جواناني  كه  عالقه مند به  كار عملي  هستند و نسبت  به  بو يا آزمايش  با 

ادرار و مدفوع  حساس  نيستند، در اين  رشته  موفق  مي شوند. در ضمن  الزم  است  كه  دانشجو به  دروس  شيمي  و زيست شناسي  عالقه مند باشد. 
 .گفتني  است  كه  رشته  علوم آزمايشگاهي  در كشور ما تا مقطع  دكترا به  صورت  ناپيوسته  دانشجو مي پذيرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

رشته  علوم آزمايشگاهي  از جمله  رشته هايي  است  كه  بازار كار نسبتاً خوبي  دارد. زيرا امروزه  جامعه  ما به  امر بهداشت  و سالمتي  پي  برده  است  و بي  
شك  بدون  استفاده  از آزمايشگاه هاي  تشخيص  طبي  حفظ  سالمت  جامعه  و جلوگيري  از شيوع  بيماري هاي  عفوني  و آلرژي ها يا مبارزه  با 

 .بيماري هاي  ژنتيكي  امكان پذير نيست 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  پايه 
 .فيزيك  عمومي ، فيزيك  كاربردي ، شيمي  عمومي ، بيوشيمي  عمومي ، فيزيولوژي ، زيست شناسي ، آناتومي 

 :دروس  تخصصي 
مقدمات  علوم  آزمايشگاهي ، شيمي  و ميكروبيولوژي  مواد غذايي ، زبان  تخصصي ، انگل  و حشره شناسي  پزشكي ، قارچ شناسي  پزشكي ، 

ويروس شناسي  پزشكي ، ايمني  و سرم شناسي ، باكتري شناسي  پزشكي ، خون شناسي ، بانك  خون ، بيوشيمي  باليني ، بافت شناسي ، آسيب شناسي  
 پزشكي ، كارآموزي 
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م  تغذيه   وعل

 سال پيش از ميالد مسيح است،  امروزه 377اين كلمات قصار كه بخشي از سوگندنامه پزشكي در "بگذاريد غذايتان نخستين پزشك شما باشد."
اهميت و ارزش خود را بيش از پيش روشن ساخته و بيانگر مهمترين هدف علم تغذيه است. علمي كه به ما مي آموزد هر آنچه مي خوريم و 
مي نوشيم، به طور مستقيم بر نحوه فعاليت جسماني و رواني ما تأثير دارد. به عبارت ديگر سوء تغذيه يا تغذيه نادرست مي تواند موجب انواع 

بيماري ها گردد. براي مثال چاقي، تصلب شرائين،  اختالل هاي روده و معده و فشار خون، ناشي از استفاده بي رويه غذاهاي پركالري، نمك، چربي 
و كمبود مواد سلولزي است يا استفاده سرخود و بي رويه ويتامين ها در كودكان موجب دشواري هاي يادگيري و تحصيلي مي شود و از سوي ديگر 
سوء تغذيه و كمبود مصرف ويتامين ها نيز عامل گواتر، كم خوني، كوري،  عقب ماندگي ذهني و ده ها بيماري ديگر مي شود. از همين رو رشته تغذيه 
در عصر حاضر اهميت بسيار زيادي دارد.اين رشته  به  رژيم  درماني ، اصول  علم  تغذيه ، ارزش  مواد غذايي  و نحوه  تغذيه  مناسب  براي  حفظ  سالمت  
بدن  مي پردازد. در اين  ميان  اصول  علم  تغذيه  بررسي  مي كند كه  چه  فرآيندي  روي  مواد غذايي  خورده  شده  انجام  مي گيرد تا جذب  يا دفع  شود و 
رژيم  درماني  نيز نوع  رژيم  غذايي  الزم  در بيماري هاي  مختلف  را مشخص  مي كند، چون  در برخي  از بيماري ها، بعضي  از مواد غذايي  بايد حذف  

 .شده  يا بيشتر مورد استفاده  قرار گيرد مثل  بيماري  گواتر كه  از كمبود يد ايجاد مي شود

به  عبارتي  ديگر علم  تغذيه  يك  علم  چند بعدي  است  و به  همين  دليل  دانشجوي  اين  رشته  بايد اطالعات  جامع  و گسترده اي  در زمينه  بيوشيمي ، 
جامعه شناسي ، روانشناسي ، بهداشت  و شيمي  مواد غذايي  داشته  باشد تا بتوانند مهارتهاي  الزم  را كسب  كند. 

مهارتهايي  كه  به  دو بخش  عمده  رژيم  درماني  و تغذيه  جامعه  تقسيم  مي شود. يعني  كارشناس  اين  رشته  هم  بايد بتواند كه  رژيم  غذايي  مناسب  را 
براي  درمان  بيماري هاي  مختلف  ارائه  دهد و هم  توانايي  شناسايي  مشكالت  تغذيه  جامعه  را داشته  باشد و سپس  بر اساس  مشكالت  موجود، 

 كه  در صنايع  …برنامه هاي  غذايي  الزم  را طراحي ، اجرا، نظارت  و ارزشيابي  كند همچنين  ارتقاي  ارزش  غذايي  مواد غذايي  مانند كنسرو، كمپوت  و
غذايي  ايجاد مي شود، بر عهده  كارشناس  اين  رشته  است . 

رشته  تغذيه  به  رژيم  درماني  اصول  تغذيه ، ارزش  مواد غذايي  و نحوه  تغذيه  مناسب  براي  حفظ  سالمت  بدن  مي پردازد. 
اصول  علم  تغذيه  بررسي  مي كند كه  چه  فرآيندي  روي  مواد غذايي  خورده  شده  انجام  مي گيرد تا جذب  يا دفع  شود و رژيم  درماني  نيز نوع  رژيم  

غذايي  الزم  را در بيماريهاي  مختلف  مشخص  مي كند. 
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* مقاطع  تحصيلي  و گرايشهاي  رشته  تغذيه  : 

در حال  حاضر اين  رشته  در سه  مقطع  كارشناسي  پيوسته ، كارشناسي  ارشد ناپيوسته  و دكتري  در كشور ارائه  مي گردد. رشته  تغذيه  داراي  دو 
رايش  عمده  است  كه  عبارتند از : گ

الف ) تغذيه  گروههاي  مختلف  جامعه  مانند سالمندان ، معلولين  و كودكان  و نوجوانان  
ب ) تغذيه  باليني  كه  شامل  تغذيه  و مشاوره  غذايي  بيماران  بستري  و سرپايي  است . 

 
* امكان  ادامه  تحصيل  در رشته هاي  همجوار : 

 نيز …فارغ  التحصيالن  دوره  كارشناسي  اين  رشته  مي توانند در رشته  هايي  مانند بيوشيمي  باليني ، علوم  و صنايع  غذايي ، علوم  بهداشتي  در تغذيه  و
ادامه  تحصيل  دهند. 

 : توانايي هاي  الزم

همان طور كه  يك  پرستار بايد به  كار خدماتي  عالقه مند باشد، كارشناس  تغذيه  نيز بايد روحيه  خدماتي  داشته  و صبر و حوصله  الزم  را براي  
 سال  3صحبت  با بيمار و راهنمايي  او داشته  باشد. حتي  دانشجوياني  كه  مايلند پس  از فارغ التحصيلي  دفتر مشاوره  غذايي  داير كنند، بايد داراي  

سابقه  كار در بيمارستان  باشند. همچنين  داوطلبان  عالقه مند به  اين  رشته  الزم  است  در دروس  زيست شناسي  و شيمي  كه  پايه  دروس  دانشگاهي  
 .اين  رشته  است  توانمند باشند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

تا چند سال  پيش  فارغ التحصيالن  رشته  تغذيه  حتي  در بيمارستان ها جايگاه  مشخص  و تعيين شده اي  نداشتند اما در چند سال  اخير بخصوص  از 
زماني  كه  به  كارشناسان  تغذيه  اجازه  مطب  داده  شده ، اين  رشته  در بيمارستان ها هويت  و جايگاه  تازه اي  پيدا كرده  است ، اما متأسفانه  هنوز در بين  

پزشكان  نقش  و اهميت  كارشناسان  اين  علم  روشن  نشده  است . در حالي  كه  بايد همكاري  تنگاتنگي  بين  پزشكان  و متخصصان  تغذيه  وجود 
داشته  باشد و در واقع  هرجا كه  يك  پزشك  متخصص  غدد، قلب  و عروق  يا كليه  حضور دارد، بايد در كنارش  يك  متخصص  تغذيه  باشد. چون  

پزشك  فقط  ليست  غذاها يا مواد غذايي  كه  بيمار نبايد بخورد، تعيين  مي كند اما كارشناس  تغذيه  مي گويد كه  يك  بيمار چگونه  و چقدر بايد بخورد 
  .تا هم  مواد غذايي  مورد نياز به  بدنش  برسد و هم  رژيم  غذايي  را حفظ  كند

فارغ  التحصيالن  اين  رشته  در زمينه هاي  شغلي  مختلفي  از جمله  مديريت  بخش  تغذيه  بيمارستانها، مسئوليت  فني  كارخانجات  توليد مواد غذايي  ـ 
همكاري  در كلينيك هاي  رژيم  درماني  با همكاري  پزشكان  غدد داخلي ، همكاري  در تنظيم  رژيم  براي  گروههاي  مختلف  از جمله  ورزشكاران ، 

بيماران  خاص ، مشغول  به  كار شوند. 

همچنين  به  كارشناسان  تغذيه  مجوز مطب  داده  مي شود. 

 سال  سابقه  خدمت  در بيمارستانها مي توانند مركز مشاوره  تغذيه  داير كنند. 3فارغ  التحصيالن  رشته  تغذيه  با داشتن  
همچنين  فارغ  التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در بيمارستانها، كلينيك هاي  رژيم  درماني ، مراكز بهداشت ، مراكز تحقيقاتي  مثل  انستيتوي  تحقيقات  
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 جذب  و مشغول  به  كار …تغذيه اي  و صنايع  غذايي  كشور، كارخانجات  توليد مواد غذايي ، اداره  استاندارد مواد غذايي ، مراكز تحقيقاتي  پزشكي  و
شوند. 

عالوه  بر اين  مراكز فارغ  التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در شبكه هاي  بهداشتي  جهت  پيشگيري  از بيماريها فعاليت  كنند و يا به  عنوان  مشاور 
 شوند. …رژيم  درماني  و مشاور تغذيه  جذب  ورزشگاهها، مهد كودك ها و 

كارشناس  تعذيه  بايد روحيه  خدماتي  داشته  و صبر الزم  را براي  صحبت  با بيمار و راهنمايي  او داشته  باشد. 
دانشجوياني  كه  مايلند پس  از فارغ  التحصيلي  دفتر مشاوره  غذايي  داشته  باشند بايد داراي  سه  سال  سابقه  كار در بيمارستان  باشند. همچنين  

عالقمند به  رشته  تغذيه  الزم  است  در دروس  زيست شناسي  و شيمي  از توانمندي  بااليي  برخوردار باشد 

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

زيست شناسي ، روانشناسي ، جامعه شناسي ، شيمي  عمومي ، فيزيك ، فيزيولوژي ، تشريح  تئوري ، تشريح  فيزيولوژي  عملي ، ميكروب شناسي ، شيمي  
 .آلي ، آمار حياتي ، بيوشيمي  مقدماتي ، ميكروب شناسي  مواد غذايي 

 :دروس  اصلي 

اصول  اپيدميولوژي ، تغذيه  اساسي ، بهداشت  و مسموميت هاي  غذايي ، مديريت  بخش  غذايي ، نقش  تغذيه  در خدمات  بهداشتي ، فيزيولوژي  تغذيه ، 
زبان  اختصاصي ، بيوشيمي  متابوليسم ، اصول  و روش هاي  نگهداري  مواد غذايي ، شيمي  مواد غذايي ، اصطالحات  پزشكي  و بيمارستاني ، اقتصاد غذا 

 .و برنامه ريزي ، بهداشت  عمومي 

 :دروس  تخصصي 

بيماري هاي  ناشي  از سوءتغذيه  و اپيدميولوژي ، تنظيم  برنامه  غذايي ، تغذيه  گروه هاي  ويژه ، رژيم  درماني ، بررسي  وضع  تغذيه ، آموزش  تغذيه ، تأثير 
 .فرآيند بر ارزش  غذا، تغذيه  دوران هاي  مختلف ، سمينار، اكولوژي  تغذيه ، كارآموزي 
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 علوم وصنايع غذايي 

 اين روزها بشر پي برده است كه غذا خوردن تنها براي پاسخ به احساس گرسنگي نيست بلكه رفتاري است كه از طريق آن كمبودهاي جسم 
تأمين شده و سالمتي تضمين مي گردد. براي حفظ اين سالمتي نياز است كه انواع ويتامين ها، پروتئين ها و مواد مغذي الزم، هميشه در دسترس 

باشد. طبيعي است كه بسياري از مواد غذايي در همه فصل ها يافت نمي شود، اين است كه فرهنگ نگهداري از غذا براي زمان طوالني به صورت 
كنسرو جا افتاده است، كنسروهايي كه در كارخانه هاي صنايع غذايي به صورت آماده و نميه  آماده (پخته، منجمد، خشك شده،  افشره و ...) تهيه 

 سال 50مي شود.از سوي ديگر ساختار غذاي مصرفي عامه مردم نسبت به گذشته تغيير يافته است، به عنوان نمونه اگر نان در سبد غذايي مردم 
گذشته، بيشترين مورد استفاده را داشته است، امروزه انواع غذاهاي ديگر از جمله ماكاروني، سوسيس و كالباس و بسياري از غذاهاي آماده گياهي 

و حيواني، سبد غذايي عموم مردم را تشكيل مي دهند. همچنين بعضي از مواد غذايي مثل روغن و چاي كه در گذشته به صورت باز استفاده 
مي شد، امروزه در كارخانه هاي صنايع غذايي در بسته بندي هاي بهداشتي عرضه مي شود. كارخانه هايي كه در تشكيل و نحوه فعاليت آنها، 

متخصصان بسياري نقش دارند كه از جمله اين متخصصان مي توان به فارغ التحصيالن رشته علوم و صنايع غذايي اشاره كرد كه كنترل كيفيت و 
بهداشت مواد غذايي بر عهده آنهاست. در توضيح اين رشته مي توان گفت كه در هر كارخانه اي  هدف ، توليد بهترين  محصول  است . محصولي  كه  

از هر جهت  مطلوب  و بدون  عيب  و نقص  بوده  و در عين  حال  ضايعات  بسيار كمي  داشته  باشد. براي  رسيدن  به  اين  هدف  بايد بر روي  توليد 
محصول  غذايي  نظارت  و كنترل  داشت ؛ يعني  از همان  ابتدا كه  ماده  خام  به  كارخانه  مي آيد تا زماني  كه  پس  از تغييرات  و تبديالت  الزم ، 

بسته بندي  شده  و براي  عرضه  آماده  مي شود، بايد محصول  مورد نظر كنترل  و آزمايش  گردد. براي  مثال  هنگام  تهيه  بيسكويت  يا كلوچه  از زماني  
كه  آرد وارد كارخانه  مي شود تا زماني  كه  مواد مورد نياز مثل  رنگ  و طعم دهنده ها به  آن  اضافه  مي گردد و در نهايت  ماده  مورد نظر پخته  مي شود، 
بايد مرحله  به  مرحله  توسط  مسؤولين  آزمايشگاه  نمونه برداري  و آزمايش  گردد. كه  اين  كار توسط  متخصصان  علوم  و صنايع  غذايي  شاخه  كنترل  
كيفي  انجام  مي گيرد.در واقع  در رشته  علوم  و صنايع  غذايي ، دانشجويان ، تكنولوژي  صنايع  غذايي  مختلف  از قبيل  صنايع  لبنيات ، غالت ، گوشت ، 
روغن ، قند، سبزيجات  و ميوه جات  را فرا مي گيرند. همچنين  درباره  صنايع  نگهداري  مواد غذايي ، بسته بندي  و كنترل  كيفي  مواد غذايي  آموزش  

 .مي بينند؛ يعني  دانشجو ياد مي گيرد كه  چگونه  طي  فرآيندهايي ، عمر مواد غذايي  را ضمن  حفظ  كيفيت  و ارزش  غذايي  آن ، طوالني تر كند

 : توانايي هاي  الزم

راز موفقيت  دانشجوي  اين  رشته  در دست يابي  به  فرآورده هاي  جديد و عرضه  آن  به  بازار و قابليت  توافق  و سازش  با تقاضاي  مشتريان  است و 
چنين  كاري  نياز به  تالش  و كوشش  بسيار دارد. از سوي  ديگر دانشجوي  اين  رشته  بايد آمادگي  كار در شهرهاي  كوچك  يا حومه  شهرهاي  بزرگ  

را داشته  باشد چون  بيشتر كارخانه هاي  صنايع  غذايي  خارج  از شهرهاي  بزرگ  يا در شهرهاي  كوچك  مستقر هستند.دروس  مهم  و پايه  در اين  
 .رشته  نيز شامل  شيمي ، زيست شناسي  (شاخه  ميكروبيولوژي ) و آمار و احتماالت  مي شود

 : موقعيت  شغلي  در ايران

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693190/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693190/
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 ميليون  جمعيت  تأمين  كرد، صنايع  غذايي  هيچ وقت  در انزوا قرار نخواهد گرفت  براي  همين  60در كشوري  كه  بايد مواد غذايي  را براي  بيش  از 
فارغ التحصيل  اين  رشته  اگر آمادگي  كار در كارخانه  يا كارگاه  را داشته  باشد ـ كارخانه هايي  كه  بيشتر در حومه  شهر يا شهرهاي  كوچك  واقع  شده  

است  ـ فرصت  شغلي  مناسبي  به  دست  خواهد آورد. در ضمن  فارغ التحصيل  علوم  و صنايع  غذايي  مي تواند با استفاده  از سرمايه  شخصي  يا 
مشاركت  با فردي  كه  سرمايه  مورد نياز را دارد، واحد توليدي خصوصي  ايجادكند.كاري كه  تعدادي  از فارغ التحصيالن  اين  رشته  انجام  داده  اند و 

 .موفق  نيز شده اند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

رياضيات ، فيزيك ، شيمي  عمومي ، شيمي  آلي ، شيمي  تجزيه ، شيمي  فيزيك ، بيوشيمي  مقدماتي ، فيزيولوژي ، ميكروب شناسي  عمومي ، آمار، اصول  
 .كامپيوتر، انگل شناسي 

 :دروس  اصلي 

بهداشت  عمومي ، ميكروب شناسي  مواد غذايي ، شيمي  موادغذايي  ، زبان  اختصاصي ، روش هاي  بررسي  و پژوهش ، اصول  مهندسي  و ماشين آالت  
صنايع  غذايي ، بهداشت  كارگاه ها و كارخانجات  مواد غذايي ، اصول  تغذيه ، آب  و فاضالب  كارخانجات  مواد غذايي ، اصول  مديريت ، تجزيه  مواد 

 .غذايي  ، مسموميت هاي  غذايي ، اصول  و روش هاي  نگهداري  مواد غذايي ، اصول  كنترل  كيفي  و قوانين 

 :دروس  تخصصي 

بيوتكنولوژي  در صنايع  غذايي ، كنترل  كيفي  مواد غذايي  ، صنايع  روغن ، صنايع  محصوالت  قنادي  و نوشابه ، صنايع  شير و لبنيات ، صنايع  غالت ، 
صنايع  سبزي  و ميوه ، صنايع  گوشت  و مرغ  و شيالت ، صنايع  قند، صنايع  بسته بندي ، سمينار، تأثير فرآيند بر ارزش  غذا، شناخت  و كاربرد 

 .دستگاه هاي  آزمايشگاهي ، كارآموزي 
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   :مهندسي كشاورزي  

 ميليارد متر مكعب منابع آبي قابل استفاده و گسترش و تنوع 100 تا 18 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشاورزي، 37كشور ايران با وجود 
 اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبي در بخش كشاورزي دارد. البته براي توسعه اين بخش مهم كه به حق آن را محور توسعه 14آب و هوايي در 

اقتصادي كشور تلقي كرده اند، بايد از كشاورزي سنتي فاصله گرفت و با بهره گيري از دانش كشاورزي، به كشاورزي مكانيزه نزديك شد. دانش و 
تخصصي كه در گرايش هاي مختلف مهندسي كشاورزي آموزش داده مي شود.  

 گرايش علوم دامي، باغباني، زراعت و اصالح نباتات، گياه پزشكي، علوم و صنايع غذايي، خاك شناسي و ترويج و آموزش 7اين رشته در 
امان از دست اين مهندسي كه عرض و طولش به كشاورزي و پزشكي  .كشاورزي از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي دانشجو مي پذيرد

 گرايش مختلف است 10هم رسيده. فكر مهندسي نظم و انضباط و حذف زوائد را در پي دارد. اين رشته تازه تأسيس در مقطع كارشناسي داراي 
 . گرايش دارد3 گرايش و در گروه علوم رياضي و فني 7كه در ميان داوطلبان علوم تجربي 

از زمينه هاي اصلي كار يك مهندس كشاورزي مي توان به اين موارد اشاده كرد: برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي واحدهاي 
كشاورزي (مزرعه، كارخانه صنايع غذائي، واحدهاي پرورش مرغهاي تخمگذار يا گوشتي، واحدهاي كشت و صنعت و. . .) مانند: چگونگي 
اختصاص سرمايه در زمينه هاي كاري، مقدار نيروي كار دائمي، مقدار نيروي كار فصلي، نوع ماشين آالت مصرفي و موارد ديگر، مديريت 

واحدهاي كشاورزي و دامپروري و صنايع غذايي يا امور تحقيقاتي مثل بررسي عوامل موفقيت يا عدم موفقيت واحدها يا مقدار سرمايه گذاري در 
 .زمينه محصوالت اساسي مثل گندم، مرغ، سيب زميني يا ساير محصوالت كم اهميت مثل كيوي

 :گرايش علوم  دامي 

هر نوع  دامي  را كه  بخواهيم  به  طريق  علمي  پرورش  دهيم ، با پنج مقوله  اساسي  روبرو مي شويم . يكي  بحث  پرورش  دام  به  نحو صحيح ، منطقي  و 
عملي  است  كه  در اين  ميان  تغذيه  به  عنوان  عاملي  بسيار مهم  در پرورش  مطرح  و در راستاي  آن  مسأله  مراتع  و كشت  علوفه  نيز مطرح  مي شود. 

دومين  عامل ، اصالح  نژاد است  كه  باعث  مي شود تا دام  پر توليدتري  داشته  باشيم . سومين  عامل ، بهداشت  است  كه  باعث  كاهش  تلفات  و ضايعات  
و افزايش  توان  توليد مي شود. عامل  چهارم،  مديريت  نيروي  انساني  است  كه  به  ياري  آن  از نيروي  فعال  در مزارع  به  نحو مطلوب  بهره  برداري  
مي شود. عامل  آخر، توليدات  و بازاريابي  است  كه  براساس  اين  عامل  بايد بررسي  كرد كه  به  چه  نحوي  توليدات  به  بازار عرضه  شود تا در سطح  

توليدات ، افتي  ايجاد نگردد.مهندسي علوم  دامي  به  بررسي  و مطالعه  اين  پنج  عامل  و نقش  آنها در پرورش  دام  مي پردازد. البته  در كشور ما پرورش  
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هر دامي  در رشته  علوم  دامي  نمي گنجد. براي  مثال  پرورش  آبزيان  بيشتر در رشته  شيالت  مطرح  مي شود؛ همچنين در كشور ما پرورش  سگ  ، 
 .گربه  يا خوك  رايج  نيست 

 : توانايي هاي  الزم 

هر داوطلب  علوم  دامي  بايد بداند كه  بخش  قابل  توجهي  از دروس  اين  گرايش جنبه  عملي  دارد و دانشجو بايد در دامداري ها و زمين هاي  زراعي  با 
نحوه  پرورش  و تغذيه  دام  آشنا گردد. از همين  رو نبايد نسبت  به  بوي  كود يا دام  حساس  باشد و از حيواناتي  مثل  گاو و گوسفند يا حشراتي  مثل  

 .زنبور عسل  بترسد. از لحاظ  درسي  نيز دانشجوي  اين  گرايش الزم  است  كه  به  دروسي  مانند آمار و زيست شناسي  مسلط  باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

بسياري  از دامداران  ما به  ضرورت  حضور يك  كارشناس  علوم  دامي  در دامداري ها واقف  نيستند و در حالي  كه  خودشان  از اوج  شير، ركود ساالنه ، 
فاصله  زايمان ، جيره  نويسي ، اصالح  نژاد و درصد تلفات  و بيماري ها اطالعي  ندارند، از تخصص  كارشناس  علوم  دامي  نيز در زمينه هاي  فوق  
بهره اي  نمي برند.البته  اين  به  آن  معنا نيست  كه  فارغ التحصيالن  اين  گرايش هيچ  موقعيت  كاري  ندارند، چون  خوشبختانه  در حال  حاضر هر 

دامپروري  بايد از يك  مهندس  علوم  دامي  بهره  بگيرد و همچنين  بازار كار مهندسي علوم دامي  در روستاها و شهرستان ها نسبتاً مطلوب  است  و 
فارغ التحصيالن  مي توانند عالوه  بر كار در جهاد كشاورزي  در مرغداري ها و دامداري هاي  خصوصي  نيز كار كنند يا اينكه  خود يك  دامداري  را 

راه اندازي  نمايند.همچنين  مي توانند در آزمايشگاه هاي  تغذيه  براي  خوراك  يا آناليز خوراك ، آزمايشگاه هاي  اصالح  نژاد دام  و مراكز تحقيقاتي  امور 
 .دام  و آبزيان  فعاليت  نمايند

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :  گرايش زراعت و اصالح نباتات، علوم دامي، گياه پزشكي، ترويج و آموزش كشاورزي، باغباني، خاك شناسي و صنايع غذايي7دروس مشترك در 
رياضيات عمومي، فيزيك عمومي، شيمي عمومي، اكولوژي، گياه شناسي، آمار و احتماالت، بيوشيمي عمومي، زيست شناسي، آبياري عمومي، هوا و 

اقليم شناسي، اقتصاد كشاورزي، خاك شناسي عمومي، زراعت عمومي، باغباني عمومي، حشره شناسي و دفع آفات، ماشين هاي كشاورزي، عمليات 
 .كشاورزي، اصول تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي، دامپروري عمومي،  آشنايي با كامپيوتر

 : دروس تخصصي گرايش علوم  دامي 

تغذيه  دام  ، اصول  بهداشت  دام ، تشريح  و فيزيولوژي  دام ، اصالح  دام  ، بيماري هاي  دام  و طيور، پرورش  گاو شيري  ، پرورش  گوسفند و بز، پرورش  
 .طيور، فيزيولوژي  توليد مثل ، مرتع داري  ، پرورش  زنبور عسل  ، كارآموزي 

 :گرايش گياه پزشكي

 دانش  گياه پزشكي  به  جاي  معالجه  انسان  به  حفظ  و معالجه  گياهان  اعم  از گياهان  زراعي ، زينتي  و درختان  ميوه  مي پردازد و آنچه  كه  گياه  را رنج  
مي دهد و به  سالمت  آن  صدمه  مي زند، مطالعه  و بررسي  مي كند؛ يعني دانشجوي  اين  گرايش  با آفاتي  كه  در مزرعه ها، انبارها، سيلوها و كشتي ها 
به  بخش هاي  مختلف  گياه  صدمه  مي زند از قبيل  حشرات ، جوندگان  و علف هاي  هرز يا بيماري هاي  گياهي  مانند قارچ ها، ويروس ها و باكتري ها 
آشنا مي شود و نحوه  سمپاشي  را در مراحل  مختلف  رشد و نگهداري  از گياه  و نحوه  ضد عفوني  انبارها را فرا مي گيرد. البته  بايد توجه  داشت  كه  
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آنچه  به  گياه  صدمه  مي زند تنها بيماري  نيست  بلكه  سرمازدگي ، گرمازدگي  و حتي  كمبود مواد غذايي  در خاك  نيز گياه  را رنج  مي دهد و جزو 
 .ضايعات  گياهي  محسوب  مي شود. از همين  رو دانشجوي  گياه  پزشكي  بايد موارد فوق  را بشناسد و نحوه  جلوگيري  از اين  آسيب ها را بياموزد

 : توانايي هاي  الزم 

گياه  پزشك  ايراني  بايد از يك  سو با گونه هاي  گياهي  و جانوري  طبيعي  ايران  آشنا باشد و از سوي  ديگر با موجودات  زنده  (آفات ، بيماري ها و 
علف هاي  هرز قرنطينه اي ) كه  دائم  از مبادي  ورودي  رسمي  يا از مرزهاي  طوالني  كشور به  صورت  غيرقانوني  وارد مي شوند، آشنا بوده  و با آنها 

مبارزه  كند. در واقع  مهندس  گياه پزشكي  كاري  دشوار، پيچيده  و پر مسؤوليت  را بر عهده  دارد و بايد از بيوشيمي ، بيولوژي  و آمار، اطالعات  وسيع  
و گسترده اي  داشته  باشد.همچنين  گياه پزشكي  نياز به  حافظه  قوي  دارد چون  دانشجو بايد اسامي  التين  حشرات  و قارچ ها و رده  آنها را به  خاطر 
بسپارد و باالخره  دانشجوي  اين  گرايش  بايد به  كشاورزي  و بخصوص  حشره شناسي  عالقه مند باشد. زيرا بخش  عمده اي  از دروس  اين  گرايش  

 .شامل  آفات  گياهي  مي شود و در اين  درس  حشرات  مضر براي  آفات  و بيولوژي  آنها آموزش  داده  مي شود

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

شايد برخي  از كشاورزان  تصور كنند كه  اطالعات  الزم  را درباره  آب  و خاك  دارند اما هر كشاورزي  مي داند كه  براي  مبارزه  با آفات  و بيماري هاي  
گياهي  بايد به  يك  متخصص  مراجعه  كند تا نوع  سم  و نحوه  استفاده  از آن  را فرا گيرد. به  عبارت  ديگر كشور به  فارغ التحصيل  عالقه مند و تواناي  

گياه پزشكي  نياز مبرمي  دارد. وزارت  كشاورزي ، شهرداري ها و كلنيك هاي  گل  و گياه  نيز از مراكز جذب  فارغ التحصيالن  اين  گرايش هستند.از 
سوي  ديگر در حال  حاضر مهندسين  كشاورزي  مي توانند با استفاده  از طرح  اشتغال زايي  جهاد كشاورزي ، از اين  وزارتخانه  وام  گرفته  و گلخانه  يا 

باغ  ميوه  ايجاد كنند.قابل  ذكر است  كه  موقعيت  فارغ التحصيالن  اين  گرايش در شهرستان ها بهتر است  زيرا مي توانند در سازمان  تحقيقات  
 .كشاورزي  شهر خود فعاليت  نمايند

 :دروس  تخصصي  گياه  پزشكي 

حشره شناسي  ، قارچ شناسي ، آفات  مهم  گياهان  زراعي  ، بيماري هاي  مهم  گياهان  زراعي ، آفات  مهم  درختان  ميوه ، بيماري هاي  مهم  درختان  ميوه ، 
آفات  و بيماري هاي  مهم  گياهان  زينتي ، جاليزي  و سبزي ها، اصول  مبارزه  با آفات  و بيماري هاي  گياهي ، سم شناسي ، تكنولوژي  مبارزه  شيميايي ، 

 .علف هاي  هرز و كنترل  آنها، آفات  انباري ، كارآموزي 

 :گرايش ترويج  و آموزش  كشاورزي 

يكي  از رسالت هاي  مهم  هر رشته اي  بردن  دانش  و علم  آن  رشته  در بين  اقشار مختلف  جامعه  است . به  عبارت  ديگر مطالبي  كه  دانشجويان  در 
دانشگاه ها فرا مي گيرند، مستقيماً براي  عموم  مردم  قابل  استفاده  نيست  بلكه  بايد تغيير و تحولي  در آن  صورت  گيرد تا متناسب  با سطح  توانايي  هر 
يك  از مخاطبان  بتوان  ايده ها و نوآوري ها را در اختيارشان  قرار داد. در كشاورزي  نيز ما با افراد مختلفي  سر و كار داريم  كه  از لحاظ  سطح  علمي  و 

آگاهي  در رده هاي  متفاوتي  قرار دارند. افرادي  كه  نياز به  دانش  كشاورزي  نوين  دارند اما نمي توانند اين  دانش  را از كتب  كشاورزي  به  دست  
بياورند بلكه  بايد متخصصاني  باشند كه  يافته هاي  جديد علمي  را متناسب  با سطح  دانش  و توان  علمي  اين  دسته  از مخاطبان  در اختيار آنها قرار 

دهند اين  متخصصان  همان  مهندسين  ترويج  و آموزش  كشاورزي  هستند.البته  بخش  آموزش  اين  گرايش  شامل  آموزش هاي  رسمي  نيز مي شود؛ 
يعني  دانشجويان  مهندسي  ترويج  و آموزش  كشاورزي  در اين  بخش  با نحوه  برنامه ريزي  آموزشي ، تدريس  و مديريت  هنرستان ها و دبيرستان هاي  

 .كشاورزي  آشنا مي شوند
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 : توانايي هاي  الزم

مهندسي ترويج  و آموزش  كشاورزي  يكي  از رشته هاي  بين  رشته اي  است  چون  دروس  آن  حيطه  گسترده اي  از علوم  مختلف  شامل  ارتباطات ، 
روانشناسي  تربيتي ، تكنولوژي  آموزشي ، علوم  تربيتي ، مديريت ، كامپيوتر، آمار و كشاورزي  را دربرمي گيرد.به  همين  دليل  دانشجوي  اين  گرايش 

بايد هم  در دروس  مهم  مهندسي كشاورزي  مانند زيست شناسي ، شيمي  و رياضي  قوي  باشد و هم  توانمندي هاي  الزم  براي  تدريس  را داشته  
باشد؛ يعني  بايد صبر و حوصله  بسيار داشته  و با كوچك ترين  عدم  پذيرش  از سوي  كشاورزان ، دلسرد نشود. در ضمن  بايد نوانديش  و خالق  باشد 
تا بتواند به  بهترين  نحو به  ترويج  و آموزش  كشاورزي  بپردازد و از روش هاي  متعدد و متفاوت  تكنولوژي  آموزشي  مثل  تهيه  پوستر، فيلم  و عكس  
در اين  راه  استفاده  نمايد. همچنين  بايد شخصيتي  برون گرا داشته  باشد تا بتواند با طبقات  مختلف  جامعه  به  خصوص  قشر روستايي  ارتباط  برقرار 

كند و با جلب  اعتماد آن ها، دانش  تئوري  و عملي  را به  كشاورزان  منتقل  سازد و در نهايت  الزم  است  كه  از محيط  روستايي  و فعاليت هاي  
 .كشاورزي  لذت  ببرد و عالقه مند به  همكاري  و كمك  به  ديگران  باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

مهندسين  ترويج  و آموزش  كشاورزي  مي توانند به  عنوان  رئيس  سازمان  كشاورزي  استان ، مجري  طرح هاي  تحقيقاتي  - ترويجي ، كارشناس  
ترويج  و آموزش  در وزارت  تعاون ، صندوق  بيمه  و سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  مشغول  به  فعاليت  شوند و باعث  ارتقاي  سطح  زندگي  روستاييان  

گردند. يا به  عنوان  كارشناس ، گروهي  از مروجين  را براي  انتقال  يافته هاي  نوين  به  روستاييان  آماده  كرده ، بر كار آنها نظارت  كنند.همچنين  
مي توانند به  عنوان  مدير، آموزشگر، برنامه ريز آموزشي  يا تكنولوژيست  آموزشي  در هنرستان ها و دبيرستان هاي  كشاورزي  فعاليت  نمايند يا در 

سمينارها و كنگره هاي  علمي  مسؤول  وسايل  ديداري  و شنيداري  شوند و به  عنوان  سردبير روزنامه ها و نشريات  كشاورزي  در جامعه  خدمت  
كنند.الزم  به  ذكر است  كه  در بخش  كشاورزي ، نياز به  آموزش  هم  براي  زنان  و هم  براي  مردان  روستايي  وجود دارد، بنابراين  فارغ التحصيالن  اين  

 .گرايش چه  زن  و چه  مرد مي توانند فرصت  شغلي  مناسبي  داشته  و نقش  بسيار ارزنده اي  در بهبود وضعيت  روستاييان  داشته  باشند
 : دروس  تخصصي  گرايش ترويج  و آموزش  كشاورزي 

مقدمات  روانشناسي  تربيتي ، جامعه  شناسي  روستايي  ، مقدمات  مردم شناسي  عشايري  ، اصول  آموزش  و پرورش  ، اصول  آموزش  بزرگساالن ، 
اصول  آموزش  كشاورزي ، اصول  ترويج  كشاورزي ، اصول  مديريت  آموزش  و ترويج  ، اصول  برنامه ريزي  ترويجي ، طرح  و تهيه  برنامه  آموزشي ، 

 . نوآوري  و نوپذيري ، آموزش  سمعي  و بصري  ، اصول  مقاله  نويسي  فني  و ترويجي ، ترويج  و آموزش  كشاورزي  عملي 

 :گرايش باغباني 

باغباني  آميخته اي  از علم ، هنر، تجربه  و مهارت  در پرورش  گياهان  باغباني  است . گياهاني  كه  شامل  درختان  ميوه ، گل ها و گياهان  زينتي ، 
سبزيجات  و گياهان  دارويي  مي شود و دانشجوي  مهندسي  باغباني  در طي  چهار سال  با ويژگي هاي  ژنتيكي  اين  چهار دسته  از گياهان ، پاسخ هايي  

كه  گياهان به  شرايط  محيطي  مي دهند و پاسخ هايي  كه  به  تيمارهاي  ما مثل  آبياري ، كود، هرس  و ... مي دهند، آشنا مي شود و به  خاطر همين  
بررسي هاي  دقيق  فيزيولوژيكي  گياهان  است  كه  باغباني  يك  رشته  علمي  است ، علمي  كه  باعث  بهتر شدن  كميت  و كيفيت  محصوالت  باغباني  
شده  است . براي  مثال  به  ياري  علم  باغباني ، گياهان  زينتي  دوام  بيشتري  پيدا كرده  و گل هاي  بزرگتري  مي دهند. يا در قديم  بعضي  از خيارهايي  

 .كه  مي خريديم  تلخ  بود اما امروزه  به  ياري  اصالح  نژاد و رسيدگي هاي  الزم  خيار تلخ  وجود ندارد

 : توانايي هاي  الزم
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باغباني  يك  كار عملي  است ، بايد آن  را حس  كرد، بايد با آب  و خاك  ارتباط  برقرار كرد و بايد بررسي  كرد كه  در زمينه  باغباني  چه  كارهايي  در 
دنيا انجام  شده  است  و از آنها ايده  گرفت . به  همين  دليل  دانشجوي  مهندسي كشاورزي ـ باغباني  الزم است كه سرِ زمين  برود و به كار با خاك و 

گل و گياه عالقه مند باشد.همچنين  دانشجوي  اين  گرايش بايد به  علوم  زيستي  به  ويژه  گياه شناسي  عالقه مند بوده  و به  آن  تسلط  داشته  باشد 
براي  اينكه  تنوع  گياهي  در اين  گرايش فوق العاده  زياد است .گفتني است كه باغباني  به  خاطر ماهيت  گياهان  بخصوص  گياهان  زينتي  با مسائل  

 .ذوقي  سر و كار دارد. بنابراين  افرادي  كه  زمينه هاي  هنري  در آنها قوي  است  و به  گل  و گياه  نيز عالقه  دارند، در اين  گرايش موفق تر خواهند شد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

باغباني  از نظر اقتصادي  رشته  پردرآمدي  براي  توليدكنندگان  است ، چون  فارغ التحصيالن  اين  گرايش در صورت  داشتن  سرمايه  الزم  مي توانند به  
توليد گل ها، گياهان  زينتي  و دارويي ، سبزيجات  يا ميوه هاي  گلخانه اي  بپردازند.از سوي  ديگر چون  دانشگاه  آزاد اسالمي  در سطح  وسيعي  

دانشجوي  مهندسي  باغباني  نمي گيرد، هنوز بازار كار اين  گرايش اشباع  نشده  است .فارغ التحصيالن  مهندسي  باغباني  مي توانند در سازمان  برنامه  و 
 .بودجه  يا جهاد كشاورزي  نيز كارهاي  تحقيقاتي  و آزمايشگاهي  انجام  دهند يا به  عنوان  كارشناس  در مزارع  و باغ هاي  خصوصي  فعاليت  نمايند

 :دروس  تخصصي  گرايش باغباني 

اصول  باغباني ، اصول  اصالح  نباتات ، علف هاي  هرز و كنترل  آنها، حاصلخيزي  خاك  و كودها، ازدياد نباتات  ، سبزيكاري  عمومي ، سبزيكاري  
خصوصي ، ميوه هاي  مناطق  معتدل  ، فيزيولوژي  بعد از برداشت ، گلكاري  ، ميوه هاي  ريز، اصالح  و بذر گيري  گل  و گياه  ، ميوه هاي  گرمسيري  و 

 . نيمه  گرمسيري ، فيزيولوژي  گياهي  ، كارآموزي 

 :گرايش خاك شناسي 

مهندسي  كشاورزي  ـ خاك شناسي  به  شناسايي  خاك ، بهره بري  از خاك  در جهت  توليد مواد غذايي  و حفاظت  از محيط  زيست ، مديريت  خاك  و 
آب ، آلودگي  خاك ، اصالح  خاك هاي  شور و قليايي ، مصرف  بهينه  كودهاي  شيميايي  و آلي  و كاربري  خاك  براي  مصارف  گوناگون  از قبيل  جنگل ، 

مرتع ، زراعت  آبي ، زراعت  ديم  و شهرسازي  مي پردازد. به  عبارت  ديگر دانشجويان  اين  گرايش با مراحل  پيدايش  و تكامل  خاك ، رده بندي  و 
نام گذاري  انواع  خاك ، روش هاي  مختلف  كنترل  فرسايش  و حفظ ، نگهداري  و تقويت  خاك هاي  زراعي  آشنا مي شوند و رابطه  بين  خاك  با آب  و 
گياه  و عوامل  مختلف  اقليمي  را مطالعه  مي كنند و با بررسي  خصوصيات  فيزيكي  و شيميايي  خاك  و واكنش  آن  در برابر اضافه  يا كم  شدن  مواد 

 .مختلف  به  بهروري  هرچه  بيشتر محصوالت  زراعي  كمك  مي كنند

 : توانايي هاي  الزم 

دروس  پايه  در مهندسي  كشاورزي  ـ خاك شناسي،  شيمي  و زمين شناسي  است  و دانشجويان  اين  گرايش بايد به  اين  دروس  و همچنين  محيط  
 .زيست  و منابع  طبيعي  عالقه مند باشند و آمادگي  كار در آزمايشگاه ها، صحرا و مزارع  را داشته  باشند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

 هكتاري  را كود بدهد. تعيين  ميزان  كود و نوع  كود برعهده  مهندس  كشاورزي  ـ خاك شناسي  50 يا 30فرض  كنيد كه  يك  باغدار مي خواهد باغي  
است . همچنين  مهندس  اين  گرايش مي تواند كاربري  زمين هاي  مختلف  را تعيين  كند؛ يعني  مشخص  كند كه  يك  زمين  براي  زراعت ، باغباني  يا 
مسكن  مناسب  است . در ضمن  نوع  محصول  مناسب  براي  زمين  زراعي  را نيز پيشنهاد بدهد. در حال  حاضر نيز مهندس  كشاورزي  ـ خاك شناسي  

 .مي تواند در وزارت  جهاد كشاورزي ، محيط  زيست ، شهرداري ها يا در بخش  خصوصي  فعاليت  كند
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 :دروس  تخصصي  گرايش خاك شناسي 

فيزيك  خاك ، شيمي  خاك ، خاك هاي  شور و قليايي ، پيدايش  و رده بندي  خاك ها، حاصلخيزي  خاك  و كودها، بيولوژي  خاك ، فرسايش  و حفاظت  
 .خاك ، رابطه  آب  و خاك  و گياه ، ارزيابي  خاك ها و اراضي ، نقشه برداري  خاك ها، مباني  زهكشي ، تغذيه  گياه ، كارآموزي 

 :گرايش زراعت  و اصالح  نباتات 

زراعت  و اصالح  نباتات  در كنار گرايش هاي باغباني  و علوم  دامي  يكي  از سه  گرايش توليدكننده  مهندسي  كشاورزي  است . در اين  ميان  گرايش 
زراعت  و اصالح  نباتات  به  رشد و نمو، ميزان  عملكرد و روش هاي  بهينه سازي  توليد گياهان  زراعتي  نظير گندم ، جو، ذرت ، چغندر قند، سويا و 

آفتابگردان  مي پردازد. گياهاني  كه  غذاي  انسان  و دام  به  آنها وابسته  است  و در واقع  مهم ترين  گياهان  زراعتي  به  شمار مي آيند. همچنين  در اين  
گرايش طريقه  اصالح  گياهان  كه  پايه  ژنتيكي  دارد، مطالعه  مي شود تا با اصالح  ژنتيكي ، گياهاني  با كيفيت  و بازدهي  بيشتري  داشته  باشيم . براي  

 .مثال  با تالقي  گندم هاي  مختلف ، گندمي  را توليد كنيم  كه  باالترين  بازدهي  و بهترين  كيفيت  را داشته  باشد

 : توانايي هاي  الزم 

استادان  و متخصصان  اين  گرايش معتقدند كه  زندگي  شخصي  دانشجويان  زراعت  و اصالح  نباتات  بايد به  نوعي  وابسته  به  كشاورزي  باشد. چون  
تجربه  نشان  داده  شده  است ، دانشجوياني  كه  زندگي  شهري  دارند در دروس  عملي  كشاورزي  با مشكالت  زيادي  مواجه  مي شوند. همچنين  افرادي  

 .كه  به  كار در مزرعه  و آزمايشگاه  عالقه مند باشند در اين  گرايش موفق تر هستند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

اگر فارغ التحصيل  اين  گرايش سرمايه  داشته  باشد به  خوبي  مي تواند يك  زمين  زراعي  را به  صورت  مكانيزه  اداره  كند و در صورت  نداشتن  سرمايه  
نيز مي تواند جذب  مؤسسات  توليد واحدهاي  كشاورزي  گردد. به  ويژه  اين  كه  با اجراي  آئين نامه هاي  نظام  مهندسي  كشاورزي  كه  توسط  مجلس  

تصويب  شده  است ، هر زمين  زراعي  اعم  از دولتي  و خصوصي  بايد تحت  نظارت  يك  مهندس  زراعت  و اصالح  نباتات  اداره  گردد. گفتني  است  در 
 ميليون  تومان  وام  براي  انجام  20حال  حاضر دولت  به  هريك  از فارغ التحصيالن  مهندسي  كشاورزي  در صورت  داشتن  توانمندي هاي  الزم  

 .فعاليت هاي  كشاورزي  مي دهد

 : دروس تخصصي گرايش زراعت  و اصالح  نباتات

مرتع داري ، ديم كاري ، علف هاي  هرز و كنترل  آنها، رابطه  آب  و خاك  و گياه ، اصول  اصالح  نباتات ، اصالح  نباتات  خصوصي ، زراعت  نباتات  
 .صنعتي ، زراعت  نباتات  علوفه اي ، فيزيولوژي  گياهان  زراعتي ، كارآموزي 

مهندس كشاورزي، اطالعات فني مورد نياز خود را از متخصصين مربوط دريافت مي كند، مثالً اطالعات فني مربوط به دفع آفات سيب زميني، 
نظير نوع و مقدار سم و تاريخ مصرف آن در منطقه و در مرحله شكوفه دادن را از يك پزشك دريافت مي كند و با جمع بندي ساير اطالعات، اعم 

 .از ماشين آالت، هواشناسي كشاورزي، وضع نيروي انساني آماده به كار و متخصص و. . . ، يك برنامه عملي ارائه مي كند

در مهندسي كشاورزي كه نگهداري و پرورش و حفاظت از خاك و گياه بصورت علمي همراه با كمترين خسارت و بيشترين بهره دهي آموزش 
 .داده مي شود
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 پرستاري
هميشه در ميدان است. سربازي است كه در سخت ترين شرايط نيز مشكالت را مي پذيرد و به بيماران و دردمندان رسيدگي مي كند و اجازه 

مي دهد تا همه بيماران صعب العالج،  بيماران عفوني و واگيردار،  بيماراني كه شعله هاي آتش چهره شان را متالشي كرده است و كسي طاقت ديدن 
آنها را ندارد، در وسعت دست هاي آسماني اش، آرامش يابند. اين، حرفه او است. حرفه اي كه پرستار با قلبي سفيد و قدمهايي سبز در آن گام 

برمي دارد.البته امروره با گذشت زمان و پيشرفت علم و تكنولوژي، حرفه پرستاري يك رشته علمي است و متخصص اين رشته بايد علوم بسياري 
را فرا بگيرد و كاربرد آنها را در ارتباط با مريض بياموزد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه وظيفه يك پرستار تنها مراقبت از بيمار در بيمارستان 

نيست بلكه يك پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل زندگي آنها از پيشگيري از بيماري ها گرفته تا مراقبت در هنگام بيماري و توانبخشي 
پس از بيماري ها سر و كار دارد. زيرا بسياري از بيماري ها ريشه در عادت هاي غلط و شيوه نادرست زندگي دارد. براي مثال زمينه بسياري از 

سكته هاي قلبي از مدتها قبل فراهم مي شود و دليل آن نيز نوع غذاي فرد، وزن او و مقدار فعاليت بدنيش مي باشد. حال اين پرستار است كه با 
آموزش هاي الزم در مورد نوع غذا، نحوه و مقدار فعاليت بدني و نحوه جلوگيري از فشار خون و افزايش چربي سعي مي كند تا از بيماري پيشگيري 

كند يا افراد را با عاليم و اختالالت بيماري آشنا سازد تا بيمار به موقع و پيش از پيشرفت بيماري به دكتر مراجعه كند.در كل مي توان گفت كه 
پرستار يك  عضو مهم  در تيم  مراقبت  بهداشتي  است  و نقش هاي  گسترده اي  از جمله  نقش  مراقبتي ، حمايتي ، درماني ، هماهنگي ، مشورتي ، 

مديريتي  و تحقيقاتي  دارد. به  اين  معنا كه  پرستار وظيفه  مراقبت  و حمايت  از بيمار، هماهنگي  بين  بيمار و پزشك  ، بيمار و خانواده  بيمار (انتقال  
دهنده  خواست ها و نيازهاي  بيمار يا مددجو)، مسؤوليت  مديريت  بخش  (اولويت بندي  براي  رسيدگي  به  بيماران  و تصميم گيري  به  موقع  در مورد 

بيماران  اورژانسي )، آموزش  به  بيمار در جهت  تطابق  با مشكالت  و ناراحتي هاي  پيش آمده ، تحقيق  درباره  روش هاي  مراقبتي  كه  اعمال  كرده  است  
  .و تحقيق  بر روي  نحوه  كاهش  تعداد روزهاي  بستري  يك  بيمار را برعهده  دارد

 نقشهاي پرستار:

- مراقبت كننده: نخستين نقش پرستار مراقبت كردن از فرد مورد نظر ( بيمار ) است. 1
- تعليم دهنده (معلم): اجرا وارزيابي طرحهاي آموزشي براي فرد و خانواده وي جهت رفع نيازهاي يادگيري آنان 2
- مشاور: جمع آوري اطالعات براي تحصيل در حل مشكل و تصميم گيري 3
- رهبر: محقق و حمايت كننده از مددجو و خانواده 4
- نقش درماني 5
- نقش حفاظتي 6
 - نقش هماهنگ كننده7
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 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  پرستاري  بايد عاشق  انسان  و انسانيت  باشد تا بتواند در شرايط  سخت  و بحراني  حتي  زماني  كه  خسته  است  يا آمادگي  جسمي  و روحي  
الزم  را ندارد، به  ديگران  كمك  كند. همچنين  بايد فردي  منظم  و دقيق  باشد و بداند كه  نظم  و سختگيري  اساس  كار رشته  پرستاري  است  و از 

لحاظ  درسي  نيز الزم  است  كه  به  زيست شناسي ، شيمي  و زبان  انگليسي  مسلط  باشد چون  براي  روزآمد بودن  و اطالع  از آخرين  دستاوردهاي  
دانش  پرستاري ، بايد از مجالت  و منابع  علمي  به  زبان  انگليسي  استفاده  كند.در ضمن  دانشجوي  پرستاري  بايد از سالمت  كامل  جسماني  برخوردار 
باشد تا به  ياري  ديد قوي  بتواند كارهاي  ظريف  و دقيق  پرستاري  را به خوبي  انجام  دهد و با شنوايي  خوب ، صداي  قلب  را حتي  اگر ضعيف  باشد، 

بشنود. حتي  داشتن  قدي  متناسب  و عدم  لكنت  زبان  يا لرزش  دست  در اين  رشته  ضروري  است . چون  همين  مشكالت  به  ظاهر كوچك ، در 
كارايي  يك  پرستار بسيار مؤثر است .در كل  بايد گفت  كه  پرستاري  علم  و هنر است  براي  همين  يك  پرستار بايد عالوه  بر دانش  الزم ، از آمادگي  

روحي  و رواني ، صبر و حوصله ، روابط  عمومي  خوب  و قدرت  تجزيه  و تحليل  باال برخوردار باشد. به  عبارت  ديگر يك  پرستار نمي تواند تنها با تكيه  
بر دروس  دانشگاهي ، در كار خود موفق  شود بلكه  بايد از دانش  خود در شرايط  مختلف  و متفاوت  به  درستي  استفاده  كند و اين  نياز به  قدرت  

 .تجزيه  و تحليل  خوب ، سرعت  عمل  و آمادگي  روحي  و رواني  دارد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

در كشور ما با اين  كه  پرستاران  جايگاه  واقعي  خود را نيافته اند و در چند سال  اخير نيز با تعداد قابل  توجهي  فارغ التحصيل  رشته  پرستاري  از 
دانشگاه  آزاد و دانشگاه هاي  علوم  پزشكي  و خدمات  بهداشتي  ـ درماني  روبرو هستيم  اما هنوز مراكز بهداشتي  ـ درماني  به  پرستاراني  متخصص ، 

مجرب  و توانمند نيازمندند و در واقع  بازار كار براي  فارغ التحصيل  خوب  اين  رشته  وجود دارد.چون  پرستاران  عالوه  بر كار در بيمارستان ها و مراكز 
بهداشتي  ـ درماني  مي توانند در صنعت  براي  مراقبت  از سالمت  و بهداشت  كاركنان  صنايع  مختلف ، در سازمان  تربيت  بدني  و مراكز ورزشي  به  
عنوان  يكي  از اعضاي  اصلي  تيم  مراقبت  پزشكي  و در آموزش  و پرورش  فعاليت  نمايند.حتي  يك  پرستار مي تواند به طور مستقل  فعاليت  كند؛ 

 .يعني  با تأسيس  مركز بهداشت  خصوصي  به  ارزيابي  وضعيت  سالمت  افراد جامعه  بپردازد يا مهدكودك  داير نمايد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

 .تشريح ، فيزيولوژي ، ايمونولوژي ، بيوشيمي ، ميكروب شناسي ، انگل شناسي ، آمار حياتي  مقدماتي 

 :دروس  اصلي 

 
تغذيه  و تغذيه  درماني ، اصول  اپيدميولوژي  و مبارزه  با بيماري ها، روانشناسي  اجتماعي ، داروشناسي ، زبان  تخصصي ، اصول  و روش  آموزش  به  

 .بيمار

 :دروس  تخصصي 
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اصول  و فنون  كاربرد احكام  اسالمي  در پرستاري ، بررسي  وضعيت  سالمت ، پرستاري  بهداشت  جامعه ، پرستاري  بهداشت  مادران  و نوزادان  و 
مراقبت هاي  دوران  بارداري  و زايمان  ، بيماري هاي  داخلي ، عفوني  و پرستاري هاي  مربوط ، پرستاري  ويژه ، پرستاري  در فوريت ها، كودكان  و 

 (كودك  بيمار)، بهداشت  رواني ، بيماري ها و پرستاري هاي  مربوط ، اصول  مديريت  2 (كودك  سالم )، كودكان  و پرستاري  مربوط  1پرستاري  مربوط 
 . خدمات  پرستاري ، تاريخ  و تحوالت  و اخالق  پرستاري ، كارآموزي 

 تحصيالت تكميلي : 

گرايشهاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري: 
) گرايشهاي كارشناسي ارشد 1

الف) داخلي جراحي 
ب) اطفال 

ج) مديريت 
د) بهداشت 

ه) روان پرستاري 
ن)پرستاري ويژه 

و) اپيدميولوژي 
ز) آناتومي 

ح) فيزيولوژي 
ط) بافت شناسي 

) گرايشهاي مقطع دكتري 2
الف) پرستاري 

ب) آناتومي 
ج) بافت شناسي 
د) اپيدميولوژي 

 دوره كارشناسي ارشد پرستاري 

فارغ التحصيالن دوره كارشناسي پرستاري ، طبق ضوابط خاص، قبولي در آزمون ورودي و همچنين مصاحبه، در دوره دو ساله كارشناسي ارشد 
 11 واحد و دروس اختياري 8 واحد، دروس تخصصي و الزامي 7 واحد درسي (شامل دروس اصلي 26پرستاري پذيرفته مي شوند. در اين دوره 

 واحد پايان نامه ارائه مي گردد. دانشجويان در يكي از تخصصهاي آموزش پرستاري يا مديريت خدمات پرستاري بيماريهاي جراحي و 6واحد ) و 
داخلي، پرستاري بهداشت جامعه، مديريت آموزش پرستاري (و در آينده نزديك پرستاري سالمندان) ادامه تحصيل مي دهند. 

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد در سطح باالي تخصصي، امور آموزش، مديريت خدمات پرستاري و ارائه خدمات باليني، در دانشكده هاي 
پرستاري و مراكز مختلف بهداشتي درماني خدمت مي كنند. اين فارغ التحصيالن بايد قادر باشند امور مهم و مشكالت آموزش خدمات پرستاري و 
به طور كلي ، بهداشت و درمان جامعه را مشخص و با تصميم گيري و ايجاد تغيير براي اصالح وضع موجود و ايجاد تغييرات مطلوب برنامه ريزي 

 و آن را اجرا نمايند.
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 دوره دكتراي پرستاري 

 25دارندگان مدرك كارشناسي ارشد پرستاري طبق ضوابط خاصي ، قبولي در آزمون كتبي ورودي و مصاحبه و گذراندن دوره آموزشي شامل 
 واحد رساله دكتري و امتحان جامع دكتري به دريافت درجه دكتراي پرستاري نايل مي گردند. اين دوره در حال حاضر 20واحد دروس اختصاصي، 

فقط در دو دانشگاه كشور داير مي باشد. دارندگان درجه دكتراي پرستاري در حال حاضر امور برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي ، تدريس و تحقيق 
و مديريت در سطوح باالتر را در دانشگاههاي علوم پزشكي (آزاد و دولتي) عهده درا مي شوند. 

پرستار يك عضو مهم در تيم مراقبت بهداشتي است و و داراي نقشهاي گسترده اي از جمله نقش مراقبتي، حمايتي، درماني، هماهنگي ، 
مشورتي ، مديريتي و تحقيقاتي مي باشد. به اين معنا كه پرستار وظيفه مراقبت و حمايت از بيمار، وظيفه هماهنگي بين بيمار و پزشك و بيمار و 

خانواده بيمار (انتقال دهنده خواستها و نيازهاي بيمار يا مددجو) ، مسووليت مديريت بخش (اولويت بندي براي رسيدگي به بيماران و تصميم گيري 
به موقع در مورد بيماران اورژانسي) ، وظيفه آموزش به بيمار در جهت تطابق با مشكالت و ناراحتي هاي پيش آمده و وظيفه تحقيق درباره 

روشهاي مراقبتي كه اعمال كرده است و تحقيق بر روي نحوه كاهش تعداد روزهاي بستري يك بيمار را بر عهده دارد. 
پرستاري يعني كمك به فرد سالم يا بيمار در درمانگاه يا بيمارستان براي انجام آن دسته از فعاليت هايي كه سبب حفظ و ارتقاي سالمت مي گردد 

به نحوي كه اگر فرد توانايي، اراده يا آگاهي الزم را داشت، مي توانست آن فعاليت ها را بدون كمك انجام دهد. 
در همين راستا پرستار وظايف خود را در قالب شش نقش درماني ، مراقبتي ، حمايتي ، هماهنگي ، حفاظتي و آموزشي انجام مي دهد. 

بدون شك پرستار نقش اصلي را در مراقبت و پيگيري درمان بيمار دارد و همين امر بيانگر نياز جامعه به پرستار مرد مي باشد چون هر بيماري 
دوست دارد در بعضي از بيماري ها مثل بيماري هاي كليوي يا داخلي توسط پرستار همجنس خود مورد مراقبت قرار گيرد. در حال حاضر نيز در 

بيمارستان هاي دولتي، بخش ارولوژي (دستگاه كليوي و مجاري ادرار)  خانم ها توسط پرستار خانم و بخش ارولوژي آقايان توسط پرستار آقا اداره 
مي شود و به نظر مي رسد كه در برخي از بخش هاي ديگر مثل بخش داخلي نيز بايد اين مساله تعميم پيدا كند 

 آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:

در بسياري از كشورها اولين خط ارتباط جامعه با سيستم پزشكي، پرستار است. چرا كه پرستاران نسبت به ديگر افراد تيم پزشكي تعدادشان بيشتر 
  درماني آنها جامع مي باشد.–است، در دسترس قرار دارند و اطالعات بهداشتي 

در كشور ايران نيز با اين كه پرستاران جايگاه واقعي خود را نيافته اند و در چند سال اخير نيز با تعداد قابل توجهي فارغ التحصيل رشته پرستاري از 
 درماني به پرستاراني متخصص، – درماني روبرو هستيم اما هنوز مراكز بهداشتي –دانشگاه آزاد و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

مجرب و توانمند نيازمندند و در واقع بازار كار براي فارغ التحصيل خوب اين رشته وجود دارد. 
 درماني مي توانند در صنعت براي مراقبت از سالمت و بهداشت كاركنان صنايع –پرستاران عالوه بر كار در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي 

مختلف، در سازمان تربيت بدني و مراكز ورزشي به عنوان يكي از اعضاي اصلي تيم مراقبت پزشكي و در آموزش و پرورش فعاليت نمايند. 
«فرصت هاي شغلي يك پرستار بسيار وسيع و گسترده است و حتي يك پرستار مي تواند بطور مستقل فعاليت نمايد. يعني مي تواند با تاسيس 

 مركز بهداشت خصوصي به ارزيابي وضعيت سالمت افراد جامعه بپردازد يا مهدكودك داير نمايد»
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 اتاق عمل

گسترش مراكز بيمارستاني داراي اتاق عمل جراحي و نياز روزافزون به افراد كاردان براي اداره اتاق هاي عمل جراحي، بيانگر نياز جامعه به 
تكنسين اتاق عمل است. افرادي كه مي توانند درمسائل فني، پزشكان جراح را ياري دهند. فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در اتاق عمل به 
جراحان كمك هاي الزم فني را ارائه دهند. همچنين اين دسته از متخصصان مي توانند وسائل جراحي و استريل را جهت استفاده آماده نمايند و 

 .اداره اتاق عمل را به عهده گيرند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس اصلي و تخصصي

تكنيك اتاق عمل عمومي، فن پرستاري، فيزيولوژي، تشريح، شيمي آلي و بيوشيمي، بهداشت فردي و همگاني، انگل شناسي و ميكروب شناسي، 
داروشناسي عمومي و تخصصي، جراحي عمومي و تخصصي، اصطالحات پزشكي و اصطالحات رايج در اتاق عمل، كارآموزي عمومي، جراحي 

زنان و زايمان، بيماري هاي داخلي، آسيب شناسي، فيزيك پزشكي و كاربرد آن در اتاق عمل، خون شناسي و انتقال خون، بيهوشي، روش هاي 
 .احياء قلبي و ريوي، روانشناسي، كارآموزي در عرصه
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 هوشبري 

هدف تربيت افراد كارآمدي است كه بتوانند در گروه هاي سه يا چهار نفره به عنوان دستيار يك متخصص بيهوشي، در يك بخش هوشبري 
انجام وظيفه كنند. دروس اين رشته به صورت نظري، عملي و كارآموزي در عرصه است. فارغ التحصيالن هوشبري توانايي شناسايي دستگاه هاي 

اندازه گيري گازهاي خون و ساير وسايل آزمايشگاهي مربوط به رشته بيهوشي و تنظيم و كاربرد آنها، شناسايي دستگاه هاي مختلف بيهوشي در 
اتاق عمل و استريليزاسيون آنها، بيهوش ساختن بيمار زير نظر متخصص و مراقبت هاي قلبي و تنفسي و بيدار كردن او در پايان عمل، 

دردشناسي، احياي قلبي، ريوي، و انجام دادن بي حسي هاي ناحيه اي و غيره در موارد كلينيكي پرستاري به روش علمي و مراقبت از بيماران 
 .بدحال را دارند

 1دوره كارداني هوشبري يكي از دوره هاي آموزش عالي (از شاخه هاي پيراپزشكي) است و هدف آن تربيت نيروي انساني كارآمدي است كه هر 
 نفر از آنها بتوانند به عنوان دستيار يك متخصص بيهوشي زير نظر وي در يك بخش اتاق عمل انجام وظيفه نمايند. فارغ التحصيالن 2يا 

هوشبري در صورت تمايل به ادامه تحصيل در رشته مرتبط مي توانند از طريق رشته كارشناسي بيهوشي يا پرستاري اقدام نمايند. ادامه تحصيل 
كارداني هوشبري در مقطع كارشناسي بيهوشي يا پرستاري به صورت ناپيوسته و در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي پرستاري , آناتومي , 
فيزيولوژي و ديگر زير شاخه هاي علوم پزشكي امكان پذير خواهد بود كه در صورت پذيرفته شدن در هر يك از رشته هاي كارشناسي ارشد 

مذكور , شرح وظايف فرد تغيير يافته و از رشته هوشبري خارج مي گردد (ادامه تحصيل در اين رشته تا دكتراي بيهوشي امكان پذير نمي باشد) 
با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بيهوشي ،رشته كارشناسي هوشبري با تاكيد بر يادگيري فعاالنه، نوآوري ، كسب اطالعات و 

 .مهارت هاي باليني جديد و مراقبت از بيماران به مطلوبترين شكل ممكن تاسيس شد

اين دوره يكي از دوره هاي آموزش عالي (از شاخه هاي پيراپزشكي) است كه دانشجويان طي دوره آموزشي با اصول جديد , روشها , تجهيزات و 
وسايل مورد استفاده در مراقبت از بيمار بيهوش در اعمال جراحي عمومي , تخصصي و همچنين بخشهاي مراقبت هاي ويژه و اورژانسها آشنا 

 شده و نحوه مراقبت از بيماران در مراحل مختلف بيهوشي را به صورت نظري و عملي فرا مي گيرند.

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل
 : دروس اصلي و تخصصي

روش بيهوشي، تشريح (آناتومي)، فيزيولوژي، ميكروب شناسي و استريليزاسيون،  اصول پرستاري، رفتار در اتاق عمل، فيزيك،  
داروشناسي(فارماكولوژي)، اصطالحات عمومي پزشكي و اختصاصي بيهوشي، كارآموزي، معرفي بيمار، بيماري شناسي، كمك هاي اوليه و روش 

 .احياء قلبي ريوي، داروشناسي اختصاصي، اصول مراقبت هاي ويژه، كارآموزي در عرصه

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693210/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693210/
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  بهداشت حرفه اي

در دنياي امروز انسان ها مجبورند در تالش معاش؛ با مشكالت گوناگون دست و پنجه نرم كرده و خطرات فراواني را كه خود ناشي از پيشرفت 
علم و تكنولوژي است، به جان بخرند. اين خطرات، تعداد عوامل تهديد كننده سالمتي را افزايش داده است و در نيتجه بر تعداد بيمار هاي شغلي 

و مخاطرات حرفه اي نيز روز به روز افزوده مي شود. براي مثال كارگري كه در واحد صنعتي با جيوه يا سرب سر و كار دارد، ممكن است دچار 
مسموميت حاد شده يا به يك بيماري مزمن دچار گردد.كاركنان مشاغل اداري نيز گاه به علت بي حركتي، كار كردن در نور ضعيف، مكان هاي 

غير بهداشتي و مرطوب يا به علت تماس با دستگاه هاي الكترونيكي ممكن است سالمت خود را به خطر اندازند. حتي گاهي اوقات شرايط محيط 
كار به اندازه اي سخت و ناگوار است كه اگر دانش بشري كمك نكرده و مشكالت را همواره نسازد، زندگي در آن شرايط غير ممكن مي گردد. تا 
جايي كه در عصر حاضر حوادث پس از بيماري هاي قلب و عروق و سرطان سومين علت اصلي مرگ و مير در كشورهاي صنعتي است.از سوي 
ديگر، حوادث ناشي از كار، هزينه هاي بسياري را بر دوش اقتصاد ملي هر كشور مي گذارد به همين دليل حفظ سالمت كارگران كه عظيم ترين 

قشر هر جامعه اي را تشكيل مي دهند گذشته از جنبه انساني آن، هم از نظر مصالح اجتماعي و اقتصادي و هم از نظر تأمين سالمت و فراهم 
ساختن آسايش و رفاه كارگران و تطبيق وضع كار با مقتضيات جسمي و رواني آنان،  يك وظيفه انساني، يك احتياج و يك شرط امكان انجام كار 

 .و فعاليت ثمر بخش است. كاري مهم و حياتي كه در هر كشوري بر عهده متخصصان بهداشت كار مي باشد

به عبارت ديگر دانش  بهداشت  حرفه اي  تالش  مي كند تا با حذف  كردن  عوامل  خطرزاي فيزيكي، شيميايي، رواني و بيولوژيكي يا كاهش  تأثيرات  
اين  عوامل  از آسيب رسي  به  كاركنان  جلوگيري  نمايد. براي  رسيدن  به  اين  هدف  علم  بهداشت  داراي  سه  مرحله  مهم  و اساسي  است  كه  اين  

 :مراحل  عبارتند از

شناسايي ، ارزيابي  و كنترل  عوامل  خطرزا؛ يعني  متخصص  بهداشت  حرفه اي  در مرحله  اول  خطر را شناسايي  كرده  و پس  از شناسايي  كامل ، مقدار 
خطر را سنجش  مي كند و در مرحله  آخر به  كنترل  عوامل  خطرزا مي پردازد. گفتني  است  كه  مرحله  شناسايي  خطر در مقطع  كارداني ، ارزيابي  در 

مقطع  كارشناسي  و كنترل  در مقطع  كارشناسي  ارشد بهداشت  حرفه اي  آموزش  داده  مي شود.براي  مثال  يك  كاردان  بهداشت  حرفه اي  در كارخانه  
ريسندگي  و بافندگي  بايد كانون هاي  خطر اعم  از منابع  ايجاد صداي  بيش  از حد مجاز، نوع  مواد شيميايي  خطرناك  مورد استفاده ، نحوه  نگهداري  
مواد خطرناك  و طريقه  مصرف  آنها را شناسايي  كند. سپس  يك  كارشناس  بهداشت  حرفه اي  بايد تراكم  مقدار آلودگي  را در يك  متر مكعب  هوا 

تعيين  نمايد و مشخص  كند كه  مقدار آلودگي  باالتر يا پائين تر از حد استاندارد است  كه  در اين  مرحله  كارشناس  با استفاده  از روش هاي  آناليز 
پيچيده  و وسيعي  مانند آناليز رنگ سنجي ، آناليز دستگاهي ، گاز فورماتوگرافي ، اكسپكفوتومتري  و روش هاي  ديگر ماده  شيميايي  مورد نظر را 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 50

 

سنجش  و مقدار آن  را تعيين  مي كند. كارشناس  ارشد بهداشت  حرفه اي  نيز پس  از اين  كه  عوامل  خطرزا شناسايي  و ارزيابي  شد بايد روش  يا 
روش هايي  را پيشنهاد كند كه  عوامل  زيان آور حذف  گردد يا كاهش  يابد و به  اندازه  استاندارد برسد. فارغ التحصيل  دكترا نيز به  تدريس  و تحقيق  

 .در زمينه  بهداشت  حرفه اي  مي پردازد

 تخصص هاي فني و مهندسي بهداشت حرفه اي

در بيشتر صنايع كشور به ويژه بخش هاي خصوصي و كوچك به دليل محدوديت جذب نيروي انساني از رشته هاي مختلف بهداشت، قسمتي از 
فعاليت هاي اصلي اين رشته از طريق بهداشت حرفه اي يا واحد ايمني و بهداشت صنعتي صورت مي گيرد كه از جمله اين امور مي توان به 

اجراي برنامه هاي واكسيناسيون، آموزش بهداشت فردي و عمومي، بهسازي محيط كار از نظر چگونگي تأمين آب آشاميدني سالم، مديريت جمع 
آوري و دفع بهداشتي زباله هاي صنعتي، طرح جمع آوري و تصفيه بهداشتي فاضالب هاي صنعتي، نحوه كنترل حشرات و جوندگان موذي و 

ناقل بيماري، ايجاد تسهيالت رفاهي و بهداشتي و كنترل تغذيه كارگران اشاره نمود. ليكن به دليل كم توجهي و عدم شناخت حوزه فعاليت هاي 
بهداشت حرفه اي از سوي مديران و صاحبان صنايع، رسيدگي به امور فوق به اشتباه محور اصلي فعاليت هاي ايمني و بهداشت صنعتي قرار 

گرفته و با تحت الشعاع قرار گرفتن فعاليت هاي تخصصي آن، اين واحد بطور شايسته نمي تواند به اهداف اصلي خود دست پيدا كند. همچنين 
افكار عمومي كاركنان نيز به اينگونه امور معطوف گشته و همه خواسته هاي خود را در قالب بهداشت عمومي از اين واحد پيگيري مي نمايند. 

فعاليت هاي بهداشت حرفه اي در همه سازمان ها شامل دو بخش ايمني و بهداشت محيط كار است كه در بخش ايمني، شناسايي خطرات 
محيط كار و چگونگي كنترل آنها مورد بحث قرار مي گيرد و شامل موضوعات متعددي از قبيل ايمني كار در مشاغل جوشكاري، تراشكاري، 
نجاري، غواصي، كار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمني ساختمان و ساختمان سازي، ايمني ماشين آالت و ابزار، ايمني برق، ايمني حريق، 

ايمني معدن و غيره مي باشد. در بخش بهداشت محيط كار نيز با هدف پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار، عوامل زيان آوري چون عوامل 
فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي، مكانيكي و عوامل رواني محيط كار مورد شناسايي، اندازه گيري، ارزشيابي و در نهايت كنترل قرار 

 .مي گيرد

 

 : توانايي هاي  الزم 

در رشته  بهداشت  حرفه اي  عوامل  زيان آور مختلفي  اعم  از شيميايي ، فيزيكي ، بيولوژيكي  و رواني  وجود دارد. از همين  رو دانشجوي  اين  رشته  بايد 
در دروس  پايه  مثل  رياضي ، فيزيك ، شيمي  و زيست شناسي  توانمند باشد؛ يعني  براي  موفقيت  در بهداشت  حرفه اي  بايد هم  در رياضي  و فيزيك  و 

هم  در علوم  تجربي  پايه اي  قوي  داشت . دانشجوي  بهداشت  حرفه اي  بايد از نظر جسمي  نيز سالم  باشد تا بتواند در محيط هاي  صنعتي  فعاليت  
 .كند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 
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وزارتخانه هاي  كار، صنايع  و معادن ، جهاد كشاورزي ، نيرو، بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  از مراكز اصلي  جذب  فارغ التحصيالن  اين  رشته  
هستند. همچنين  سازمان ها، شركت ها و كارخانه هاي  بزرگي  مثل  شركت  نفت ، ذوب آهن ، هواپيمايي  كشوري ، ايران  خودرو و پلي اكريل  داراي  

واحد بهداشت  حرفه اي  بسيار قوي  هستند كه  در هريك  از اين  واحدها چند كارشناس  ارشد، كارشناس  و كاردان  بهداشت  حرفه اي  فعاليت  
 درصد از دانشجويان  كارشناسي  بهداشت  حرفه اي  نيز به  طور پاره وقت  در كارخانجات  و 50مي كنند. تا جايي  كه  در حال  حاضر بيش  از 

 .سازمان هاي  مختلف  به  عنوان  مشاوره  بهداشتي  فعاليت  مي نمايند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  اصلي  و تخصصي 

فيزيك  عمومي ، شيمي  تجزيه ، پاتوبيولوژي ، بهداشت  آب ، شيمي  عمومي ، فيزيولوژي  و تشريح ، رياضيات  پايه  و مقدمات  آمار، آموزش  بهداشت ، 
كمك هاي  اوليه ، بيوشيمي ، حشره شناسي  پزشكي  و مبارزه  با ناقلين ، شناسايي  عوارض  شيميايي ، دفع  مواد زائد صنعتي ، ايمني  در صنعت ، اصول  

تغذيه ، آمار حياتي  نظري ، آمار حياتي  عملي ، شناسايي  عوامل  فيزيكي ، تشكيالت  و خدمات  بهداشت  حرفه اي ، مبارزه  با آلودگي هاي  هواي  محيط  
 كار، سم شناسي  صنعتي ، آشنايي  با كليات  پزشكي  و بيماري ها حرفه اي ، حوادث  ناشي  از كار، مهندسي  انساني ، كارآموزي  در عرصه 

 
 : برنامه هاي كلي و اجرايي بهداشت حرفه اي در كارخانجات

. معاينات شغلي (قبل از استخدام، دوره اي و اختصاصي) به منظور ايجاد يك سيستم پايش و مراقبت دايمي 1
. برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني به منظور ايجاد يك سيستم حفاظت فني در محيط كار 2
. برنامه هاي مربوط به بهداشت حرفه اي به منظور حفظ و ارتقاي آن 3
. ايجاد امكانات امدادي و درماني اوليه 4
. برنامه هاي مربوط به آموزش ايمني و بهداشت شغلي 5
. برنامه هاي مربوط به ناتواني يا توانبخشي در صنعت 6
 . كنترل وضعيت تغذيه كاركنان7

 : وظايف متخصصين بهداشت حرفه اي
در راستاي سيستم ها و برنامه هاي اجرايي بهداشت حرفه اي، رئوس توانايي ها و وظايف متخصصين آن عبارتند از : 

. شناسايي، اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار از طريق طراحي و نظارت بر ايجاد سيستم هاي فني تأمين بهداشت 1
نظير طراحي روشنايي، طراحي سيستم هاي تهويه صنعتي، طراحي سيستم هاي تصفيه آب و فاضالب صنعتي و غيره. 

. بررسي نحوه انجام كارها از نظر اصول ايمني و ارگونوميك كار و ارايه روش هاي صحيح انجام آنها. 2
. طراحي و نظارت بر ايجاد پست هاي كار ارگونوميكي نظير پست هاي كار كامپيوتري، پست هاي كار مونتاژ، پست هاي كار تحريري، طراحي 3

.. …ارگونوميكي ابزارهاي كار دستي، كنترل ها و نشانگرها و 
. آموزش نكات ايمني و بهداشت حرفه اي محيط كار به كارگران 4
. تأمين، آموزش و نظارت بر نحوه استفاده از وسايل حفاظ فردي توسط كارگران. 5
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 بهداشت  محيط 

رشته  بهداشت  محيط  به  مطالعه  مسائل  زيست  محيطي  از قبيل  آب ، فاضالب ، زباله ، هوا و كنترل  بهداشت  مواد غذايي  مي پردازد تا دانشجويان  
پس  از فارغ التحصيلي  بتوانند در اجتماعات  كوچك  مستقر شده  و پس  از مطالعه  و بررسي  مشكالت  بهداشت  منطقه  در جهت  رفع  اين  مشكالت  
قدم  بردارند؛ يعني  دانشجويان  بايد بتوانند با دادن  طرح هايي  مفيد و عملي  در زمينه  تأمين  آب  آشاميدني  سالم  كمي  و كيفي ، دفع  صحيح  زباله ، 

بهسازي  اماكن  عمومي ، مبارزه  با حشرات  و ناقلين  بيماري ، مردم  را در رفع  اين  مشكالت  راهنمايي  و كمك  كرده  و اطالعات  و آمارهاي  الزم  را 
در موارد فوق  جمع آوري  و طبقه بندي  نمايند.اين  رشته  در مقطع  كارداني  مسائل  زيست محيطي  را به  صورت  ساده تري  مطرح  مي كند چون  

كاردان ها در اجتماعات  كوچكتري  مثل  روستاها به  مردم  خدمت  مي كنند و به  مسائل  بهداشتي  اوليه  آنها از قبيل  پاكيزه  كردن  آب  (گندزدايي  آب )، 
مبارزه  با حشرات ، تصفيه  فاضالب  و بهداشت  مسكن  و اماكن  عمومي  مي پردازند. اما در مقطع  كارشناسي  تخصصي تر و فني تر مي شود، چون  
فارغ التحصيالن  بايد بتوانند براي  اجتماعات  بزرگتر از قبيل  شهرها برنامه ريزي  بهداشتي  كنند. براي  مثال  طراحي  تصفيه خانه  آب  يا فاضالب  

شهرها، نحوه  جمع آوري  فاضالب ، نحوه  توزيع  و انتقال  آب ، شناخت  آالينده هاي  هوا و كنترل  آنها در حيطه  فعاليت  فارغ التحصيالن  كارشناسي  
 .بهداشت  محيط  مي باشد

 

 : توانايي هاي  الزم

رشته  بهداشت  محيط  داراي  سه  جنبه  بيولوژي ، شيمي ، فيزيك  و رياضي  است  و دانشجوي  بهداشت  محيط  در صورت  عالقه مندي  به  هر يك  از 
زمينه هاي  فوق  مي تواند در اين  رشته  موفق  گردد.براي  مثال  كارشناس  بهداشت  محيط  كه  به  دروس  فني  به  ويژه  مكانيك  سياالت  عالقه مند 

است ، مي تواند در زمينه  طراحي  تصفيه  خانه ها فعاليت  كند. كارشناس  عالقه مند به  بيولوژي  نيز مي تواند در زمينه  انتقال  بيماري ها به  انسان  توسط  
فاكتورهاي  زيست  محيطي  مطالعه  و تحقيق  كند و فردي  كه  به  شيمي  عالقه مند است  مي تواند در زمينه  فرآيندهاي  مختلف  اعم  از فرآيند تصفيه  
آب  يا فاضالب  فعاليت  نمايد. درواقع  اين  رشته  مي تواند طيف  گسترده اي  از داوطلبان  را كه  داراي  عاليق  و توانمندي هاي  متفاوتي  هستند، جذب  
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خود كند. قابل  ذكر است  كه  زمينه هاي  فوق  بيشتر در كارشناسي  و مقاطع  باالتر مطرح  مي شود و در مقطع  كارداني  كه  جنبه  كاربردي  دارد، آنچه  
مهم  است  عالقه مندي  به  حفظ  بهداشت  محيط  و آموزش  اين  مسأله  به  عموم  مردم  است.گفتني  است  كه  رشته  بهداشت  محيط  ابتدا در مقطع  

 .كارداني  دانشجو مي پذيرد  اما دانشجويان  مي توانند تا مقطع  دكترا در كشور ادامه  تحصيل  دهند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

اگر جامعه  و حكومت  به  بهداشت  و سالمتي  اهميت  دهد، فرصت هاي  شغلي  اين  رشته  بسيار زياد خواهد بود چون  هر جا انسان  وجود داشته  باشد، 
براي  حفظ  سالمت  او، متخصصان  اين  رشته  بايد حضور داشته  باشند، اما متأسفانه  در كشور ما توانمندي هاي  متخصصان  بهداشت  محيط  

ناشناخته  مانده  و از همين رو فرصت هاي  شغلي  فارغ التحصيالن  اين  رشته  به  طور كاذب  كم  شده  است .با اين  وجود يك  فارغ التحصيل  توانمند 
بهداشت  محيط  در مقطع  كارداني  مي تواند در وزارت  بهداشت  - درمان  و آموزش  پزشكي  و در مقطع  كارشناسي  در شهرداري ها، سازمان  آب  و 

 .فاضالب ، شركت هاي  خصوصي  طراحي  تصفيه خانه  آب  و فاضالب  و سازمان  حفظ  محيط زيست  فرصت هاي  شغلي  مناسبي  داشته  باشد

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه  و اصلي 

فيزيك  عمومي ، شيمي  عمومي ، آمار حياتي  مقدماتي ، اصول  هيدروليك ، نقشه برداري ، آموزش  بهداشت ، پاتوبيولوژي ، اپيدميولوژي  بيماري هاي  
 .واگير، جامعه شناسي  شهري  و روستايي ، نظام  عرضه  خدمات  بهداشتي  و درماني 

 : دروس  تخصصي 

شيمي  و ميكروبيولوژي  آب  و فاضالب  ، كارگاه  لوله كشي  آب  و فاضالب ، اصول  تصفيه  و بهسازي  منابع  آب ، دفع  فاضالب  در اجتماعات  كوچك ، 
كاربرد موتور تلمبه  در تأسيسات  آب  و فاضالب ، كارگاه  نصب  و راه اندازي  و تعمير موتور تلمبه ها، حفاري  و بهره برداري  از چاه  ، اصول  بهداشت  
هوا، بهداشت  مواد غذايي ، بهداشت  مسكن  و اماكن  عمومي ، گندزداها، آشنايي  با پرتوهاو پرتوزاها، كاربرد سموم  و ناقلين  ، بهداشت  حرفه اي  ، 

 .اقدامات  بهداشتي  در شرايط  اضطراري  ، بهره برداري  و نگهداري  تأسيسات  آب  و فاضالب  ، كارآموزي  در عرصه 
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 روانشناسي 
 سال پيش روانشناسي را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي مي دانستند كه رويداد هاي دروني،  ذهني و مغزي را مثل تصورات، 80تا 

خاطرات،  افكار و احساسات مطالعه مي كند.طبق اين تعريف، روانشناسي شاخه اي از ذهني ترين بخش دانش انسان؛ يعني فلسفه بود. اما از اوايل 
قرن بيستم و با پيشرفت سريع دو علم زيست شناسي و فيزيك،  روانشناسي نيز مطالعه ذهني (زندگي رواني) را كنار گذاشت و به مشاهده و 

مطالعه رفتار موجودات پرداخت. البته هنوز نيز روانشناسان فرآيندهاي ذهني را مطالعه مي كنند اما اين كار را نه به صورت ثبت شخصي ادراكات 
و احساسات بلكه به شيوه عيني و علمي انجام مي دهند.متأسفانه  هنوز در كشور ما بسياري  از مردم ، روانشناسي  را با كف بيني  و احضار روح  يكي  

مي دانند و ما مي بينيم  كه  كتاب هايي  با موضوعات  فوق ، به  عنوان  كتاب هاي  روانشناسي ، فروش  فوق العاده اي  دارند. در حالي  كه  روانشناسي  
شاخه اي  از علوم  زيستي  است  كه  هم  به  مطالعه  عيني  رفتار قابل  مشاهده  مي پردازد و هم  به  فهم  و درك  فرآيندهاي  ذهني  كه  مستقيماً قابل  

 4مشاهده  نبوده  و براساس  داده هاي  رفتاري  و عصب  زيست شناختي  قابل  استنباط  است ، توجه  دارد. رشته  روانشناسي  در مقطع  كارشناسي  داراي  
گرايش  باليني ، آموزش  كودكان  استثنايي ، صنعتي  و سازماني  و عمومي  است . در اين ميان روانشناسي  باليني  خدمات  تشخيص  و درمان  (روان  

درماني ) را به  افرادي  كه  دچار رفتارهاي  نابهنجاري  مثل  افسردگي ، اضطراب ، وسواس ، و غيره  هستند، ارائه  مي دهد كه  اين  خدمات  در سه  زمينه  
تشخيص ، درمان  و پيشنهاد روش هايي  براي  پيشگيري  از معضالت  و ناهنجاري هاي  رفتاري  ارائه  مي شود. روانشناسي  صنعتي  و سازماني  نيز 

يافته هاي  روانشناسي  را در تمام  محيط هاي  كاري  به  كار مي برد؛ يعني  درباره  اين  كه  محيط  كار بايد چگونه  باشد تا بهترين  بازدهي  را داشته  باشد 
يا چه  متغيرهايي  در ارتباط  بين  كارفرما و كارگر مؤثر است  و چه  عواملي  باعث  عدم  تفاهم  بين  كارفرما و كارگر مي شود، مطالعه  مي كند. 

روانشناسي  عمومي  نيز به  مطالعه  كليات  روانشناسي  مي پردازد و روانشناسي  و آموزش  كودكان  استثنايي  كاربرد يافته هاي  روانشناسي  در رابطه  با 
 .كودكان  استثنايي  (تيزهوشان  و معلولين  جسماني ) است 

 : توانايي هاي  الزم
زيست شناسي  و شيمي  در اين  رشته  اهميت  بسياري  دارد و بايد پايه  علوم زيستي  دانشجوي  اين  رشته  قوي  باشد. به  همين  دليل  امروزه  

دانشجويان  اين  رشته  از بين  دو گروه  آزمايشي  علوم انساني  و علوم تجربي  پذيرفته  مي شوند. از سوي  ديگر آمار و رياضي  و زبان  انگليسي  در اين  
رشته  كاربرد و اهميت  زيادي  دارد. دانشجوي  اين  رشته  بايد نسبت  به  اطراف  و جامعه  خود ديد عميقي  داشته  باشد تا بتواند ظرافت هاي  رفتاري  

 .افراد را درك  كند  و به  ويژگي هاي  رواني  افراد پي  ببرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران
امروزه  روانشناسي  با همه  جنبه هاي  زندگي  ما ارتباط  دارد و هر اندازه  كه  جامعه  پيچيده تر شود، روانشناسي  نيز نقش  مهمتري  در حل  مسائل  آدمي  

برعهده  مي گيرد. اين  به  معناي  فرصت هاي  شغلي  متنوع  و گسترده  براي  فارغ التحصيالن  رشته  روانشناسي  است .به  گفته  كارشناسان  اين  رشته ، 
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آينده  روانشناسي  در كشور ما روشن  و اميدبخش  است  و فارغ التحصيالن  اين  رشته  بايد آينده  خود را در فردا ببينند. چون  كشور ما يكي  از 
كشورهاي  در حال  توسعه  است  و بدون  بهره گيري  از شاخه هاي  مختلف  روانشناسي  نمي تواند توسعه  همه جانبه  داشته  باشد. از سوي  ديگر كشور 
ما، كشور جواني  است  و امروزه  يكي  از دغدغه هاي  خانواده ها، حفظ  بهداشت  رواني  و باال بردن  سطح  دانش  فرزندانشان  مي باشد كه  اين  دو مهم  

نيز به  ياري  شاخه هاي  مختلف  روانشناسي  از جمله  روانشناسي  رشد و روانشناسي  تربيتي  امكان پذير است . البته  در حال  حاضر فارغ التحصيالن  اين  
رشته  بيشتر  جذب  آموزش  و پرورش  مي شوند يا در شركت ها و سازمان ها به  عنوان  كارشناس  روانشناسي  فعاليت  مي كنند و عده اي  نيز به  عنوان  

 .دستيار متخصص  روانشناسي  باليني  يا روانپزشك  مشغول  به  كار هستند

 
 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل
 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي مختلف روانشناسي

روانشناسي  عمومي ، علم النفس  از ديدگاه  دانشمندان  اسالمي ، آمار توصيفي ، فيزيولوژي  عمومي ، كليات  فلسفه ، مباني  جامعه شناسي ، روانشناسي  
احساس  و ادراك ، متون  روانشناسي  به  زبان  خارجي ، آمار استنباطي ، روش  تحقيق  در روانشناسي ، روانشناسي  فيزيولوژيك ، روانشناسي  تجربي ، 

روانشناسي  رشد، روانشناسي  يادگيري ، روانشناسي  تربيتي ، روانشناسي  اجتماعي ، روانسنجي ، انگيزش  و هيجان ، شخصيت ، آسيب شناسي  رواني ، 
 .بهداشت  رواني ، روانشناسي  مرضي  كودك ، تاريخچه  و مكاتب  روانشناسي 

 :دروس  تخصصي  گرايش  روانشناسي  باليني 
كاربرد مقدماتي  روش هاي  تشخيص  باليني ، كاربرد مقدماتي  روش هاي  درمان ، مصاحبه ، سمينار مسائل  روانشناسي  باليني  در جهان  و ايران ، 
پژوهش هاي  عملي  در روانشناسي  باليني ، روانشناسي  پويايي  گروه ، كليات  روانپزشكي ، بررسي  مقدماتي  نظريه هاي  روان  درماني ، روانشناسي  

 .مشاوره  و راهنمايي ، روانشناسي  كودكان  استثنايي 
 :دروس  تخصصي  گرايش  روانشناسي  عمومي 

طرح ها و  پژوهش هاي  آزمايشگاهي ، مقدمات  نورو بسيكولوژي ، ارزشيابي  شخصيت ، روانشناسي  مشاوره  و راهنمايي ، روانشناسي  هوش  و سنجش  
آن ، تفكر و زبان ، روانشناسي  پويايي  گروه ، روانشناسي  كودكان  استثنايي ، سمينار در مسائل  روانشناسي  عمومي ، اختالالت  يادگيري ، روانشناسي  

 .جنايي ، پژوهش هاي  عملي  در روانشناسي  عمومي 
 :دروس  تخصصي  گرايش  روانشناسي  استثنايي 

روانشناسي  مشاوره  و راهنمايي ، نظريه ها و كاربرد آزمون هاي  شناختي ، روانشناسي  كودكان  تيزهوش  و روش هاي  آموزش  آنها، روانشناسي  
كودكان  عقب مانده  و روش هاي  آموزش  آنها، اختالالت  تكلم  و گفتار درماني ، روانشناسي  تدريس  به  كودكان  ناشنوا، روانشناسي  تدريس  به  
كودكان  نابينا، متون  روانشناسي  كودكان  استثنايي  به  زبان هاي  خارجي ، بهداشت  رواني  كودكان  استثنايي  و خانواده ، زمينه  پيشگيري  از تولد 

كودكان  عقب  افتاده ، روانشناسي  كودكان  ناسازگار، روش هاي  تغيير و اصالح  رفتار كودكان ، سمينار مسائل  كودكان  استثنايي  در جهان  و ايران ، 
 پژوهش هاي  عملي  در روانشناسي  و آموزش  كودكان  استثنايي 
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 كاردرماني 
اين  رشته  از زير مجموعه هاي  علوم  توانبخشي  است  كه  وظيفه  آن  بررسي  و ارزيابي  توانائي ها، درمان  و آموزش  معلوليني  است  كه  در اثر 

  دچار معلوليت  شده اند. …سكته هاي  مغزي ، بيماري هاي  مختلف ، حوادث ، تصادفات ، جنگ ، عقب ماندگي هاي  ذهني  و 

 سالگي نيز نمي توانند سينه خيز 4 يا 3 درصد كودكان ايراني با مشكل حركتي به دنيا مي آيند؟ كودكاني كه حتي در سنين 3 تا 1آيا مي دانيد كه 
يا چهار دست و پا راه بروند.آيا مي دانيد كه تعداد قابل توجهي از بيماران بعد از عمل جراحي نمي توانند با شغل سابقشان تطبيق يافته و بازدهي 
قبلي را داشته باشند؟ و آيا مي دانيد كه بسياري از بيماران رواني پس از درمان نمي توانند به زندگي اجتماعي برگشته و در حد ساير افراد جامعه 

فعاليت كنند؟چه بايد كرد؟  آيا مي توان با فيزيوتراپي مشكالت فوق را حل كرد و يا براي بهبود اختالالت فوق بايد از روان درماني كمك 
گرفت؟متخصان كاردرماني معتقدند كه بهترين راه درمان مشكالت و اختالالت ياد شده، استفاده از روش كاردرماني است زيرا يك كار درمان در 

دو حيطه رواني و جسماني به معالجه اختالالت مورد نظر مي پردازد.در واقع كاردرماني  تنها رشته  علوم  توانبخشي  در مقطع  ليسانس  است  كه  به  
درمان  اختالالت  در حيطه  جسماني  و حيطه  رواني  مي پردازد. اين  رشته  به  عنوان  يك  رشته  كُل نگر، تمامي  ابعاد يك  بيماري  و تأثيرات  جانبي  آن  

را به  روي  زندگي  شخصي  و اجتماعي  در نظر گرفته  و با ارائه  تكنيك هاي  درماني  مناسب ، ضمن  در نظر گرفتن  عالئق  و انگيزه  فرد، او را به  
سوي  فعاليت  روزانه  مستقل  سوق  مي دهد. متخصصان  كاردرماني  با تسلط  كافي  بر علوم  مختلف  فيزيولوژيكي ، آناتوميكي  و روانشناختي ، يك  

برنامه  جامع  درماني  را به  بيماران  ارائه  مي دهند؛ يعني  در كاردرماني ، تمركز درمان  فقط  روي  بيماري  نيست ، بلكه  تمامي  ابعاد زندگي  فرد، مورد 
بررسي  قرار مي گيرد. گفتني  است  كه  هدف  اين  رشته  به  حداكثر رساندن  استقالل  افراد بيمار و ناتوان  در انجام  كارهاي  روزمره  و فعاليت هاي  

 .اجتماعي  و همچنين  آمادگي  براي  آموزش  حرفه اي  است 

فارغ التحصيالن  اين  دوره  مي توانند بر اساس  تشخيص  و معرفي  پزشك  به  درمان  جسماني  و رواني  و توان  بخشي  بيماران  بپردازند. 
متخصصان  كاردرماني  با تسلط  كافي  بر علوم  مختلف  فيزيولوژي ، آناتوميكي  و روان  شناختي  يك  برنامه  جامع  درماني  را به  بيماران  ارائه  مي دهند. 

در كار درماني  بيماري  و تأثيرات  آن  در تمام  ابعاد زندگي  فرد، مورد بررسي  قرار مي گيرد هدف  اين  رشته  باال بردن  استقالل  و افزايش  سطح  
 توانمندي  بيمار براي  انجام  فعاليتهاي  روزمره  و اجتماعي  و مهارت هاي  زندگي  مي باشد.

تخصص  يك  كاردرمان  كمك  به  بازتواني  جسمي ، حركتي ، ذهني  و روحي  افرادي  است  كه  دچار معلوليت  مي باشند و عالوه  بر آن  كاردرمان  با 
آموزش  كار و فعاليتهاي  مختلف  متناسب  با نوع  معلوليت  و باال بردن  توان  ذهني  با استفاده  از كارگاههاي  مختلف ، تكنيكهاي  متفاوت  ورزشي  

درماني  و ابزارهاي  مختلف ، عالوه  بر مقابله  با معلوليت  و جلوگيري  از پيشرفت  بيماريها، فرد معلول  را به  محيط  اجتماعي  باز گردانده  استقالل  او را 
 فراهم  مي آورد.
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مقاطع  تحصيلي  و گرايشهاي  رشته  كاردرماني  : رشته  كاردرماني  در دو مقطع  كارشناسي  پيوسته  و كارشناسي  ارشد ناپيوسته  در ايران  ارائه  
 مي باشد) و C. Pمي گردد. در دوره  كارشناسي  ارشد داراي  دو گرايش  است . كاردرماني  جسمي  (مطالعه  و بررسي  بيماران  جسمي ، فلج  مغزي  و 

 گرايش  كاردرماني  رواني  (كودكان  عقب مانده  ذهني  و معلولين  رواني  بزرگسال ) است .

* امكان  ادامه  تحصيل  در رشته هاي  همجوار : 
فارغ  التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در رشته هاي  كاردرماني  جسماني  ـ كاردرماني  رواني  ـ علوم  پايه  تشريح فيزيوتراپي  ـ مديريت  توانبخشي  ـ 

 ادامه  تحصيل  دهند. …اقتصاد بهداشت  و

 : توانايي هاي  الزم

يك  كاردرمانگر بايد انگيزه اي  قوي  داشته  باشد تا بتواند با بيماراني  كه  داراي  معلوليت هاي  مختلف  هستند، ارتباط  برقرار كرده  و آنها را به  خوبي  
درمان  كند. مهمترين  ويژگي  يك  كاردرمانگر، عالقه  به  انسان ها است . اگر متخصص  اين  رشته  به  كار خود و مردم  عالقه مند نبوده  و صبر و 

حوصله  نداشته  باشد، موفق  به  درمان  بيماران  مورد نظر نخواهد شد. برخي  از استادان  اين  رشته  نيز اولين  و مهمترين  ويژگي  دانشجوي  كاردرماني  
 .را داشتن  توانايي  جسمي  و روحي  خوب  مي دانند و اين  كه  بتواند با درايت ، ابتكار عمل  و خالقيت ، درمان  مؤثرتري  را ارائه  بدهد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

يا  و  كشور ما با كمبود متخصص  اين  رشته  روبرو است  و هر ساله  بيمارستان ها، كلينيك هاي  توانبخشي  سازمان  بهزيستي  كشور و هالل  احمر
براي  جذب  فارغ التحصيالن  كاردرماني  اعالم  نياز مي كنند. همچنين  فارغ التحصيل  اين  رشته  مي تواند با مجوز مجتمع هاي  توانبخشي  خصوصي  

 فارغ  التحصيالن  اين  رشته  .وزارت  بهداشت  و درمان  و آموزش  پزشكي  و سازمان  بهزيستي  اقدام  به  تأسيس  كلينيك  خصوصي  شبانه روزي  كند
 مي توانند 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

آناتومي  (سر و گردن  و تنه ، اندام  فوقاني ، تحتاني ، سطحي ، اعصاب ) ، استخوان شناسي ، روانشناسي  عمومي ، روانپزشكي  عمومي ، رشد رواني  ـ 
 .حركتي ، بيماري هاي  داخلي 

 :دروس  تخصصي 

آشنايي  با اصول  توانبخشي  و طب  فيزيكي ، واحد راديولوژي ، كاردرماني  در بيماري هاي  مغز و اعصاب  ، كاردرماني  در بيماري هاي  ارتوپدي ، 
كاردرماني  در بيماري هاي  روماتولوژي  ، كينزيولوژي  و بيومكانيك ، تكنيك هاي  حركت  درماني ، كاردرماني  در بيماري هاي  كودكان  ، ارزشيابي  و 

 .اندازه گيري  قدرت  عضالني ، كارآموزي  باليني ، زبان  تخصصي 
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  گفتار درماني

كارشناسان رشته گفتار درماني به ياري افرادي مي آيند كه مي خواهند حرف بزند. مي خواهند وقتي شاد يا غمگين هستند احساست خود را به 
آرامي و بدون دغدغه با ديگران در ميان بگذارن د، اما نمي توانند. در واقع هدف اين رشته بررسي ، تشخيص ، ارزيابي و درمان اختالالت گفتار و 

 زبان است. 

گفتاردرماني يكي از رشته هاي علوم پزشكي در شاخه توان بخشي است كه به مطالعه ي جنبه هاي مختلف گفتار و زبان و تشخيص و درمان 
اختالالت مربوط بدان مي پردازد. گفتاردرماني به عنوان تركيبي از دانش و هنر, از مجموعه گسترده اي از علوم انساني و تجربي بهره مي گيرد و 

كسب مهارت در آن مستلزم فراگيري مباحث پايه از جمله نوروآناتومي و فيزيولوژي مكانيسم گفتار, زبان شناسي و آواشناسي, روان شناسي و 
 روانپزشكي و نيز مباحث تخصصي بيماري شناسي, ارزيابي و درمان اختالالت گفتار و زبان است.

آسيب شناس گفتار و زبان (گفتاردرمانگر) بايد در آغاز از ماهيت گفتار و زبان و رشد طبيعي آن آگاه گشته و سپس با انواع اختالالت مربوط به 
آن آشنا شود و نحوه ارزيابي و درمان آنها را فرا بگيرد. در يك عبارت كوتاه مي توان گفت هرگاه يا شيوه صحبت كردن گوينده بيش از محتواي 

سخن او, توجه شنونده را به خود جلب كند و يا محتواي كالم دچار نابساماني شود وي مشكوك به نوعي اختالل گفتاري يا زباني است. آسيب 
هاي گفتار و زبان متنوع بوده و از كودكي تا بزرگسالي مشاهده مي شود از ميان آنها مي توان به لكنت, اختالالت تلفظي, اختالالت گفتار و زبان 

در كودكان داراي مشكل يادگيري زبان و كودكان كم شنوا, عقب مانده ذهني, اتيستيك, بيماران سكته مغزي و اختالالت گفتاري ناشي از 
 فقدان حنجره و آسيبهاي آن اشاره نمود.

هرگونه اشكال در نحوه گفتار و يا ناتواني در درك گفته هاي ديگران مي تواند موجب اختالل در روابط اجتماعي شخص مبتال گشته و مانعي در 
راه پيشرفت تحصيلي فرد و در جامعه و شكوفائي كامل توانائي ها و استعدادهاي بالقوه وي شود. اين مساله به نوبه خود مي تواند صدمات روحي 

 و در نهايت تزلزل بهداشت رواني فرد و خانواده او را در پي خواهد داشت. …و عاطفي و رفتارهايي نظيرگوشه گيري, پرخاشگري و 
نقش آسيب شناس گفتار و زبان در مرحله اول, پيشگيري از بروز اينگونه اختالالت از طريق آموزش هاي انفرادي و گروهي است و در مراحل 

بعدي, وظيفه او ارزيابي و تشخيص اختالل هاي گفتار و زبان و تالش در درمان و اصالح و جلوگيري از شدت آن ها مي باشد . 
و يا به گفته آقاي خاموشي استاد گفتار درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران هدف اين رشته تربيت آسيب شناسي گفتار و زبان و يا گفتار درمانگر 
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است. متخصصي كه در وهله اول آسيب هايي را كه توسط عوامل ژنتيكي و يا اكتسابي به گفتار و زبان وارد شده تشخيص مي دهد و در وهله 
دوم به ارزيابي ميزان آسيب ديدگي و علت آن مي پردازد و سپس مرحله درمان را شروع مي كند. يك آسيب شناس گفتار و زبان بايد در آغاز 

بررسي كند كه چه حوزه اي از زبان و گفتار فرد صدمه ديده است و سپس به درمان بپردازد. چون نوع و مدت درمان با توجه به حوزه آسيب ديده 
 متفاوت مي باشد.

براي مثال امكان دارد به علت سكته مغزي، تصادف و يا اصابت تركش، اختاللي در حوزه زبان فرد ايجاد شود كه اين اختالل مي تواند به صورت 
بي ربط صحبت كردن و يا ناتواني در سخن گفتن بروز پيدا كند. يا اين كه امكان دارد مشكل در حوزه گفتار باشد يعني در توليد گفتار و يا رواني 

گفتار اختاللي به وجود بيايد. و باالخره امكان دارد تارهاي صوتي به داليل مختلف آسيب ببينند كه موجب خراب شدن كيفيت صوت مي شود. 
كه در تمام موارد فوق يك گفتار درمان سعي مي كند كه به شيوه هاي غيرپزشكي و بدون استفاده از دارو آسيب ايجاد شده را درمان كند اما طول 
درمان و نحوه درمان متفاوت خواهد بود يعني آسيب هاي حوزه زبان چون به سيستم عصب مركزي در مغز برمي گردد، طوالني تر و دشوارتر بوده 

 اما درمان اختالالت حوزه گفتار آسان تر و سريعتر مي باشد.

 :آينده شغلي 

 هزار نفر جمعيت يك گفتار درمانگر مورد نياز است. آمار فوق كه مورد قبول جامعه پزشكي و بهداشتي جهان است، نشانگر 3 يا 2در مقابل هر 
نياز جامعه به فارغ التحصيالن گفتار درماني است چرا كه تخصص گفتار درماني بر دو محور اصلي درمان و پيشگيري استوار شده است. 

آقاي خاموشي مدير گروه گفتاردرماني دانشگاه تهران در اين باره مي گويد: با اين كه رشته گفتار درماني در گروه پزشكي است اما كار آن بيشتر 
پيشگيري مي باشد. براي مثال در حوزه بهداشت مدارس عالوه بر پيام هاي بهداشتي مبني بر اين كه «از دستفروشان خوراكي نخريد» و يا «از 

خوردن لواشك و بستني غيربهداشتي خودداري كنيد» بايد پيام هايي در زمينه بهداشت گفتار و زبان نيز داده شود. يعني بايد به دانش آموزان گفت 
كه «هنگام بازي فوتبال در حياط مدرسه جيغ نزنيد» يا «وقتي زنگ تفريح زده شد، فرياد نزنيد» كه البته براي قانع كردن دانش آموزان و نشان 
دادن اهميت پيام هاي فوق الزم است كه مدلي از حنجره را به سر كالسها برده تا دانش آموزان به وضوح ببينند كه اگر جيغ بزنند، حنجره آنها 

 چه آسيبي مي بيند.

 همچنين الزم است در دروس زبان و ادبيات فارسي، زيست شناسي، فيزيك و زبان انگليسي اطالعات الزم و كافي را كسب كرده باشند.

** تعداي از خدمات يك گفتار درمانگر 
ـ درمان لكنت زبان 
ـ اختالالت تلفظي 

ـ تأخير در رشد گفتار و زبان كودكان 
ـ درمان اختالالت گفتاري و زباني ناشي از فلج مغزي ، سكته مغزي ، شكاف كام ، عقب ماندگي ذهني 

ـ تشخيص و درمان اختالالت يادگيري و مفاهيم كلمان ( زبان ) 
ـ تشخيص و درمان اختالالت نوشتاري و امالء 

ـ مشاوره تخصصي و گفتار درماني براي اعضاء خانواده 
ـ ارجاع به متخصص مغز و اعصاب يا گوش ، حلق و بيني در صورت نياز. 

 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 60

 

 

 

اعضاي  مصنوعي   

رشته  اعضاي  مصنوعي  و وسايل  كمكي  يكي  از زيرشاخه هاي  توانبخشي  است  كه  در آن  طريقه  طراحي  و ساخت  اعضاي  مصنوعي  و وسايل  
كمكي  براساس  اصول  مهندسي  و منطبق  با آناتومي  بدن  آموزش  داده  مي شود. در واقع  دروس  اين  رشته  مجموعه اي  از علوم  مهندسي  و علوم  

پزشكي  است .متخصص  اعضاي  مصنوعي  در سه  زمينه  حمايت  از اعضاي  ضعيف  و ناتوان  بدن ، ساخت  اندام  مصنوعي  براي  عضو از دست  رفته  و 
اصالح  ناهنجاري ها فعاليت  مي كند و براي  به  دست  آوردن  اين  تخصص ، دروس  پايه  مثل  آناتومي  بدن ، علل  ناهنجاري ها و بيماري هاي  اندام هاي  

مورد نظر را مطالعه  كرده  و سپس  نحوه  ساخت  اُرتزها و پروتزهاي  مختلف  را فرا مي گيرد.گفتني  است  كه  ارتز وسيله اي  كمكي  است  كه  در 
موازات  اندام  فلج  يا ضعيف  به  كار برده  شده  و به  آن  كمك  مي كند تا كارايي  بهتري  داشته  باشد و شامل  تمام  اندام ها از جمله  اندام  تحتاني ، اندام  

فوقاني ، ستون  فقرات  و سرو گردن  مي شود. پروتز نيز عضو مصنوعي  است  كه  جانشين  عضو طبيعي  شده  و در امتداد عضو طبيعي  قرار 
مي گيرد.براي  مثال  فردي  كه  دچار بيماري  فلج  اطفال  شده  است  با استفاده  از ارتزهاي  كمك  كننده  مي تواند سرپا ايستاده  و به  فعاليت هاي  زندگي  
خود به  صورت  مستقل  ادامه  دهد.تفاوت اين رشته با مهندسي پزشكي در اين است كه رشته مهندسي پزشكي؛ در زمينه الكترونيك و بيومكانيك 

كاربردي كل تجهيزات پزشكي فعاليت مي كند يعني طراحي يك دستگاه راديولوژي يا فيزيوتراپي نيز در حيطه كار مهندسي پزشكي قرار 
مي گيرد، در حالي كه رشته اعضاي مصنوعي به طراحي و ساخت وسايل كمكي و اعضاي مصنوعي مي پردازد و اعضاي مصنوعي قابل ساخت در 
اين رشته نيز اعضاي مصنوعي خارج از بدن مثل دست، پا، چشم و بيني است.از همين جا مي توان به يكي ديگر از تفاوت هاي موجود بين اين دو 

رشته پي برد چون فارغ التحصيل مهندسي پزشكي عالوه بر اعضاي مصنوعي خارج از بدن، پروتزهاي داخلي مثل قلب مصنوعي يا اعضاي 
پيچيده الكترونيكي و مكانيكي مثل دست سيبرنتيكي را نيز طراحي مي كند، اما فارغ التحصيل اعضاي مصنوعي، قطعات ساده تري كه با ابزار 

  .دستي نيز قابل ساخت است مثل پاي مصنوعي عادي يا انواع بريس ها را طراحي كرده و مي سازد

مقاطع  تحصيلي  و گرايش هاي  رشته  اعضاي  مصنوعي  : 

اين  رشته  در حال  حاضر در دو مقطع  كارشناسي  پيوسته  و كارشناسي  ارشد ناپيوسته  ارائه  مي شود. اين  رشته  در مقطع  كارشناسي  گرايش  خاصي  
ندارد. اما در مقطع  كارشناسي  ارشد داراي  گرايش  اُرتز (وسايل  كمكي  و اندام  مصنوعي  كه  در داخل  بدن  مورد استفاده  قرار مي گيرد مثل  استخوان  

و مفاصل  مصنوعي ) و همچنين  پرتز (وسايل  كمكي  كه  خارج  بدن  هستند) ارائه  مي شود مقطع  دكتراي  اين  رشته  در داخل  كشور ارائه  نمي شود 
ولي  در خارج  از كشور امكان  ادامه  تحصيل  تا مقطع  دكترا وجود دارد. 
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امكان  ادامه  تحصيل  در رشته هاي  همجوار : 

فارغ  التحصيالن  دوره  كارشناسي  رشته  اعضاي  مصنوعي  و وسايل  كمكي  مي توانند در رشته هايي  مثل  مديريت  توانبخشي  نيز ادامه  تحصيل  
دهند. 

 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  رشته  اعضاي  مصنوعي  و وسايل  كمكي  مثل  يك  مجسمه ساز بايد با گچ  مجسمه سازي  كار كند و قالب هاي  گچي  از پا، دست ، نيم تنه  
يا سر و گردن  بسازد و مثل  يك  نجار، آهنگر و كفاش  بايد به  جوشكاري ، تراشكاري ، اره كاري ، فلزكاري  و چرم كاري  بپردازد. به  عبارت  ديگر 

متخصص  اين  رشته  بايد از دست هايي  توانا برخوردار و به  كارهاي  فني  و صنعتي  عالقه مند باشد.در ضمن  دانشجوي  اين  رشته  بايد داراي  جسم  و 
روحي  سالم  و توانمند باشد تا در انجام  كارهاي  سنگين  اين  رشته  مثل  فلزكاري  يا كار با گچ  و قالب هاي  سنگين  دچار مشكل  نشود و بتواند بعضي  
از اوقات  چهار ساعت  سرپا بايستد و كار كند. آمادگي  روحي  براي  برخورد با بيماران  و روابط  اجتماعي  خوب  نيز در اين  رشته  بسيار ضروري  است  

 .چون  رشته  اعضاي  مصنوعي  يك  رشته  خدماتي  است  و فارغ التحصيل  آن  بايد با دردمندترين  اعضاي  جامعه  در ارتباط  باشد

 

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

فارغ التحصيل  اين  رشته  مي تواند در دو بخش  دولتي  و خصوصي  فعاليت  كند كه  بخش  دولتي  شامل  سازمان  بهزيستي ، هالل  احمر، بنياد جانبازان  
و بيمارستان هاي  داراي  مراكز ارتوپدي  فني  است . اما حيطه  اصلي  فعاليت  فارغ التحصيالن  اين  رشته  بخش  خصوصي  است  چون  رشته  اعضاي  

مصنوعي  جزو معدود رشته هاي  توانبخشي  است  كه  فارغ التحصيل آن  مي تواند پس  از كسب  تجربه  الزم ، مركز خصوصي  داير كرده  و به  افراد فلج  
يا افرادي  كه  انواع  بدشكلي هاي  مختلف  و مشكالت  ارتوپدي  دارند، افرادي  كه  بيماري هاي  ساده  مثل  صافي  كف  پا داشته  و احتياج  به  كفش  

طبي  دارند و  كساني  كه  دچار قطع  عضو هستند، خدمات  خود را ارائه  دهد.در ضمن  اگر دانشجويي  اهل  تحقيق  و مطالعه  باشد، در اين  رشته  زمينه  
نوآوري  بسيار زياد است . بخصوص  در زمينه  پروتزهاي  زيبايي؛  يعني  ساخت  چشم ، گوش  و بيني  مصنوعي  كه  نيروي  كار متخصص  در ايران  

 .بسيار كم  است 

فارغ  التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در دو بخش  دولتي  و خصوصي  فعاليت  كنند كه  بخش  دولتي  شامل  سازمان  بهزيستي ، هالل  احمر، بنياد 
جانبازان  و بيمارستانهاي  داراي  مركز ارتوپدي  فني  است . 
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اما حيطه  اصلي  فعاليت  فارغ  التحصيالن  اين  رشته  بخش  خصوصي  است  چون  رشته  اعضاي  مصنوعي  جزو معدود رشته هاي  توانبخشي  است  كه  
فارغ  التحصيالن  آن  مي توانند پس  از كسب  تجربه  الزم  مركز خصوصي  داير كرده  و به  افراد فلج  يا افرادي  كه  مشكالت  ارتوپدي  دارند وافرادي  

كه  بيماري هاي  ساده  مثل  صافي  كف  پا داشته  و احتياج  به  كفش  طبي  دارند همچنين  كساني  كه  دچار قطع  عضو هستند خدمات  خود را ارائه  
دهند. 

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

آناتومي  انساني  ، رسم  فني  ، كمك هاي  اوليه  ، ايمني  و پيشگيري  از سوانح  در كارگاه ، رياضيات  پايه  و مقدمات  آمار، تكنيك هاي  فلزكاري  ، 
تكنيك  ارتوپدي  فني  ، اصول  توانبخشي  ، خواص  مواد (علوم  فلزات )، خواص  مواد (مواد مصنوعي )، بهداشت  عمومي  ، ارتوپدي  ، مكانيك ، 

تكنولوژي  چوب  ، تكنيك  قطعه سازي ، تئوري  پروتز ، تئوري  ارتز ، مديريت  صنعتي ، روانشناسي  معلولين ، آناتومي  و فيزيولوژي  اعصاب  ، فيزيك  ، 
تكنولوژي  درودگري  ، آشنايي  با طراحي  و ساخت  ارتزهاي  اندام  فوقاني  ، آشنايي  با طراحي  و ساخت  پروتزهاي  زيرزانو، آشنايي  با طراحي  و 

ساخت  ارتزهاي  اندام  تحتاني ، آشنايي  با طراحي  و ساخت  ارتزهاي  ستون  فقرات ، آشنايي  با طراحي  و ساخت  پروتزهاي  اندام  فوقاني ، آشنايي  با 
طراحي  و ساخت  پروتزهاي  باالي  زانو، اصول  فيزيوتراپي  و كاردرماني ، ارزشيابي  واندازه گيري  عضالت ، آناتومي  سطحي  ، مقاومت  مصالح  ، 

اصطالحات  پزشكي  ، راديولوژي  ، تكنيك  چرمكاري  ، آمار و روش  تحقيق ، مديريت  مركز ارتوپدي  فني ، نورولوژي  ، كينزيولوژي  وبيومكانيك  ، 
كارآموزي  در عرصه  ارتزهاي  زيرزانو، كارآموزي  در عرصه  ارتزهاي  پا، كارآموزي  در عرصه  ارتزهاي  باالي  زانو، كارآموزي  در عرصه  ارتزهاي  

ستون  فقرات  ، كارآموزي  در عرصه  ارتزهاي  اندام  فوقاني  ، كارآموزي  در عرصه  پروتزهاي  مچ  پا و پنجه  ، كارآموزي  در عرصه  پروتزهاي  زيرآرنج  
، كارآموزي  در عرصه  پروتزهاي  باالي  آرنج ، كارآموزي  در عرصه  پروتزهاي  زيرزانو، كارآموزي  در عرصه  پروتزهاي  باالي  زانو، كارآموزي  در 

 عرصه  پروتزهاي  لگن 
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 تكنولوژي پزشكي هسته اي 

هدف رشته تكنولوژي پزشكي هسته اي تربيت افراد كارآمدي است كه بتوانند زير نظر پزشكان و متخصصان درمراكز تشخيصي و درماني 
پزشكي هسته اي و نيز مراكز آموزشي مرتبط، بيماران را در مورد چگونگي مصرف صحيح داروهاي راديواكتيو (راديو داروها) تجويز شده و 

حفاظت آنان در برابر اشعه يونساز، عمالً ياري نمايند. تربيت اين رشته با توجه به توسعه كاربرد راديوداروها در تشخيص و درمان بيماري ها و 
 .ضرورت تأمين نيروهاي كمكي اهميت بسياري دارد

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس پايه

فيزيك عمومي، آناتومي (تشريح انساني)، فيزيولوژي انساني و فيزيوپاتولوژي، اخالق پزشكي، كمك هاي اوليه و مراقبت از بيمار، اصطالحات و 
 .كليات پزشكي، بافت شناسي و آسيب شناسي

 

 :دروس اصلي و تخصصي

فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو، آمار و رياضي، راديو بيوشيمي و راديو فارماكولوژي، راديو بيولوژي، حفاظت در برابر پرتوها، دوزيمتري پرتوها، 
اصول كامپيوتر، شناخت دستگاه هاي پزشكي هسته اي، روش هاي پزشكي هسته اي، اصول تاريكخانه و ارزيابي تصاوير، كارآموزي در عرصه 

 .بيمارستاني

 

 

 

 

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693160/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693160/


[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 64

 

 

 تكنولوژي محيط زيست 

ها و مناطق حفاظت شده حيات وحش  اي، شكارگاه هاي ملي و منطقه ها، پارك گاه زيست طبيعي كشور كه شامل فضاي سبز، تفريح محيط
تري  هاي يادشده، نه تنها حفظ و حمايت شوند بلكه به نحو مطلوب هاي مدون و از پيش طراحي شده باشد تا محيط شود،  بايد داراي برنامه مي

هاي تدوين شده، اطالعات الزم را در  مورد استفاده قرار گيرند، احياء شوند و توسعه يابند. دانشجويان تكنولوژي محيط زيست براي اجراي برنامه
هاي مختلف و فضاي سبز آنها، حيات وحش و  برادري، مسائل پارك زمينه علوم پايه، اكولوژي، بيولوژي گياهي و حيواني، كارتوگرافي و نقشه

توانند در سازمان حفاظت محيط زيست و  التحصيالن اين دوره مي آورند. فارغ  زيست به دست مي  هاي محيط  ها و مسائل آلودگي گاه شكار
اي و حفاظت شده به  هاي ملي، منطقه ها و فضاي سبز و پارك ها و مراتع ( وزارت جهاد كشاورزي)، پارك واحدهاي تابعه آن، سازمان جنگل

 .كنند  ها فعاليت عنوان مجري برنامه

 
 : هاي اين رشته در طول تحصيل درس

 :دروس پايه

 .شناسي شناسي عموم، اكولوژي، آمار و احتماالت، زيست رياضيات عمومي، شيمي عمومي، فيزيك و هواشناسي، گياه
 :دروس اصلي

احي و  جامعه شناسي روستايي، شناخت و حمايت محيط زيست، قوانين و مديريت محيط زيست و شيالت، خاك شناسي عمومي، مسـ
 .هاي هوايي هاي ايران، حفاظت آب و خاك، آشنايي با عكس ها و درختچه شناسي، درخت برداري، جانور نقشه

 :دروس تخصصي

داري،  ها، پارك هاي ملي، جنگلي و پرديس وحـش، بيـولوژي حـيوانـات شكاري، پارك  وحـش، مـباني مـــديـــريت حـيات اكـولـوژي حـيات
كاري، آبزيان، كارورزي  هاي محيط زيست، جنگل آلودگي
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 تكنولوژي جنگلداري 

هاي جنگلداري است. مهندسين جنگل با توجه به اصول تهيه  يكي از مراحل مهم پيشبرد علوم جنگل و اداره اصولي جنگل، اجراي صحيح طرح
برداري  گذاري و بهره كاري، نشانه  هاي جنگلداري اعم از جاده سازي، جنگل هاي جنگلداري و با تكيه بر علوم مختلف مربوط به جنگل، طرح طرح

هاي ياد شده در هر منطقه، احتياج به افرادي است كه  كنند ولي براي اجراي طرح در مقاطع زماني معين را براي هر ناحيه و منطقه تهيه مي
تواند عالوه بر اجراي  ها را پياده كنند. يك كاردان تكنولوژي جنگلداري مي ضمن آشنايي كلي با مسائل جنگل، در عمل بتوانند اين طرح

كاري نيز مؤثر و مفيد واقع شود.  شناسي و جنگل برداري و جنگل هاي يادشده، در ساير عمليات بهره طرح

گردد و انجام امور توليدي نظير ايجاد نهالستان،  هاي جنگلداري كه توسط مهندسين تهيه مي توانند در اجراي طرح التحصيالن اين رشته مي فارغ 
هاي منابع طبيعي همكاري داشته باشند.   كنند يا در آموزش با مدرسين مربوط در آموزشكده برداري از جنگل فعاليت خزانه و بهره

 هاي اين رشته در طول تحصيل: درس 

علوم پايه: 

شناسي عمومي، اكولوژي، مساحي و نقشه برداري، شناخت و حمايت محيط زيست.  شيمي عمومي، رياضيات عمومي، فيزيك و هواشناسي، گياه

دروس اصلي:  

هاي هوايي،  هاي ايران، حفاظت آب و خاك، شناسايي گياهان مرتعي، مرتعداري، اصول حسابداري، آشنايي با عكس ها و درختچه درخت
كاري، نهالستان و خزانه.  جنگل

دروس تخصصي:  

گيري و آمار جنگل، جنگلداري مقدماتي، قوانين  شناسي كاربردي، اندازه برداري از جنگل، جنگل اصول مقدماتي جنگل، جاده سازي، عمليات بهره
 شناسي و صنايع چوب، كاروزي هاي عمده جنگل)، چوب  ( آفات و بيماري ها و مراتع، اصول كلي حمايت جنگل و مديريت جنگل
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 زمين شناسي 

وقوع زمين لرزه اي هولناك و اسرارآميز با نيرويي عظيم و ويرانگر، فوران توده هاي مذاب سنگ از دهانه كوهي آتشفشاني، چشم انداز با شكوه 
دره اي عميق در پاي كوهي سر به فلك كشيده، گستردگي و تنوع سنگ هاي موجود در طبيعت، اليه هاي موازي سنگي و خاكي در ديواره يك 

تپه يا كوه و دهها موضوع ديگر، از موضوعات مورد توجه زمين شناس است. زمين شناس بسياري از پرسش هاي هيجان انگيز و جذاب پيرامون ما 
 ميليون سال قبل) چگونه بوده است؟ چرا اقيانوس اطلس به 4500را به بحث و بررسي مي گذارد. اين كه زمين در اولين روزهاي عمر خود (

تدريج وسيع تر و اقيانوس آرام كوچكتر مي شود؟ در كجا به جستجوي آب بپردازيم؟ تفاوت سنگ ها ناشي از چيست و پرسش هاي متعدد ديگر كه 
پاسخ آن را در علم زمين شناسي مي توان يافت. زيرا در زمين  شناسي ، منشأ زمين ، تاريخ  و ساختمان  زمين ، مواد متشكله  آن ، منابع  طبيعي  موجود 
در آن  و تغيير و تحوالتي  كه  در طول  زمان  پديد آمده اند، مورد بررسي  قرار مي گيرد. در واقع  از اعماق  اقيانوس ها تا نوك  بزرگترين  قله ها و حتي  

ماوراي  اين  دو، مورد مطالعه  قرار گرفته  و اطالعات  حاصل  از آنها به  صورت  نقشه  و گزارش  ثبت  مي شود.كشور ايران  با در اختيار داشتن  منابع  
معدني  بسيار غني  اعم  از مواد سوختي  و ذخاير فلزي  و غيرفلزي  گرانبها، و قرار گرفتن  بر روي  منطقه اي  فعال  از نظر زمين  شناسي  كه  باعث  وقوع  
زلزله ها، تغيير ساختار زمين ، پديده  كوه زايي ، تغيير پهناي  درياها و خليج  مجاور مي شود و دهها مطلب  شگفت انگيز و در خور دقت  و مطالعه  ديگر، 

نياز وافر به  پژوهشگران  و متخصصان زمين شناسي  دارد كه  در اين زمينه ها به  مطالعه  و كاوش  پرداخته  و اطالعات الزم را براي بهره برداري 
 .صحيح در اختيار مسؤوالن ذي ربط قرار دهند

 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  خوب  زمين شناسي  عالوه  بر تسلط  كافي  بر درس هايي  مثل  فيزيك ، شيمي  و رياضي  بايد از قدرت  تجسم  مناسبي  برخوردار باشد. 
مهم ترين  ويژگي  براي  موفقيت  در اين  رشته  داشتن  روحيه اي  پرجنب  و جوش ، عالقه  به  زندگي  در محيط هاي  طبيعي  مانند كوه ها و بيابان ها 
است ، زيرا زمين شناس  نه  تنها در دوران  دانشجويي  بلكه  در زمينه هاي  شغلي  نيز با چنين  محيط هايي  روبروست . عالوه  بر اين  داشتن  توانايي  

 .جسماني  مناسب  نيز الزم  است 

 : موقعيت  شغلي  در ايران

فارغ التحصيالن  مقطع  كارشناسي  رشته  زمين  شناسي  قادرند نقشه هاي  زمين  شناسي ، معدني  و جغرافيايي  را مطالعه  نموده  و اطالعات  آن  را 
استخراج  نمايند و با گروه هاي  اكتشاف  معدن ، آب يابي  و بهره  برداري  از آب هاي  زيرزميني ، همكاري  داشته  يا در كارهاي  صحرايي  و كارگاهي  

مهندسين  ژئوتكنيك  و ژئوفيزيك  فعاليت  داشته  باشند و كانون هاي  خطر همانند مناطق  زلزله خيز، آتشفشاني  و ... را مشخص  نمايند. با توجه  به  
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توانايي هايي  كه  فارغ التحصيالن  رشته  زمين شناسي  دارند، وزارتخانه هاي  صنايع  و معادن ، نفت ، نيرو، راه ، جهاد كشاورزي ، علوم  و آموزش  و 
پرورش  ، همچنين  شركت ها و مؤسساتي  مانند ذوب آهن ، سازمان  زمين  شناسي  كشور، شركت هاي  مرتبط  با فعاليت هاي  سد سازي ، آب يابي ، حفر 
تونل ، راهسازي ، اكتشافات  آب  و نفت  و معادن ، بخش هاي  مرتبط  با تهيه  نقشه هاي  زمين  شناسي  و معدني ، آزمايشگاه هاي  سنگ  شناسي  و زمين  

شناسي  و در مجموع ، كليه  مراكزي  كه  در ارتباط  با موضوع  زمين  فعاليت  مي كنند، مي توانند زمينه هاي  اشتغال  و فعاليت  فارغ التحصيالن  رشته  
 .زمين  شناسي  باشند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

 .رياضي ، فيزيك ، شيمي ، مباني  كامپيوتر

 

 : دروس  اصلي

زمين  شناسي  فيزيكي ، زمين  شناسي  تاريخي ، بلور شناسي  هندسي ، بلور شناسي  نوري ، كاني  شناسي ، رسوب  شناسي ، سنگ  شناسي  رسوبي ، 
سنگ  شناسي  آذرين ، سنگ  شناسي  دگرگوني ،ديرينه  شناسي  (ماكرو فسيل )، چينه  شناسي ، زمين  شناسي  ساختماني ، زمين  ساخت ، فنوژئولوژي ، 

 .ژئوشيمي ، ژئوفيزيك ، نقشه برداري 

 :دروس  تخصصي 

زمين  شناسي  ايران ، زمين شناسي  اقتصادي ، زمين  شناسي  نفت ، آب هاي  زيرزميني ، زمين  شناسي  مهندسي ، پترولوژي ، زمين  شناسي  صحرايي ، 
 .)متون  علمي  زمين  شناسي . (بسياري از درس هاي اين  رشته  همراه  با آزمايشگاه  است 
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 زيست شناسي 
 واحد تخصصي  با يكديگر تفاوت  17رشته  زيست شناسي  داراي  سه  گرايش  علوم گياهي ، علوم  جانوري  و زيست دريا است .  اين  گرايش ها تنها در 

 .دارند

 :گرايش  علوم  گياهي 

اين رشته  يكي  از شاخه هاي  زيست شناسي  است  كه  صرفاً موارد مربوط  به  گياه  را اعم  از گياهان  اوليه  تا گياهان  امروزي  بررسي  مي كند و داراي  
 :زمينه هاي  مختلفي  مانند

گياه  شناسي ، فيزيولوژي  گياهي ، ريخت  زايي  و اندام  زايي  در گياهان ، بيوشيمي  و جلبك  شناسي  است . علوم  گياهي  داراي  دو بخش  عمده  
 است  كه  بخش  فيزيولوژي  به  شناخت  زندگي  گياهان  و اندام هاي  مختلف  يك  گياه  مي پردازد و بخش  "سيستماتيك " و "فيزيولوژي "

سيستماتيك  نيز درباره  اسامي  و طبقه بندي  گياهان  مي باشد.گياه، اعجوبه سبزپوش طبيعت است كه چون در هر گوشه و كنار به چشم مي خورد، 
عادي و پيش پاافتاده به نظر مي آيد در حالي كه بيش از هر موجود زنده ديگري در روي كره زمين، اعجاب آور است.موجودي كه در آشپزخانه 

ذره بيني خود براي همه مخلوقات زنده كره زمين غذا تهيه مي كند و پيشرفته ترين نيروگاه خورشيدي، شبكه لوله كشي و سيستم پمپاژ آب را در 
اختيار دارد و از سوي ديگر مايه زيبايي، لطافت ، نشاط و آرامش هستي است. به همين دليل شناخت و حفظ آن يك نياز است. و رشته علوم 

 .گياهي نيز براي پاسخ به همين نياز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر جهان داير شده است

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

حضور كارشناسان  علوم  گياهي  در مؤسسه هاي  تحقيقاتي  و اجرايي  كشور امري  ضروري  است  تا بتوان  محيط  زيست  ايران  را به  خوبي  حفظ  كرد، 
اما به  گفته  اساتيد و دانشجويان  علوم  گياهي  در حال  حاضر فارغ التحصيالن  دوره  ليسانس  اين  گرايش  موقعيت هاي  شغلي  مناسبي  ندارند. چون  

دانش  و اطالعات  آن ها جنبه  تخصصي  ندارد و مؤسسات  و مراكز تحقيقاتي  و اجرايي  بيشتر مايلند كه  نيروهاي  مورد نياز خود را از ميان  
فارغ التحصيالن  كارشناسي  ارشد يا دكتراي  اين  رشته  انتخاب  كنند. بيشتر فارغ  التحصيالن  علوم  گياهي  در سطح  كارشناسي  جذب  آموزش  و 

پرورش  مي شوند چون  معلومات  آنها جنبه  عمومي  دارد و مي توانند در تدريس  كتب  زيست شناسي  دوره  متوسطه  موفق  باشند، اما نمي توانند در 
مراكز تحقيقاتي  كه  نياز به  متخصص  در زمينه هاي  مختلف  علوم  گياهي  دارد، فرصت  شغلي  مناسبي  به  دست  بياورند. از سوي  ديگر اگر كسي  در 
گرايش  علوم  گياهي  سرمايه گذاري  كند و متأثر از محيط  نشود، مي تواند در بخش هاي  كشاورزي  ـ زيستي ، ژنتيك  و بيوتكنولوژي  فعاليت  داشته  

 .باشد

 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/424858/693181/
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 : دروس  مشترك  در گرايش هاي  مختلف  زيست شناسي 

رياضي ، فيزيك ، شيمي ، شيمي  آلي ، بيوشيمي ، آمار زيستي  ، زيست  سلولي  و مولكولي  ، ژنتيك  ، اكولوژي  ، ميكروبيولوژي  ، تكامل  موجودات  زنده  
، تالوفيت ها، فيزيولوژي  جانوري ، بافت  شناسي  ، جنين  شناسي  ، جانور شناسي ، تشريح  و مرفولوژي  گياهي  ، ريخت زايي  و اندام  زايي  در گياهان  ، 

 .سيستماتيك  گياهي ، فيزيولوژي  گياهي ، رشد و نمو گياهي ، بيوفيزيك  ، ويروس  شناسي  ، زيست  شناسي  پرتوي  ، اكولوژي  عملي 

 :دروس  تخصصي  گرايش  علوم  گياهي 

 

اكو فيزيولوژي  گياهي  ، ازدياد گياهان  ، قارچ  شناسي  ، اكولوژي  گياهي  ، انتقال  مواد در گياه  ، متمم  سيستماتيك  گياهي ، اصول  رده بندي  گياهان . 
 )(بسياري  از درس هاي  اين  گرايش  همراه  با آزمايشگاه  است 

 :گرايش  علوم  جانوري 

علوم  جانوري  به  مطالعه  مسائل  مربوط  به  جانوران  مي پردازد و داراي  سه  بخش  اصلي  جانورشناسي  يا بيوسيستماتيك ، فيزيولوژي  جانوري  اعم  از 
انساني  و حيواني  و بافت شناسي  و جنين شناسي  جانوري  است .بسياري  از گرايش هاي  زيست شناسي  وابسته  به  علوم جانوري  هستند. براي  مثال  يك  

محقق  علوم سلولي  و مولكولي  تا با يك  جانور و وضعيت  زيستي  آن  آشنا نباشد، نمي تواند روي  سلول  آن  كار كند. يك  محقق  ژنتيك  نيز در آغاز 
بايد بيولوژي  جانور را به  طور كامل  بداند و بعد در زمينه  ژنتيك  آن  كار كند. به ياري بيوسيستماتيك يعني شناسايي گونه هاي مختلف جانوران نيز 

مي توان به نقش مفيد گونه هاي مختلف جانوري براي كمك به طرح هاي اقتصادي پي برد.براي مثال امروزه استفاده از مواد شيميايي براي 
كنترل آفات راه درستي نيست چون اين مواد تعادل اكولوژي محيط زيست را برهم مي زنند در حالي كه با شناخت گونه هاي حشرات شكارچي 

مي توان بسياري از آفات مثل حشرات مضر را از بين برد. در اين ميان مي توان به كفش دوزك ها اشاره كرد كه امروزه كاربرد بسياري در اقتصاد 
كشاورزي آمريكا دارند يا مگس هاي مفيد كه از شته ها تغذيه مي كنند. از طرف ديگر بيوسيستماتيك در شناخت گونه هاي بيماري زا مثل «پشه 
آنوفل» و معرفي آنها به دنياي پزشكي نقش مهمي دارد. همچنين مي  توان به بخش ديرين شناسي يا فسيل شناسي اشاره كرد كه يكي از فوايد 

 .اين بخش، پي بردن به منابع عظيم اقتصادي مثل نفت است كه از طريق مطالعه محل فسيل ها يا رسوبات فسيل ها به دست مي  آيد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

هرچند كه  تعداد قابل  توجهي  از فارغ التحصيالن  علوم  جانوري  جذب  بازار كار نمي شوند اما بهترين  دانشجويان  هميشه  موفق  بوده  و هستند. اين 
دسته از دانشجويان پس از فارغ التحصيلي گاه  براي  كارهاي  تحقيقاتي  يا اداره  آزمايشگاه ها جذب  دانشگاه ها مي شوند يا در سازمان  حفاظت  از 
محيط  زيست  و سازمان هاي  مربوط  به  فعاليت  مي پردازند. چون  سازمان  محيط  زيست  براي  بررسي  اكوسيستم ها به  محققان  زيست شناسي  از 
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جمله  علوم جانوري  نياز دارد. همچنين  بعضي  از فارغ التحصيالن  اين  گرايش  وارد دنياي  پزشكي  شده  و در زمينه هاي  خون شناسي  يا انگل شناسي  
 .فعاليت  مي كنند

 : دروس  تخصصي  گرايش  علوم  جانوري 

 .)زيست  انگل ها، فيزيولوژي  مقايسه اي ، جانورشناسي ، رفتارشناسي ، حشره شناسي . (بسياري از درس هاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه است

 :گرايش  زيست  دريا

گرايش  زيست  دريا به  بررسي  و مطالعه  خواص  محيط  آبي ، بيولوژي  آبزيان  و فعاليت هاي  آبزي پروري  مي پردازد؛ يعني  برخالف  دو گرايش  علوم  
جانوري  و علوم  گياهي  كه  در آنها بيشتر موجودات  خشك زي  مطالعه  مي شوند اين  گرايش  جانوران  و گياهان  آبزي  را بررسي  و مطالعه  مي كند. 

گرايش  زيست  دريا عالوه  بر بررسي  فيزيولوژي  آبزيان  به  مطالعه  اكولوژي  دريا يعني  بررسي  آلودگي  آب  درياها و تأثير آن  بر محيط  دريا 
 .مي پردازد

 

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

فارغ التحصيالن  گرايش  زيست  دريا مي توانند  در مراكز پرورش  ماهي  و مراكز  تحقيق  بر روي  ارزش  مواد غذايي  دريايي  فعاليت كنند. عالوه  بر 
كار در شيالت  فارغ التحصيالن  اين  گرايش  مي توانند در حفظ  بعضي  از گونه هاي  آبزيان  كه  در حال  انقراض  هستند مثل  ماهي  ازون برون  يا ماهي  

سفيد كار كنند و مهمتر از همه  اين  كه  ما بايد به  ياري  كارشناسان  زيست دريا يك  اطلس  دقيق  در مورد گونه هاي  آبزي  موجود در آب هاي  
 .كشورمان  تهيه  كنيم 

 :دروس  تخصصي  گرايش  زيست  دريا

ماهي شناسي ، ليمنولوژي ، انگل ها و بيماري هاي  انگلي  آبزيان ، اكولوژي  آبزيان ، شناخت  كف زيان ، اصول  و تكثير و پرورش  آبزيان . (بسياري از 
 .)درس هاي  اين  گرايش  همراه  با آزمايشگاه  است

 : توانايي هاي  الزم 

دانشجوي  رشته  زيست شناسي  بايد عاشق  كشف  حقايق  پديده هاي  طبيعي  باشد و به  گردش  در طبيعت  عالقه مند باشد. چون  اطالعاتي  كه  با 
حضور در محيط  طبيعي  زندگي  گياه  يا جانور مي توان  به  دست  آورد در هيچ  كتابي  پيدا نخواهد شد. در ضمن  دانشجو الزم  است  فردي  منظم  و 

 .مرتب  بوده  و بتواند مطالب  را در ذهن  خويش  به  خوبي  طبقه بندي  كند تا در زمينه  سيستماتيك  موفق  گردد
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زيست شناسي سلولي ملكولي  

 گرايش  ميكروبيولوژي  ، علوم  سلولي  و مولكولي ، ژنتيك ، بيوشيمي  و بيوفيزيك  است . گفتني  است  كه  5زيست شناسي  سلولي  و مولكولي  داراي   
گرايش  بيوشيمي  يا بيوفيزيك  تاكنون  در هيچ  دانشگاهي  در سطح  ليسانس  ارائه  نشده  است  در ضمن  تفاوت  محسوسي  بين  گرايش هاي  مختلف  

اين  رشته  در مقطع  كارشناسي  وجود ندارد.گرايش  ژنتيك به طور كلي  دانش  ژنتيك  درباره  انتقال  صفات  وراثتي  از والدين  به  اوالد بحث  مي كند كه  
البته  اين  والدين  مي توانند انسان ، درخت  يا باكتري  باشند. در واقع  ژنتيك  تالش  مي كند تا بگويد كه  چه  مكانيزم هاي  مولكولي ، عامل  انتقال  

صفات  از نسلي  به  نسل  ديگر هستند. همچنين  مي خواهد بداند كه  چرا گاهي  اوقات  در بين  والدين  و فرزندان  در برخي  صفات  تفاوت هاي  بسيار 
معني  داري  وجود دارد؟ در كل  دانشجويان  اين  گرايش  مباحث  مهمي  مثل  ژنتيك  سرطان ، روش هاي  تشخيص  بيماري هاي  ژنتيكي  قبل  و بعد از 
تولد، شناخت  ناقلين  بيماري ها، اصول  مشاوره  ژنتيكي ، نقش  ژنتيك  در بروز رفتارهاي  فردي  و اجتماعي ، شناخت  جمعيت هاي  مختلف  ژنتيكي  و 

 .نژادهاي  انساني ، ژن  درماني ، پزشكي  قانوني ، تكنيك هاي  رايج  در ژنتيك ، روش هاي  اصالح  نژاد و ژنتيك  مولكولي  را مطالعه  مي كنند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

علم  ژنتيك  در ايران  هنوز در ابتداي  راه  است  و بايد تالش  بسيار كرد و كاستي ها را جبران  نمود و موانع  را از ميان  برداشت  تا بتوان  شاهد رشد 
روزافزون  اين علم  در ايران  بود. البته  اين  به  آن  معني  نيست  كه  در كشور ما تحقيقات  ژنتيكي  انجام  نمي گيرد و فارغ التحصيالن  اين  رشته  جذب  
هيچ  مركزي  نمي شوند، بلكه  سازمان هاي  مختلفي  هستند كه  به  فعاليت هاي  تحقيقاتي  ژنتيكي  مي پردازند كه  از جمله  مي توان  به  مراكز مختلف  

 .وزارت  جهاد كشاورزي ، مراكز پژوهشي  وزارت  علوم ، انستيتو پاستور، مركز ملي  تحقيقات  مهندسي  ژنتيك  و تكنولوژي  زيستي  اشاره  كرد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  زيست شناسي  سلولي  و مولكولي 

رياضي ، فيزيك ، شيمي ، شيمي  آلي ، بيوشيمي ، آمار زيستي ، زيست شناسي  سلولي ، زيست شناسي  مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، اكولوژي ، 
ويروس شناسي ، تكامل ، زيست شناسي  گياهي ، زيست شناسي  جانوري ، فيزيولوژي  جانوري ، فيزيولوژي  گياهي ، بيوفيزيك ، بيوشيمي ، زيست شناسي  

 .پرتوي ، ايمونولوژي 

 :دروس  تخصصي  گرايش  ژنتيك 
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ژنتيك  انساني ، سيتو ژنتيك ، اصول  مشاوره  ژنتيكي ، ژنتيك  سرطان ، ژنتيك  رفتاري ، مباني  ژنتيك  ميكروارگانيسم ، ژنتيك  پيشرفته  يا تازه هاي  
 .)ژنتيك ، ژنتيك  كمي  يا ژنتيك  جمعيت ها، سمينار، پروژه  (بسياري  از درس هاي  اين  رشته  همراه  با آزمايشگاه  است 

 :گرايش  علوم  سلولي  و مولكولي

مركز ذخيره  اطالعات  و صدور  DNA .و پروتئين ها مي باشند RNA,DNA مهمترين  مولكول هايي  كه  در حيات  سلول  مؤثر هستند، 
وظيفه  انتقال  اين  فرمان ها و پروتئين  مسؤوليت  اجراي  اين  فرمان ها را بر عهده  دارند. در زيست شناسي  سلولي  و  RNAفرمان هاي  سلول ، 

 درصد سمت  و سوي  علوم  سلولي  90 تا 80مولكولي  چگونگي  اين  فعاليت ها بررسي  مي شود.امروزه  زيست  شناسي  در كشورهاي  پيشرفته  بيش  از 
و مولكولي  دارد. چرا كه  رشته  علوم  سلولي  و مولكولي  نيروي  انساني  الزم  را براي  تحقيق  در رشته هاي  پزشكي ، بيوشيمي ، ژنتيك ، بيوتكنولوژي ، 

 .مهندسي  ژنتيك ، اصالح  نباتات ، شيالت  و دام  تربيت  مي كند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

اصوالً در ايران  اگر فردي  به  اميد آينده  مالي  خوب  به  دنبال  علوم  پايه  برود اشتباه  كرده  است  چرا كه  رشته هاي  علوم  در ايران  ارزش  مادي  زيادي  
ندارند. اما اگر فردي به  علوم  پايه  عالقه  دارد ، مطمئناً رشته  علوم  سلولي  و مولكولي  رشته اي  با ارزش  و خوب  است . تعدادي  از مراكز تحقيقاتي  

مانند انستيتوپاستور، مركز تحقيقات  ژنتيك ، مركز تحقيقات  بيوشيمي  و بيوفيزيك  و مراكز تحقيقاتي  دانشگاهي  مي توانند پذيراي  فارغ التحصيالن  
علوم  سلولي  و مولكولي  باشند. عالوه  بر مراكز تحقيقاتي  موجود، فارغ التحصيل  اين  رشته  مي تواند با ايجاد شركت  خصوصي  سازنده  مواد اوليه  
آزمايشگاه هاي  علوم  سلولي  و مولكولي  يا آزمايشگاهي  كه  تستهاي  آن  در سطح  موكلولي  است ، هم  به  جامعه  علمي  خدمت  كند و هم  وضعيت  

 .مالي  نسبتاً خوبي  داشته  باشد البته  در حال  حاضر نيز در ايران  چنين  فعاليت هايي  در سطح  محدودي  انجام  مي گيرد

 :دروس  تخصصي  گرايش  علوم  سلولي  و مولكولي 

شيمي  آلي ، بيوشيمي ، زيست شناسي  سلولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، اكولوژي ، زيست شناسي  گياهي ، زيست شناسي  جانوري ، فيزيولوژي  گياهي ، 
 )ايمونولوژي ، زبان  تخصصي . (بسياري  از درس هاي  اين  گرايش  همراه  با آزمايشگاه  است 

 :گرايش  ميكروبيولوژي 

 :ميكروارگانيسم ها موجودات  ريز ذره بيني  مانند

باكتري ها، ويروس ها، قارچ هاي  ميكروسكوپي  و پرتوزوئرها هستند كه  با چشم  غير مسلح  ديده  نمي شوند. علم  ميكروبيولوژي  كه  گرايشي  از 
زيست شناسي  است  به  بررسي  و مطالعه  ميگروارگانيسم ها مي پردازد. در اين  علم  ارتباط  ميكروارگانيسم ها با خودشان  و همچنين  با موجودات  
عالي تر مانند انسان ، حيوانات  و گياهان  بررسي  مي شود. علم  ميكروبيولوژي  گرايش هاي  مختلفي  دارد كه  عبارتند از: ميكروبيولوژي  پزشكي ، 

 .ميكروبيولوژي  غذايي  و ميكروبيولوژي  صنعتي 

كاربرد اين  گرايش  آنقدر گسترده  است  كه  قابل  ذكر نيست . محقق  اين  گرايش  از يك  سو  مي تواند به  بررسي  كاربرد سالح هاي  ميكروبي  و 
راه هاي  پيشگيري  از اين  سالح ها بپردازد و از سوي  ديگر مي تواند در كارخانه هاي  عطرسازي  مشغول  باشد. ميكروبيولوژي  پايه  و اساس  بسياري  

 :از علوم  از قبيل 
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بيوشيمي ، بيوتكنولوژي ، ژنتيك  و پزشكي  است . يكي  از كاربردهاي  گرايش  ميكروبيولوژي  در آزمايشگاه هاي  تشخيص  طبي  است . ميكروبيولوژي  
در تشخيص  بيماري  نيز اهميت  بسيار زيادي  دارد. در مواد غذايي  و توليد مواد غذايي  مختلف  نيز اثر ميكروارگانيسم ها بسيار قابل  توجه  است . 

همچنين  گرايش  ميكروبيولوژي  در كشاورزي  به طور بسيار وسيعي  در تشخيص  آفات  گياهي ، مبارزه  با آفات  گياهي  و ايجاد مقاومت  گياهي  مورد 
استفاده  قرار مي گيرد. در صنايع  و معادن  نيز براي  استخراج  فلزات  سنگين  و در تصفيه  نفت  در گوگردزدايي  از نفت  مورد استفاده  قرار مي گيرد. در 
محافظت  از محيط  زيست ، تصفيه  فاضالب ها و مبارزه  بيولوژيكي  با عفونت ها و آلودگي هاي  فاضالبي  مورد استفاده  قرار مي گيرد و آب  سالم  و در 

حقيقت  بدون  آلودگي  تحويل  مي دهد. حتي  در صنعت  نساجي  نيز اين  علم  به  ياري  بشر آمده  است  و به  تازگي  در صنعت  نساجي  از 
 .ميكروارگانيسم ها براي  تثبيت  نشاسته  و آهار دادن  پارچه  استفاده  مي شود

 

 : موقعيت  شغلي  در ايران

كارشناسان  ميكروبيولوژي  در پژوهشگاه  نفت  براي  تحقيق  بر روي  ميكروب هاي  نفت خوار يا گوگردزدايي ، در بخش  صنايع  غذايي  در كارخانه هاي  
كنسروسازي  و كمپوت  سازي  و در صنايع  بهداشتي  مشغول  به  كار هستند. تهيه  لوازم  آزمايشگاهي  مورد نياز در اين  گرايش  يكي  از شغل هايي  

است  كه  بعضي  جذب  آن  مي شوند. مؤسسه  استاندارد يا آزمايشگاه هاي  كارخانجات  تهيه  مواد بهداشتي  و غذايي  براي  تشخيص  كيفيت  و سالمت  
اين  مواد از نظر عدم  آلودگي  ميكروبي ، مراكز تهيه  مواد دارويي  مانند تهيه  آنتي  بيوتيك ها و باالخره  كارخانجات  تهيه  اسيدها مانند اسيد بوتريك  

و اسيد استيك  و حالل ها مانند الكل  و استون  و مراكز تهيه  واكسن  مانند مؤسسه  رازي  و انستيتوپاستور ايران  نيز مي توانند مراكز جذب  
 .فارغ التحصيالن  اين  گرايش  باشند

 :دروس  تخصصي  گرايش  ميكروبيولوژي 

شيمي  آلي ، بيوشيمي ، آمار زيستي ، زيست شناسي  سلولي ، زيست شناسي  مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، اكولوژي ، ويروس شناسي ، تكامل ، 
زيست شناسي  گياهي ، زيست شناسي  جانوري ، فيزيولوژي  جانوري ، فيزيولوژي  گياهي ، بيوفيزيك ، بيوشيمي ، زيست شناسي  پرتوي ، ايمونولوژي ، 

 .)باكتري شناسي ، ميكروبيولوژي  محيطي ، قارچ شناسي ، پروتوزئولوژي . (بسياري  از درس هاي  اين  گرايش  همراه  با آزمايشگاه  است 

 : توانايي هاي  الزم

در گرايش هاي  مختلف  زيست شناسي  سلولي  و مولكولي  بايد عالقه مند بود و صبر و پشتكار داشت  تا بتوان  طعم  شيرين  موفقيت  را چشيد. 
همچنين  دانشجو بايد حافظه  خوبي  داشته  و در دروس  شيمي ، رياضي  و فيزيك  قوي  باشد و در نهايت  الزم  است  كه  به  كارهاي  آزمايشگاهي  

از يك   RNA عالقه مند باشد. براي  مثال  يكي  از كارهايي  كه  به  طور معمول  در آزمايشگاه  علوم  سلولي  و مولكولي  انجام  مي گيرد، استخراج 
 . ساعت  مي باشد5بافت  است  كه  حداقل  زمان  الزم  براي  اين  كار 
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 شيمي 
 

شيمي علم اتم ها، پيوندها و مولكول ها است. دانشي كه مي تواند خواص ماده، چگونگي تغييرات و شيوه توليد آنها را از هسته اتم گرفته تا 
كهكشان ها بررسي كند و رشته  شيمي، رشته اي است كه به پرورش متخصصاني مي پردازد كه با مطالعه و تحقيق و آزمايش به ابداع و نوآوري 

پرداخته يا فرآورده هاي شيميايي را كنترل مي كنند. اين رشته در سطح كارشناسي به بررسي  و مطالعه  اجمالي  تركيب ، ساختار و ويژگي هاي  ماده  
و همچنين  كنترل  آزمايشگاهي  فرآيندهاي  شيميايي  مي پردازد. رشته  شيمي  داراي  دو بخش  علم  شيمي  و صنايع  شيمي  است  كه  علم  شيمي  به  

عنوان  يكي  از علوم  پايه  زيربناي  علوم  مختلفي  همچون  بيولوژي ، بيوتكنولوژي ، پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي  و رشته هاي  متعدد مهندسي  
است . اما صنايع  شيميايي  عبارت  است  از صنايعي  كه  در آنها واكنش  شيميايي  انجام  مي گيرد؛ يعني  اقسام  مواد اوليه  تبديل  به  محصوالت  جديد 
مي گردد كه  خواص  اين  محصوالت  تا حدودي  با مواد اوليه  متفاوت  است . رشته  شيمي  داراي  دو گرايش  محض  و كاربردي  است  كه  در گرايش  

 :محض  مبناي  كار، علم  شيمي  است  و دانشجو درباره  چهار گرايش  اصلي  علم  شيمي  كه  عبارتند از

شيمي آلي ، معدني ، تجزيه  و شيمي  فيزيك  دروسي  را مطالعه  مي كند. اما در شيمي  كاربردي ، دروس  پايه  شيمي  كمتر مطالعه  مي شود و دانشجو 
يكسري  از دروس  مربوط  به  مهندسي  شيمي  مثل  اصول  صنايع  شيميايي  و تصفيه  آب  و فاضالب  را مي گذراند. مي توان گفت كه فارغ التحصيل 
شيمي محض در شروع يك فعاليت صنعتي نقش دارد چرا كه راه كارهاي تئوريك ساخت يك ماده را ارائه مي دهد و سپس يك فارغ التحصيل 

 .شيمي كاربردي طراحي نيمه صنعتي ماده موردنظر را ارائه مي دهد

 : توانايي هاي  الزم 

 بسياري از دانش آموزان چنين تصوري نسبت به شيمي دارند. زيرا حجم مطالب كتاب "شيمي؛ يعني حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم"
شيمي دبيرستاني زياد و فرصت تدريس محدود است و به ناچار دبيران و محصالن به جاي تحليل و استدالل مفاهيم به سوي مسائل ذهني و 
حفظي كشيده مي شوند در حالي كه شيمي تلفيقي  از مهارت هاي  ذهني  و استداللي  است  و اگر كسي  بخواهد در اين  رشته  موفق  گردد، بايد در 
هر دو زمينه  توانمند باشد و حتي  مي توان  گفت  كه  قدرت  استدالل  بيش  از قدرت  حافظه  در اين  رشته  اهميت  دارد. دانشجوي  شيمي  الزم  است  
در دروس  رياضي ، شيمي  و فيزيك  قوي  باشد و رشته  شيمي  را دوست  بدارد، يعني  از مطالعه  درس  شيمي  لذت  ببرد و خسته  نشود. گفتني است 

كه رشته شيمي از بين داوطلبان گروه رياضي و فني و علوم تجربي دانشجو مي پذيرد. البته برخي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي فقط از گروه 
 .آزمايشي علوم تجربي دانشجو مي پذيرند

 : موقعيت  شغلي  در ايران
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تعدادي  از فارغ التحصيالن  شيمي  جذب  صنايع  شيميايي  مختلف  مثل  صنايع  رنگ  سازي ، چرم  سازي ، پتروشيمي ، مواد غذايي ، لوازم  بهداشتي  و 
آرايشي  مي شوند و در بخش  آزمايشگاه هاي  كنترل  كيفيت  محصوالت  شيميايي يا واحد توليد آنها كار مي كنند. هر كارخانه اي  كه  داير شود، در 
بخش  كنترل  كيفيت  كاالهاي  ساخته  شده  نياز به  يك  شيميست  دارد. همچنين  در تمام  صنايع  احتياج  به  فارغ التحصيالن  شيمي  داريم  تا مواد 

اوليه  را با توجه  به  استانداردهاي  جهاني  بررسي  كرده  و رد يا قبول  بكنند. گفتني  است  كه  فارغ التحصيالن  اين  رشته  توانايي  تغيير و تبديل  بر روي  
مواد خام  را دارند و به  ياري  همين  توانايي ، تعداد زيادي  از فارغ التحصيالن  اين  رشته  كارگاه ها  يا كارخانه هاي  شيميايي  كوچك  يا بزرگ  داير كرده  

 .و در كار خود نيز موفق  بوده اند

 

 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  مشترك  در گرايش هاي  شيمي 

رياضي  عمومي ، فيزيك  پايه ، شيمي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، شيمي  آلي ، شيمي  تجزيه  ، شيمي  تجزيه  دستگاهي ، شيمي  فيزيك ، شيمي  
معدني ، زبان  تخصصي  شيمي ، كاربرد طيف سنجي  در شيمي  آلي ، جداسازي  و شناسائي  تركيبات  آلي ، مباني  كامپيوتر و برنامه نويسي ، روش  

 .استفاده  از متون  علمي  شيمي ، كارگاه يا شيشه گري

 :دروس  تخصصي  گرايش  شيمي  محض 

 .اصول  صنايع  شيميايي ، شيمي  آلي  فلزي ، مباني  شيمي  كوانتومي ، گرافيك  و نقشه خواني ، شيمي  فيزيك  آلي ، طيف سنج  مولكولي 
 :دروس  تخصصي  گرايش  شيمي  كاربردي 

كارگاه  يا شيشه گري ، گرافيك  و نقشه خواني ، اصول  محاسبات  شيمي  صنعتي ، شيمي  صنعتي ، كارآموزي  تابستاني ، گزارش نويسي  و سمينار، اصول  
 ).تصفيه  آب  و پساب هاي  صنعتي ، خوردگي  فلزات . (بسياري  از درس  هاي اين  رشته  همراه  با آزمايشگاه  است 
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 مهندسي فضاي سبز 

 

 متر مربع  فضاي  سبز نياز دارد تا با كمبود اكسيژن  و مشكالت جسمي و رواني روبرو نشود. در اين  ميان  مهندسي  4 تا 2 هر فردي  در دنيا به  
فضاي  سبز با ايجاد فضاي  سبز در سطح  شهرها مانند كاشت  درختان  در حاشيه  خيابان ها و ايجاد انواع  پارك هاي  جنگلي ، كوهستاني  و منطقه اي ، 
فضاسازي  و زيباسازي  پارك ها، كاهش آلودگي هاي بصري و ايجاد مناظر زيبا، تقليل صداهاي آزار دهنده و تعديل آلودگي هاي صوتي، حفاظت و 
صيانت از محيط طبيعي و منابع موجود در آن، حفاظت از تنوع حياتي گياهان، عامل حفظ فضاي سبز و سالمت و زيبايي سكونت گاه هاي انسان 

مي گردد و نياز انسان ها را به  فضاي  سبز موردنظر تأمين  مي كند.در واقع مهندسي  فضاي  سبز با ايجاد و حفظ  مناظر طبيعي  در اطراف  منازل  و در 
سطوح  وسيع تر؛ يعني  شهر و اطراف  آن ، كيفيت  زندگي  را در شهرها باال مي برد. زيرا فضاي  سبز شهر، دستگاه  تنفس  شهر است . از سوي  ديگر 
ايجاد فضاي  سبز به  سالمت  جسم  و روان  ساكنين  شهرها كمك  مي كند تا مردمي  كه  امكان  استفاده  روزمره  از طبيعت  را در خود شهر ندارند ، 

 .اين  امكان  براي  آنها به  وجود آيد

 : توانايي هاي  الزم 

دانشجوي  مهندسي  فضاي  سبز بايد به  علم  كشاورزي  اعم  از خاك شناسي ، هواشناسي ، چمن كاري ، باغباني  و گلكاري  آشنايي  داشته  باشد تا بتواند 
بذر چمن  مناسب  تهيه  كرده  و با كود مناسب  و آبياري  به  موقع ، چمني  مناسب  براي  زمين  بازي  يا تزئين  ميادين  گل  تهيه  نمايد، همچنين  بتواند 

گياهاني  با گل هاي  بزرگ  و با دوام  پرورش  دهد و درختان  مناسب  براي  حاشيه  خيابان ها انتخاب  كرده  و آنها را به  درستي  هرس  كند.از سوي  
ديگر دانشجوي  اين  رشته  بايد فردي  با ذوق  و هنرمند باشد و به  طراحي  و نقشه كشي  عالقه مند باشد تا بتواند از گياهان  زينتي  در طراحي  

محوطه هاي  مسكوني ، اداري  و تجاري  به  خوبي  بهره  گيرد و در طراحي  پارك  و پارك سازي ، طراحي  فضاهاي  شهري  و محوطه هاي  ويژه  مثل  
 .محوطه هاي  صنعتي ، دانشگاهي ، شهرك هاي  مسكوني  و اتوبان ها به  ياري  ذوق  و هنر خويش  طرح هايي  مناسب  و زيبا ارائه  دهد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

تمامي  شهرها به  ويژه  شهرهاي  بزرگ  به  فضاي  سبز و بهبود محيط  زيست  نياز دارند. از همين  رو سازمان  پارك ها و فضاي  سبز شهرداري ها 
يكي  از مراكز اصلي  جذب  فارغ التحصيالن  اين  رشته  است . متخصصان  فضاي  سبز همچنين  مي توانند به  عنوان  طراح ، مدير، ناظر و مجري  
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فضاي  سبز موسسات  دولتي  و خصوصي  و محوطه هاي  اداري  و مسكوني  فعاليت  نمايند يا به  عنوان  مربي  هنرستان هاي  كشاورزي  و مجري  امور 
 .تحقيقات  وزارت  كشور، وزارت  جهاد كشاورزي  و وزارت  مسكن  و شهرسازي  مشغول  به  كار شوند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 : دروس  پايه 

 .رياضيات  عمومي  ، گياه شناسي  ، اكولوژي ، فيزيك  عمومي ، زيست شناسي ، آمار و احتماالت ، جامعه  شناسي  عمومي ، آشنايي  با كامپيوتر

 
 : دروس  اصلي 

آبياري  عمومي ، درختان  و درختچه هاي  زينتي ، رسم  فني  ، چمن كاري  ، طراحي  و نقشه برداري  ، اصول  باغباني  ، خاك شناسي  عمومي  ، گلكاري  ، 
 . گياهان  آپارتماني ، حاصلخيزي  خاك ها و كودها، انسان  و محيط  زيست  ، عكس هاي  هوايي ، هوا و اقليم شناسي 

 : دروس  تخصصي 

بيان  تصويري  ، اصول  طراحي ، تاريخ  معماري  و مهندسي  فضاي  سبز، مصالح  و روش هاي  ساختماني ، طراحي  سيستم هاي  آبياري  ، كاربرد 
كامپيوتر در فضاي  سبز، طراحي  كاشت  گياهان  زينتي  ، طراحي  فضاهاي  شهري  ، سازه ها در فضاي  سبز، طراحي  محوطه هاي  ويژه ، مديريت  

فضاي  سبز، كارآموزي ، جلسه  بحث  ، پروژه  
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 مهندسي منابع طبيعي 

زمين سبز بود؛ به سبزي بهشت و رودخانه تميز و شفاف و زالل، و طبيعت با بارش هر باران از شادابي و طراوات لبريز مي شد. سال ها گذشت. 
جمعيت شهر رو به فزوني گذاشت. خانه هاي تازه ساخته شد و به جاي درختان سرسبز، كارخانه ها جان گرفتند. چرخ هاي توليد كارخانه كه به كار 

افتاد، فاضالب صنعتي را به ميان آب رودخانه جاري ساخت. آن وقت ماهي هاي كوچك و بزرگ، ذرات آلوده كننده آب را با آب شش هايشان 
تنفس كردند و گروه گروه جان باختند. آب، خاك و هواي آلوده، نفس درختان را نيز قطع كرد و اكنون ما در اين زمين كه با دست هاي خودمان، 

خاكستري اش كرده ايم، هر لحظه شاهد مرگ سبزي و سبزينگي، پاكي و شادابي و در نهايت هستي و زندگي هستيم. اين بحران در كشور ما 
بسيار جدي و فراگير به چشم مي خورد. براي مثال در مناطق كليدي و شاخصي همچون پارك ملي گلستان و منطقه حفاظت شده جهان نما، 

 به نصف تقليل يافته است. به عبارت ديگر، ذخيره كنوني جمعيت 60 به يك چهارم و در مقايسه با دهه 50ذخاير حيات  وحش ما نسبت به دهه 
 است !حال چه بايد كرد؟ و چگونه مي توان بار ديگر آسمان را آبي و زمين را با رنگ هايي 60% دهه 50 و 50% دهه 25حيات وحش كشور ما 

زنده و شاداب رنگ آميزي نمود و حيات و زندگي را به طبيعت ايران بازگرداند؟كارشناسان منابع طبيعي با بررسي علم اكولوژي، حل مسائل 
زيست محيطي،  ارائه طرح هاي عملي براي حفظ و توسعه پوشش گياهي، بهره برداري صحيح از اراضي مطابق با قابليت  آنها، توسعه فعاليت 

 گرايش محيط زيست، مرتع 5آبخيزداري و مديريت آب و خاك، تالش مي كنند تا اين آرزو را محقق سازند.اين رشته در مقطع كارشناسي داراي 
و آبخيزداري، جنگلداري، شيالت و علوم و صنايع چوب و كاغذ است.  

گرايش محيط زيست 

محيط زيست يك رشته چند بخشي يا بين رشته اي است و آميخته اي از علوم بيولوژي، اكولوژي، فيزيك، شيمي، رياضي، آمار،  اكولوژي كاربردي 
و جغرافيا مي باشد. اين گرايش تالش مي كند تا بين محيط انسان يا محيط شهري و محيط فراشهري مثل مرتع، جنگل و ... پل بزند تا بشر با 
استفاده از دانش روزافزون خود به نحوي عمل كند كه با نيازها و اميدهايش هماهنگي بيشتري داشته باشد و در نهايت زندگي بهتري رابراي 

خود و آيندگان فراهم سازد.همچنين تالش مي كند تا با ارائه دانش و آگاهي هاي الزم درباره اكولوژي حيات وحش، اكولوژي درياها، نحوه 
آلودگي محيط زيست، نحوه طراحي پارك هاي ملي و جنگلي و ... به حمايت و حفاظت از محيط زيست و حل مشكالت زيست  محيطي بپردازد.در 

كشور ما محيط زيست در مقطع كارشناسي يكي از گرايش هاي مهندسي منابع طبيعي است و در آن بيشتر به اكوسيستم هاي طبيعي پرداخته 
مي شود، اما استادان محيط زيست معتقدند كه بايد مثل ساير كشورهاي دنيا، محيط زيست را به عنوان يك رشته مجزا ارائه دهيم و در آن عالوه 
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بر اكوسيستم هاي طبيعي به اكوسيستم هاي شهري نيز پرداخته شود. چون در حقيقت محيط زيست به تعامل و ارتباط بين محيط هاي انساني و 
 .طبيعي مي پردازد و صحيح نيست كه اين دو را مجزا از يكديگر بررسي كنيم

 : موقعيت شغلي در ايران

 ارزش اقتصادي هر هكتار دريا از نظر تعديل و تنظيم گازها، كنترل آشفتگي، تنظيم آب، تهيه  آب، تصفيه آب، توليد مواد غذايي، 1382در سال 
 ريال، هر 12015600 ريال، هر هكتار جنگل 50244800 ريال، هر هكتار ساحل 71609310تامين مواد خام،  ارزش فرهنگي، توريسم و ... 

 ريال محاسبه شده  است.متأسفانه بسياري از اين منابع ارزشمند كه تجديدناپذير يا 183334000 ريال و هر هكتار تاالب 2876800هكتار مرتع 
به سختي قابل تجديد هستند، در كشور ما به دليل بي مباالتي و بي توجهي در معرض نابودي قرار گرفته اند. چرا كه ما توجه به قوانين و 

معيارهاي محيط زيست را يك امر ضروري و اجتناب ناپذير نمي دانيم و حتي در نظر برخي از شركت ها و سازمان ها،  سازمان حفاظت محيط زيست، 
يك سازمان دردسرآفرين است و بايد به نحوي از زير اصول و قوانين آن شانه خالي كرد!و باز به همين دليل در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي ما، محيط زيست  نه تنها حرف اول را نمي زند بلكه در انتها نيز جايگاه مشخصي ندارد! با اين همه، چون امروزه مسائل و 
مشكالت زيست محيطي صرفاً به يك كشور، يك منطقه يا يك قاره محدود نمي شود و هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه انتشار آلودگي و 

مشكالت ناشي از آن، مختص به كشور متبوعش مي باشد، حفظ محيط زيست به يك ائتالف جهاني تبديل شده است و تمام كشورها و جوامع 
 .بشري پذيرفته اند كه بايد در توسعه صنعتي با توجه به ارزيابي دقيق زيست محيطي، تجديد نظر كرد

اين امر باعث شده است كه در كشور ما نيز متخصصان محيط زيست در تمام مقاطع تحصيلي بويژه كارشناسي ارشد و دكترا در سازمان هاي 
 :متعددي از جمله

سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري ها، مهندسين مشاور، وزارت كشور،  وزارت نيرو، سازمان توسعه و برنامه ريزي ، وزارت صنايع،  وزارت نفت 
حضور داشته باشند. تا جايي كه به گفته دكتر مخدوم استاد محيط زيست دانشگاه تهران، هيچ يك از فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد و دكتراي 

 .محيط زيست بي كار نيستند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس مشترك در گرايش هاي مختلف مهندسي منابع طبيعي

رياضيات، فيزيك عمومي، زمين شناسي، گياه شناسي، اكولوژي،  شيمي عمومي، زيست شناسي، آمار و احتماالت، هوا و اقليم شناسي، خاك شناسي 
 عمومي، قوانين و مديريت منابع طبيعي، جامعه شناسي روستايي، آشنايي با كامپيوتر، هيدرولوژي عمومي،

 : دروس تخصصي گرايش محيط زيست

اكولوژي حيات وحش، مباني مديريت حيات وحش، بيولوژي حيوانات شكاري، پرنده شناسي، قوانين و مديريت محيط زيست و شيالت،  اكولوژي 
درياها، فنون مديريت حيات وحش، آلودگي هاي محيط زيست، انسان و محيط زيست، پارك هاي ملي، جنگل و پرديس ها، طراحي و مهندسي 

پارك هاي ملي و جنگلي، ارزيابي محيط زيست، پارك داري، جلسه بحث، پروژه 
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گرايش مرتع و آبخيزداري 

در گرايش مرتع و آبخيزداري دانشجويان مي آموزند كه با توجه به امكانات آبي، خاكي، اقليمي، زمين شناسي و پوشش گياهي چگونه مي توان از 
عرصه منابع طبيعي، به ويژه از مراتع موجود، بيشترين بهره را برد براي مثال با توجه به پوشش گياهي يك منطقه، چه مقدار مي توان دام وارد 

منطقه كرد و چه مقدار عرصه كشاورزي داشت؟ همچنين به ياري مديريت آبخيزداري مي توان از مسائلي مثل سيالب و خشكسالي كه ضررهاي 
هنگفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد،  جلوگيري كرد. به عبارت ديگر، كارشناس اين رشته با تقويت پوشش گياهي، اصالح 
آبراهه ها و بانكت زدن (ايجاد خطوط افقي بر روي دامنه كوه ها و تپه ها و كاشت نهال) مي تواند از فرسايش خاك و ايجاد سيالب جلوگيري 

كند.اهميت اين مسأله زماني آشكار مي شود كه بدانيم كشور ما به دليل پيشروي شن هاي روان به مناطق مركزي و شرقي كشور، در معرض 
بيابان زايي قرار دارد. همچنين فرسايش خاك، موجب پرشدن مخازن سدها و آسيب رساني جدي به اين منابع ارزشمند مي گردد. به همين دليل، 

 .الزم است به ياري متخصصان مرتع  و آبخيزداري، از فرسايش آب و خاك جلوگيري كرد و در جهت اصالح و توسعه مراتع قدم برداشت

 : موقعيت شغلي در ايران

شرط اول حيات اقتصادي ـ سياسي هر كشور،  استقالل و وجود نيروي انساني متعهد، متفكر و كاردان است. زيرا نيروي انساني اليق و كاردان 
مي تواند با استفاده از قدرت تصميم گيري و استقالل و برنامه ريزي خوب دولت، از عامل دوم؛ يعني منابع سرشار خدادادي از قبيل آب، خاك، 
جنگل، مرتع براي بهبود زندگي و رفاه مردم و جامعه بهره برداري كند. به عبارت ديگر تعادل اين دو عامل، شرط مطلوب و اساسي بهره وري 

بهينه و تداوم حيات يك جامعه است.كارشناسان منابع طبيعي نقش مهمي در ايجاد تعادل بين اين دو عامل دارند. زيرا از يك سو، عامل مهمي 
در حفظ و گسترش منابع طبيعي هستند و از سوي ديگر، نحوه استفاده و بهره برداري بهينه از اين منابع را مي دانند.براي مثال، فارغ التحصيالن 

گرايش مرتع و آبخيزداري مي توانند با برنامه ريزي هاي صحيح و نظارت بر حسن اجراي آنها و آموزش به منظور اصالح و توسعه مراتع، جلوگيري 
از فرسايش آب و خاك و پر شدن مخازن سدها و تثبيت شن هاي روان، نقش بسيار مهمي در حفظ و گسترش منابع طبيعي از قبيل مرتع، آب و 

باشند.در كل فارغ التحصيل توانمند اين رشته، فرصت هاي شغلي مناسبي در شركت هاي دولتي، خصوصي و نيمه خصوصي مرتبط با  خاك داشته
وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، مؤسسه تحقيقات مرتع، مؤسسه تحقيقات خاك و حفاظت آبخيزداري، سازمان جنگل ها و شركت هاي 

 .مشاوره منابع طبيعي دارد

 : دروس تخصصي گرايش مرتع و آبخيزداري

شناسايي گياهان مرتعي، ژئو مرفولوژي، زراعت نباتات علوفه اي، خاك  مناطق خشك و نيمه خشك، هيدرولوژي كاربردي، حفاظت خاك، 
كارتوگرافي، ارزيابي خاك هاي زراعي، اكولوژي مرتع، دامداري، اصالح و توسعه مراتع، آناليز و ارزيابي مراتع، جنگل كاري در مناطق خشك،  

 .آبخيزداري،  مقدمات مردم شناسي عشايري، جلسه بحث، پروژه
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 :گرايش شيالت

 سال اخير روي داده، نسبتاً جوان است و حتي سرانه مصرف 50صنعت شيالت در كشور ما در مقايسه با تحوالتي كه در صيد و صيادي جهان در 
 كيلوگرم فراتر نرفته است؛ رقمي كه همرديف سرانه ماهي در كشورهاي فاقد ذخاير آبزيان است. اين در حالي است كه 5/4ماهي در ايران از 

آبزيان، به دليل كاهش كلسترول خون، جلوگيري از بروز بيماري هاي قلب و عروق، وجود انواع اسيدهاي آمينه مورد نياز براي رشد و نمو بدن و 
داشتن درصد قابل توجهي مواد معدني و ويتامين، ارزش غذايي بيشتري نسبت به گوشت هاي قرمز و سفيد دارند.از سوي ديگر، فعاليت هاي 
شيالتي در كشور، صرف نظر از تأمين بخشي از مواد پروتئيني، منبع مناسبي براي اشتغال، تأمين ارز و اهرمي براي توسعه و عمران مناطق 

ساحلي است. در واقع، در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي كشور، شيالت جايگاه مهمي دارد.شك نيست كه اجراي طرح هاي 
شيالتي كشور، به نيروهاي كارآمد و متخصص نيازمند است، افرادي كه با استفاده از منابع آبي براي تأمين پروتئين مورد نياز مردم فعاليت 
كنند.هدف رشته مهندسي منابع طبيعي گرايش شيالت، پرورش و آموزش كارشناسان و متخصصان در همين زمينه است. در اين گرايش، 

دانشجويان با علوم مختلف بيولوژي جانوري، گياهي و اكولوژي دريايي به عنوان زيربناي شيالت  آشنا مي شوند ، درباره آبزيان آب هاي داخلي و 
دريايي، نحوه تكثير و پرورش آبزيان، صيد و صيادي ونحوه عمل آوري فرآورده هاي دريايي مطالعه مي كنند.اهميت اين رشته زماني  آشكار تر 

مي شود كه بدانيم بهره برداري صحيح و پايدار از منابع دريايي، حفاظت از منابع و بازسازي ذخاير، تنوع بخشي در توليد و افزايش توليد،  بهبود و 
ارتقاي كيفيت محصوالت شيالتي از توليد به مصرف، استفاده از فناوري هاي جديد مهندسي ژنتيك در شيالت، توليد فرآورده هاي بيولوژيك، 

 .اشتغال و درآمد ارزي، بدون نگرش علمي و متكي بر يافته هاي تحقيقاتي در شيالت، امكان پذير نيست

 

 : موقعيت شغلي در ايران

 نشان مي دهد كه درآمد خالص حاصل از تجارت ماهي (صادرات منهاي واردات) كشورهاي "فائو"آمارهاي سازمان كشاورزي و خواروبار جهاني 
 ميليارد دالر رسيده است. اين رقم بزرگتر از ارزش كل صادرات چاي، برنج، كاكائو و قهوه است.در كشور ما نيز 7/17در حال توسعه، اخيراً به 

صنعت شيالت نقش مهمي در ايجاد اشتغال، بويژه از جهت كيفي دارد. زيرا بخش عمده اي از فعاليت هاي شيالت در مناطق دورافتاده و محروم 
انجام مي شود؛ مناطقي كه حضور فعاليت هاي انساني از ديد سياسي و امنيتي بسيار مهم است. همچنين، ايفاي نقشي كه فعاليت هاي شيالتي در 
كاهش پديده بيكاري پنهان در مناطق روستايي و سواحل صيادي دارد، براي كشور حائز اهميت است. زيرا فعاليت هايي كه به منظور استفاده از 
منابع كوچك آبي طبيعي و نيمه طبيعي براي پرورش ماهي، صنايع كوچك پشتيباني، و فرآوري و تعمير ادوات صيادي انجام مي شود، در كاهش 
بيكاري پنهان و افزايش درآمد ساكنان اين مناطق، بسيار مؤثر است. همان طور كه پيش از اين گفتيم، براي اجراي برنامه هاي شيالت، پرورش 

افراد فني و كارشناس از اهميت خاصي برخوردار است؛ افرادي كه مي توانند با توسعه فعاليت هاي آبزي پروري، بازسازي ذخاير درياي خزر و 
منابع آب هاي داخلي، ترويج مصرف آبزيان پرورشي به عنوان غذاي سالمتي، بهبود كيفيت عرضه آبزيان پرورشي، ايجاد مزارع انفرادي پرورش 
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آنها و مراكز تكثير آبزيان، ارائه آموزش هاي مورد نياز آبزي پروران به منظور تقويت و ارتقاي دانش فني توليد كنندگان، مطالعه وارائه مناسبترين 
روش هاي تكثير و پرورش آبزيان ، افزايش راندمان و بهبود كيفيت آبزيان پرورشي، شناسايي و مطالعه اراضي مستعد توسعه پرورش آبزيان و 
انجام تحقيقات در امر شناخت بيماري ها، بهداشت و تغذيه آبزيان، نقش بسيار مهم و اساسي در رشد و ارتقاي صنعت شيالت بر عهده داشته 

 .باشند
 : دروس تخصصي گرايش شيالت

ليمونولوژي، اصول تكثير و پرورش آبزيان، تكثير و پرورش ماهي، تكثير و پرورش آبزيان، اكولوژي درياها، اصول تغذيه آبزيان، ماهي شناسي 
عمومي، بيماري ها و انگل هاي آبزيان، هيدروتكنيك و طراحي استخرها، ماهي شناسي و سيستماتيك، بهداشت و تكنولوژي فرآورده هاي شيالتي، 

 .هيدروشيمي، جلسه بحث،  پروژه

 :گرايش جنگلداري

گرايش جنگلداري مجموعه اي از علوم و فنون است كه براي شناخت جوامع مختلف جنگلي و آگاهي از كيفيت و كميت آنها، تربيت، پرورش و 
بهره برداري مستمر از توليدات جنگلي، روش هاي مختلف قطع و حمل درختان قطع شده، جاده سازي درجنگل و مهمتر از همه، حفاظت،  احيا و 
توسعه مناطق جنگلي به عنوان تعديل و تنظيم كننده شرايط آب و هوايي و خاكي و منبع توليد كننده چوب به كار گرفته مي شوند.براي مثال، 

 با عوامل تخريب جنگل آشنا شده و روش هاي بهبود و حفاظت و نگهداري از جنگل را مي آموزند؛ "حمايت جنگل"دانشجويان با مطالعه درس 
روش هايي كه مي تواند عامل كاهش فرسايش خاك و فراهم ساختن زيستگاه هايي براي حيات وحش گردد. همچنين با مطالعه درس هايي مثل 
جنگل داري، بهر ه برداري از جنگل و سياست  جنگل مي آموزند كه چگونه با فراهم ساختن مناطقي براي چراي دام ها، مي توان فشار وارد شده بر 

زمين هاي جنگلي را كاهش داد يا چگونه مي توان چوب مورد استفاده براي ساخت وسايل چوبي و سوخت و انرژي را فراهم ساخت تا به اين 
 .وسيله، هم منافع اقتصادي حاصله از جنگل و هم اكولوژي آن حفظ گردد

 : موقعيت شغلي در ايران

 درصد بيابان از مجموع وسعت كشور، با مشكل مهم و حياتي فرسايش خاك رو به رو است. اين فرسايش، مشكالت 25 تا 24ايران با داشتن 
اقتصادي بسياري را در كانون هاي بحراني كشور ايجاد كرده است و تنها راه مبارزه با آن، احياي پوشش گياهي مناطق بحراني و حفظ و صيانت 

از جنگل ها است. به عبارت ديگر، فارغ التحصيالن توانمند اين رشته چون هم از اطالعات فني - مهندسي و هم از علوم طبيعي و اقتصادي و 
اجتماعي مربوط به مناطق جنگلي برخوردار هستند، فرصت هاي شغلي مناسبي دارند كه از آن جمله مي توان به كارشناس متخصص در تهيه 

طرح  هاي جنگلكاري و جنگلداري و ساير طرح هاي مربوط به حفاظت و توسعه جنگل ها در سازمان جنگل ها و مراتع كشور، وزارت جهاد 
كشاورزي، شهرداري ها، سازمان پارك ها و فضاي سبز و سازمان محيط زيست  اشاره كرد. همچنين همكاري با شركت ها و مؤسسات مجري 

طرح هاي راه سازي در زمينه نقشه برداري، طراحي و محاسبه و اجراي راه ها و جاده هاي جنگلي، فعاليت در شركت هاي مشاوره منابع طبيعي به 
صورت همكاري در طرح هاي جنگلداري خصوصي و شركت هاي بهره برداري از جنگل ها از جمله فعاليت هايي است كه فارغ التحصيالن مهندسي 

 .منابع طبيعي گرايش جنگلداري مي توانند در آنها حضور داشته باشند

 :دروس تخصصي گرايش جنگلداري

اندازه گيري جنگل، جنگل شناسي، جاده سازي، جنگلداري، اقتصاد جنگل، بهره برداري جنگل، خاك شناسي جنگل، اكولوژي جنگل،  درخت شناسي، 
شناخت حيوانات شكاري، پارك هاي ملي و جنگلي و پرديس ها،  سياست جنگل، حمل و نقل چوب، حمايت جنگل، جنگلكاري و نهالستان هاي 

 .جنگلي،  صنايع چوب، جلسه بحث، طرح جنگلداري
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 :گرايش علوم و صنايع چوب و كاغذ

علوم و صنايع چوب و كاغذ مجموعه علوم و فنوني است كه با فراگيري آنها دانشجويان در زمينه نحوه رويش و توليد چوب و عوامل مؤثر بر آن، 
اختصاصات ساختماني و طبقه بندي و درجه بندي چوب ها و كاغذها، خواص فيزيكي، مكانيكي، شيميايي و كاربردي چوب و كاغذ، تبديل شيميايي 

 .و مكانيكي و نيز بازرگاني و داد و ستد چوب و كاغذ و توليدات آنها آگاهي الزم را كسب مي كنند

 : موقعيت شغلي در ايران

فارغ التحصيل علوم و صنايع چوب و كاغذ مي تواند به عنوان مديرفني در بخش هاي دولتي يا خصوصي مجتمع هاي چوب و كاغذ و كارخانجات 
 .توليد چوب فعاليت كند يا به عنوان كارشناس در دفاتر فني سازمان جنگل ها و مراتع مشغول به كار گردد

 : دروس تخصصي گرايش علوم و صنايع چوب و كاغذ

فيزيك چوب، شيمي چوب، مديريت صنعتي، چوب بري ، روكش و تخته اليه ، استاندارد و درجه بندي چوب، صنايع مبلمان، مكانيك چوب، تخته 
خرده چوب، تخته فيبر، چوب خشك كني، تكنولوژي تهيه خمير كاغذ، حفاظت كار و ايمني در صنايع چوب، بازار چوب، سازه هاي چوبي، كنترل 

 .كيفيت محصول، كاغذسازي، جلسه بحث

 : توانايي هاي الزم

آيا مي شود پرنده ها را از روي كتاب شناخت يا با حيات وحش در فضاي دانشكده آشنا شد؟ بدون شك، چنين چيزي امكان پذير نيست. زيرا 
بوم شناسي به معناي خانه شناسي است؛ يعني بايستي به درون طبيعت رفت و از نزديك با اصول حاكم بر آن آشنا شد و معضالت و مشكالت 
زيست محيطي را در خود طبيعت شناخت و سپس در صدد ارائه راه حل برآمد.به همين دليل دانشجوي منابع طبيعي بايد به طبيعت عالقه مند 

باشد و با صبر و حوصله و تالش و كوشش بسيار، رمز و راز حيات را از طبيعت بياموزد.عالقه و عشق به طبيعت و محيط زيست الزمه اين رشته 
است؛ زيرا بدون عشق نمي توان هفته ها در صحرا، جنگل، دشت يا تاالب براي بررسي رفتار يك حيوان يا پيدا كردن يك گونه خاص حيواني يا 
گياهي حضور داشت و بعضاً شرايط نامساعد جوي يا حشرات موذي مثل ساس، كنه، عقرب و ... را تحمل كرد.همچنين دانشجوي منابع طبيعي 

را به خوبي و به درستي ببيند و راه حلي براي آن مشكل بيابد.  بايد از هوش و خالقيت سرشاري برخوردار باشد تا بتواند مشكالت محيط زيست
چون مشكالت زيست محيطي صبر نمي كنند تا ما هر زمان كه دلمان خواست به فكر چاره انديشي بيفتيم و امكان دارد يك مشكل در زماني 
كوتاه به يك فاجعه تبديل شود. در مورد توانمندي هاي الزم براي هر گرايش نيز بايد گفت كه دانشجوي محيط زيست بايد در زمينه صنعت، 

فرهنگ، سياست و اقتصاد اطالعات عمومي خوبي داشته باشد و بتواند درباره مسائل ياد شده ابراز عقيده كند. زيرا محيط زيست به دانشجوياني 
كه دروس را حفظ كنند،  نيازي ندارد. بلكه دانشجوياني بايد وارد اين رشته شوند كه براي مشكالت زيست محيطي پروژه و طرح ارائه داده و خود 
مجري طرح هايشان باشند. در گرايش مرتع و آبخيزداري نيز چون داراي دو جنبه مرتع و آبخيزداري است، دانشجوياني با عاليق و توانمندي هاي 

متفاوت مي توانند جذب آن شوند.براي مثال، ما در اصالح يك منطقه هم مي توانيم روي پوشش گياهي و هم روي مسائل فيزيكي، مثل ايجاد 
سدبندهاي كوچك بر روي آبراهه ها تأكيد داشته باشيم. در اين ميان، آنچه با پوشش گياهي ارتباط دارد به مرتع باز مي گردد و آبخيزداري بيشتر 
به مسائل آب و مسائل مكانيكي مثل سد، ارتباط دارد. از همين رو، دانشجوياني كه پس از فارغ التحصيلي مي خواهند در زمينه آبخيزداري فعاليت 

كنند، بايد در دروس فني مثل رياضي و فيزيك قوي تر باشند. بخش مرتع اين رشته نيز بيشتر به محيط زيست، شناخت گياهان مختلف و شناخت 
 .اكولوژي مرتبط مي شود

 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 84

 

 

معرفي رشته مدارك پزشكي 

 سالگي تشخيص 5 ميليون نفر و در ايران بيش از يك ميليون نفر به تنبلي چشم مبتال هستند. اين بيماري در صورتي كه قبل از 120در دنيا 
داده شده و درمان شود، كامالً بهبود مي يابد اما عدم تشخيص و درمان به موقع آن، مي تواند منجر به ضعف شديد يك يا هر دو چشم و حتي 

 طرح پيشگيري از تنبلي چشم را به اجرا در 78نابينايي گردد.از همين رو سازمان بهزيستي كشور به ياري مهد كودك هاي سراسر كشور از سال 
آورده است.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اطالع از آمار گسترده تعداد افراد مبتال به بيماري تنبلي چشم، طرح پيشگيري از اين 

بيماري را ارائه داد. 

به عبارت ديگر پايه هر طرح، تحقيق و پژوهش پزشكي؛ اطالعات و آمار بهداشتي ـ درماني است. به همين دليل امروزه در كشورهاي پيشرفته و 
در حال رشد دنيا براي جمع آوري علمي داده هاي بهداشتي ـ درماني، پردازش يا پروردن اين داده ها و سازماندهي، توزيع و حفاظت از آنها، رشته 

مديريت اطالعات بهداشتي ـ درماني مطرح شده است. 

ـ  درماني  رشته اي كه فارغ التحصيالن آن به عنوان بازوهايي توانمند، ناب ترين اطالعات را در اختيار سياستگذاران و برنامه ريزان نظام بهداشتي 
يك كشور قرار مي دهند.اين رشته در دانشگاه ها و مركز آموزش عالي كشور ما به نام رشته مدارك پزشكي در مقطع كارداني دانشجو مي پذيرد و 

فارغ التحصيالن آن مي توانند به طور ناپيوسته تا مقطع دكترا نيز ادامه تحصيل دهند. 

رشته  مدارك  پزشكي  رشته اي  علمي  ـ اطالعاتي  است  و قلمرو بحث  آن  اطالعات  بهداشتي  ـ درماني  مي باشد و متخصصان  آن  نيز مديران  
يعني  يك  دانشجوي  مدارك  پزشكي  با مطالعه  دروسي  مانند طبقه بندي  يا كُدگذاري  بين المللي   اطالعات  بهداشتي  ـ درماني  كشور هستند؛

بيماري ها، بايگاني  مدارك  پزشكي ، كليات  پزشكي ، آشنايي  با اصطالحات  پزشكي ، آمار و كامپيوتر، خود را آماده  مي كند تا اطالعات  بهداشتي  ـ 
درماني  را به خوبي  تجزيه  و تحليل  كرده  و سپس  براي  برنامه ريزي هاي  نظام  بهداشتي  ـ درماني  در اختيار مدير يك  بيمارستان  يا مديران  كالن  

كشور قرار دهد. 

توانايي هاي  الزم : 

آمار به ويژه  آمار حياتي  در رشته  مدارك  پزشكي  از اهميت  بسياري  برخوردار است . به  همين  دليل  دانشجوي  مدارك  پزشكي  بايد در درس  رياضي  
و آمار قوي  بوده  و همچنين  به  زبان  انگليسي  مسلط  باشد.در ضمن  دانشجو بايد به  زيست شناسي  عالقه مند باشد چون  در نهايت  پرونده هاي  

بيماران  را كه  در آنها اطالعات  مربوط  به  نوع  بيماري  و نحوه  درمان  يا پيشرفت  بيماري  درج  شده  است ، تجزيه  و تحليل  مي كند. 

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introduction1-medical-records.html
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موقعيت هاي  شغلي  در ايران : 

 واحد آمار بيمارستاني ، پذيرش ، بايگاني  4در هر بيمارستان  يا مركز خدماتي  ـ درماني،  بخشي  به  نام  بخش  مدارك  پزشكي  وجود دارد كه  داراي  
مدارك  پزشكي  و واحد كُدگذاري  بيماري ها است  و مسؤول  اين  بخش  و كاركنان  آن  بايد فارغ التحصيل  رشته  مدارك  پزشكي  باشند. 

فارغ التحصيالن  مدارك  پزشكي  در مقطع  كارداني  فعاليت هاي  مربوط  به  واحدهاي  پذيرش ، آمار، كدگذاري  و ذخيره  و بازيابي  پرونده هاي  پزشكي  
بيمارستان  را انجام  مي دهند و كارشناسان  اين  رشته  نيز مديريت  هريك  از واحدهاي  ياد شده  يا مديريت  بخش  مدارك  پزشكي  بيمارستان ها و 

مراكز بهداشتي  ـ درماني  را برعهده  مي گيرند. 

 

درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل : 

دروس  پايه : 

بهداشت  محيط  بيمارستان ، فيزيولوژي ، آشنايي  با باكتري ، ويروس ، قارچ  و انگل ، اخالق  و مقررات  حرفه اي ، روانشناسي  مقدماتي  و روابط  انساني ، 
رياضيات  پايه ، آناتومي . 

دروس  اصلي : 
كليات  پزشكي ، اصطالحات  پزشكي ، زبان  اختصاصي ، اصول  مديريت  بيمارستاني ، مددكاري  اجتماعي ، كامپيوتر و كاربرد آن ، ماشين نويسي  عملي  

و نظري . 
 دروس  تخصصي :

كُدگذاري  بيماري ها، مدارك  پزشكي ، آمار حياتي  مقدماتي ، شاخص هاي  بهداشتي  و آمار بيمارستاني ، اصول  و روش هاي  بايگاني ، بايگاني  پزشكي ، 
كارآموزي  در عرصه . 
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 مديريت 

 

چگونه مي توان معضل بيكاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده  مالي و فساد اداري چه بايد كرد؟ چرا كاركنان سازمان ها، گرفتار دلسردي، يأس 
و افسردگي مي شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان هاي ما از امكانات موجود به خوبي استفاده نمي شود؟بسياري از متخصصان علوم گوناگون، به 

 است. چون تأمين "مديريت"ويژه صاحبنظران علوم انساني درپاسخ به اين سؤال ها مي گويند كه كليد معماي مشكالت سازمان هاي هر جامعه 
نيازهاي فني، خدماتي، درماني و تفريحي جامعه، بدون وجود مديران اليق كه باالترين كارآيي و بهره وري را داشته باشند، امكان پذير نيست. به 

همين دليل هر جامعه اي براي فايق آمدن بر مشكالت سازماني خود، قبل از هر چيز بايد به مسأله آموزش صحيح و موثر مديريت توجهي 
بنيادي داشته باشد. تخصصي كه در بيشتر دانشگاه هاي معتبر علوم انساني جهان، تحت عنوان رشته مديريت آموزش داده مي شود. رشته  

مديريت  در كشور ما داراي  شاخه هاي  متعددي  است كه  از آن  جمله  مي توان  به  مديريت  بازرگاني ، صنعتي ، دولتي ، جهانگردي  ، بيمه ، بيمه اكو، 
 .امور گمركي  و امور بانكي  اشاره  كرد و همچنين  از شاخه هاي  تخصصي تري  مثل  مديريت  كميسرياي  دريايي  يا اداره  امور بيمارستان ها نام  برد

 
به داليل گوناگون نمي توان واژه مديريت را به سادگي تعريف كرد. از اين داليل مي توان به گستردگي دامنه مديريت و ماهيت پوياي آن اشاره 
كرد. مديريت فرايند برنامه ريزي، تشكيالت، فرماندهي، هدايت و نظارت بر تالش هاي اعضاي سازمان و استفاده از ديگر منابع سازماني جهت 

 .دستيابي به اهداف سازماني است

مديريت امروز مجموعه اي از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسي، روان شناسي، رياضيات، آمار و ... است كه هدفش افزايش بهره وري، 
 .كارائي و اثربخشي سازماني است

داشتن قدرت رهبري، اعتماد به نفس، روابط اجتماعي خوب، توان تجزيه و تحليل خوب و قدرت بيان قوي از عوامل مهم موفقيت در اين رشته 
 .است. همچنين تسلط به دروس رياضي و آمار با توجه به كاربرد وسيع آنها در مديريت الزامي است

بديهي است كه در هر سازمان يا نهاد ، كه افرادي خاص اهداف مشخصي را دنبال مي كنند ، مهمترين ركن موفقيت آن سازمان يا نهاد ، 
 .توانمندي مدير آن سازمان در استفاده بهينه از حداقل امكانات جهت بهره برداري بهتر براي نيل به اهداف مي باشد

آنچه ما مي دانيم چيزي فراتر از اطالعات  .بارها از زبان اطرافيانتان در مورد مديران نااليق و كارمندان اليق آنها مطالب ريز و درشتي شنيده ايد

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691578/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691578/
http://www.beytoote.com/scientific/introduction/business-administration.html
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شما نيست ، فقط يادآوري اين نكته مهم است كه در كشور ما افراد هستند كه براي مجموعه تصميم مي گيرند نه يك سيستم از قبل تعريف 
 .شده

دانش مديريت اولين بار به شكل  .كارگيري اصول مديريت از مؤسسه اي به مؤسسه ديگر يا حتي از موقعيتي به موقعيت ديگر، متفاوت است
مديريت را برخي هنر و برخي نيز علم دانسته  .علمي و امروزي در اواخر قرن نوزدهم ميالدي توسط فردي به نام فردريك ونسلوتيلور مطرح شده

 .اند و برخي نيز تركيبي از اين دو، اما آنچه مهم است نقش و جايگاه بسيار مهم مديريت در دنياي امروز است
 :ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به سه گرايش نامبرده در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عبارتند از

 براي دروس زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم اجتماعي، 1 براي دروس اقتصاد و ادبيات فارسي، ضريب 2براي درس رياضي، ضريب  4 ضريب
 .فلسفه و منطق و روانشناسي

 

 :گرايش  مديريت  بازرگاني 

يك  دانشجوي  مديريت  بازرگاني  به  عنوان  يك  مدير تجاري  تحصيل كرده ، مي تواند امور تجاري  را تفكيك  و اداره  كند و به  ياري  قدرت  خالقه  
خويش  در ايجاد بازار جديد، ارائه  خدمات  متنوع  و تازه ، ابداع  روش هاي  جديد در عرضه  و توزيع ، كارآفرين  باشد. فارغ التحصيل  مديريت  بازرگاني  

بايد بتواند براي  كاالهاي  موجود، بازار جديدي  پيدا كند  يا روش هاي  مطلوب  توزيع  را در سيستم  دولتي  طراحي  نمايد، چون  امروزه يكي  از 
 .بزرگترين  مشكالت  كشور ما، رساندن  محصوالت  كشاورزي  مثل  برنج ، چاي  و مركبات  به  بازار و به  دست  مصرف كننده  است 

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مديريت 

اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت ، كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، 
روش  تحقيق  در مديريت ، مباني  سازمان  و مديريت ، تحقيق  در عمليات ، مديريت  رفتار سازماني ، مديريت  منابع  انساني ، حقوق  اساسي ، مباني  

 .مديريت  اسالمي ، سيستم هاي  اطالعاتي  در مديريت 

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بازرگاني 

مديريت  استراتژيك  ، حقوق  بازرگاني ، حسابرسي ، مديريت  توليد، مديريت  مالي ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي  ، روانشناسي  كار، حسابداري  
صنعتي ، بازاريابي  و مديريت  بازار، تجزيه  و تحليل  و طراحي  سيستم ، سازمان هاي  پولي  و مالي  بين المللي  ، بازرگاني  بين المللي  ، بازاريابي  
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بين الملل ، پول  و ارز و بانكداري ، سياست  پولي  و مالي ، سيستم هاي  خريد و انبارداري  توزيع ، حقوق  بازرگاني  بين الملل ، تحقيقات  بازاريابي ، روابط  
 .صنعتي ، سمينار در مسايل  مالي ، سمينار در مسايل  بازاريابي ، بهره وري  و تجزيه  و تحليل  آن  در سازمان 

 

 :گرايش  مديريت  صنعتي

يكي  از علل  عدم  موفقيت  صنايع  ما اين  است  كه  اكثر مسؤولين  واحدهاي  صنعتي ؛ فارغ التحصيل  مديريت صنعتي  نيستند. حضور يك  كارشناس  
مديريت  صنعتي  كه  مسؤوليت  نيروي  انساني  را بر عهده  بگيرد، در هر واحد صنعتي  ضروري  است  تا بتواند با استفاده  از دانش  خويش ؛ مشاركت ، 

مهارت  و انگيزه  نيروي  انساني  واحد صنعتي  مورد نظر را افزايش  دهد. مديريت  صنعتي  داراي  سه  بعد اصلي  فني  و تكنيكي ، مالي  و رفتاري  و 
مطالعه  بعد فني  و تكنيكي  صنايع  مي پردازند اما رشته  مديريت  صنعتي  به  دو بعد  اجتماعي  است. در رشته  مهندسي  صنايع  دانشجويان  بيشتر به 

 .مالي  و رفتاري  صنايع  تأكيد بيشتري  دارد

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  صنعتي 

مديريت  مالي ، روانشناسي  صنعتي ، حسابداري  صنعتي ، بازاريابي  و مديريت  بازار ، كنترل  كيفيت  آماري ، سيستم هاي  خريد و انبارداري  و توزيع ، 
تحقيق  در عمليات ، كنترل  پروژه  ، طرح ريزي  و تعميرات  و نگهداري ، كارسنجي  و روش سنجي ، مديريت  كارخانه ، حفاظت  صنعتي ، بررسي  

اقتصادي  طرح هاي  صنعتي ، روابط  صنعتي ، فنون  تجزيه  و تحليل  و طراحي  سيستم ، بازاريابي  بين المللي ، بهره وري  و تجزيه  و تحليل  آن  در 
 .سازمان ، پروژه 

 

 :گرايش  مديريت  دولتي

هدف  رشته  مديريت  دولتي ، تربيت  مديران  شايسته اي  است  كه  بتوانند وظايف  پنجگانه  محوله  را به  نحو احسن  در سازمان ها و تشكيالت  دولتي  
 :كشور انجام  دهند. اين  وظايف  عبارتند از

ـ سازمان دهي  يا تقسيم  وظايف  بين  كاركنان  يك  سازمان  به  نحوي  كه  با تقسيم  كار بتواند مهارت  پرسنل  خود را 2ـ برنامه ريزي  و اجراي  آن . 1
 ـ نظارت  و 5ـ هدايت  و راهبري . 4ـ عمليات  امور استخدامي  يا كارگزيني  كاركنان  جديد. 3در پرداختن  به  كارهاي  جزئي  افزايش  دهد. 
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كنترل .براي مثال چون در يك بخش دولتي، رقابت وجود ندارد؛ كاركنان تمايل به افزايش ارتقاي خدمات ندارند و اين وظيفه مديريت است كه 
 .بتواند در چارچوب قوانين و مقررات دولتي، با خالقيت و نوآوري خويش، كارآيي و بهره وري كاركنان را افزايش دهد

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  دولتي 

 
روانشناسي  سياسي ، جامعه شناسي سازمان ها، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي ، مديريت  تحول  سازماني ، حسابداري  دولتي ، ماليه  عمومي  و تنظيم  

خط مشي  مالي ، فراگرد تنظيم  و كنترل  بودجه ، مديريت  سازمان هاي  محلي  و شهرداري ها، مباني  مديريت  دولتي ، مديريت  تطبيقي  ، مديريت  
توسعه ، مديريت  تعاوني ها، تصميم گيري  و تعيين  خط مشي ، سير انديشه هاي  سياسي  و تحول  نهادهاي  اداري ، مباحث  ويژه  مديريت  دولتي ، حقوق  

 .اداري ، سازماندهي  و اصالح  تشكيالت  و روش ها، روابط  كار در سازمان 

 

 :گرايش  مديريت  جهانگردي

 كيلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه اش داراي جلوه و لطفي تازه، رمز و رازي ديگر و زيبايي و صالبتي دو چندان است. 1648000كشور ايران 
اما با وجود اين همه جلوه و جذابيت،  تنها سهم اندكي از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتيجه يك نظرخواهي كه از 

خبرنگاران خارجي به عمل آمده است، نشان مي دهد كه بسياري از آنها بر اين اعتقادند كه مديريت ضعيف يكي از عوامل ركود صنعت 
جهانگردي در كشور ما است. چون الزمه  توسعه  و تقويت  صنعت  جهانگردي ، اطالع  از زمينه هاي  اقتصادي ، اجتماعي ، جغرافيايي  و فرهنگي  
كشور است  تا بتوان  امكانات  موجود و همچنين  مسائل  و مشكالتي  كه  در راه  توسعه  اين  صنعت  وجود دارد، شناسايي  كرد و سپس  براساس  
تحقيقات  موجود، يك  برنامه ريزي  دقيق  و عملي  داشت . كاري  كه تنها به  ياري  مديران  كارآمد و متخصص  در صنعت  جهانگردي  امكان پذير 

است ؛ تخصصي  كه  در شاخه  مديريت  جهانگردي  آموزش  داده  مي شود. يعني  متخصص  اين  رشته  در نهايت  بايد بداند كه  چه  نوع  جهانگردي  را 
 جذب  كند؟ چگونه  جذب  كند؟ و چگونه  بازارهاي  جهانگردي  جديدي  براي  جذب  توريست  ايجاد نمايد؟

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  جهانگردي 

تاريخ  و فرهنگ  ايران ، شناخت  روحيات  ملل ، قوانين  و مقررات  حقوقي  جهانگردي ، مباني  مردم  شناسي  جهانگردي ، مديريت  بازاريابي  و تبليغات  
جهانگردي ، اقتصاد جهانگردي ، شناخت  صنايع  دستي  ايران  ، نقشه خواني  و آشنايي  با نقشه ، جغرافياي  جهانگردي  ايران ، شناخت  صنعت  

جهانگردي  ، گذراندن  اوقات  فراغت ، آداب  سفر در اسالم ، تجزيه  و تحليل  مسائل  اجتماعي  در ايران ، باستان شناسي  ايران  ، هنر و معماري  ايران ، 
آشنايي  با موزه هاي  ايران ، امور مسافرت  و صدور بليط ، فن  راهنمايي ، برنامه ريزي  توسعه  جهانگردي  ، مطالعات  تطبيقي  سياست هاي  جهانگردي ، 

فرهنگ  عامه ، زبان  انگليسي  مكاتبات  تخصصي ، زبان  انگليسي  مكالمه ، آشنايي  با سازمان هاي  دولتي  ايران ، نقش  جهانگردي  در بسط  روابط  
بين الملل  و گسترش  منابع اقتصادي  كشور، كارآموزي ، اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت ، 

كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، روش  تحقيق  در مديريت ، مباني  سازمان  و مديريت ، تحقيق  در عمليات ، مديريت  
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 .رفتار سازماني ، مديريت  منابع  انساني ، حقوق  اساسي ، مباني  مديريت  اسالمي ، مباني  سازمان  و ديريت ، سيستم هاي  اطالعاتي  در مديريت 
گرايش  مديريت  بيمه  

بيمه يكي از شاخص هاي توسعه در كشورهاي پيشرفته است، چون هر سرمايه داري كه بخواهد در كشوري سرمايه گذاري كند، بايد اطمينان 
داشته باشد كه در صورت بروز هرگونه حادثه يا خطري، سرمايه  وي مصون خواهد بود. از همين رو در كشورهاي پيشرفته از بيمه به عنوان 
صنعت بيمه ياد مي كنند. به اين معني كه همزمان با توسعه صنعت، بيمه نيز توسعه خواهد يافت و همچنين بر اين اعتقادند كه هر فردي 
نمي تواند وارد اين صنعت شود بلكه بايد متخصص و دانش آموخته اين صنعت باشد. در كشور ما نيز دانشجوي  مديريت  بيمه ، نحوه  اداره  

سازمان هاي  بيمه  و چگونگي  رفتار با بيمه گذارها را فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به  بيمه گذاري  ترغيب  و تشويق  كند. همچنين  دانشجوي اين  
گرايش درباره  انواع  فعاليت هاي  بيمه  مثل  بيمه  عمر، ماشين ، خدمات  درماني  و غيره  اطالعات  الزم  را كسب  كرده  و چگونگي  فعاليت  دراين  

 .زمينه ها را براساس  پايه  و مباني  مديريتي  فرا مي گيرد

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بيمه 

حسابداري  صنعتي ، اصول  مديريت  بازرگاني ، روانشناسي  عمومي ، جامعه شناسي ، توسعه  اقتصادي  ، حسابرسي  ، پول  و ارز و بانكداري ، حقوق  
تجارت  ، حقوق  مدني ، اصول  بيمه ، بيمه  اموال ، بيمه  اشخاص ، حسابداري  شركت هاي  بيمه  ، مديريت  ريسك  و بيمه  ، بيمه  اتكايي ، حقوق  بيمه ، 

 .بازاريابي  و مديريت  بازار، متون  بيمه  انگليسي 

 

 : گرايش  مديريت  بيمه  اكو

بيمه  اكو يك  دانشكده  تخصصي  است  كه  در ايران  ايجاد شده  است  و دانشجويان  خود را از بين  عالقه مندان  كشورهاي  عضو پيمان  منطقه اي  اكو 
انتخاب  مي كند. در اين  گرايش  موضوعات  مختلف  مديريتي ، اقتصادي ، حقوقي ، حسابداري  و تجاري  آموزش  داده  مي شود و دانشجويان  درباره  

نقش  بيمه  در ايجاد امنيت  سرمايه گذاري  و امنيت  اقتصادي  و رفاهي  جامعه  مطالعه  مي كنند. گفتني  است  تفاوت  اين  گرايش  با مديريت  بيمه  در 
آن  است  كه  تمامي  دروس  گرايش  مديريت  بيمه  اكو به  زبان  انگليسي  است  و از همين  رو اين  دانشكده  در مرحله  اول  ده  برابر ظرفيت ، دانشجو 
مي پذيرد و سپس  از بين  داوطلبان  افرادي  كه  تسلط  بيشتري  به  زبان  انگليسي  دارند، انتخاب  مي كند. همچنين  در اين  گرايش  به  قوانين  حقوق  

 .بين الملل  و تجارت  بين الملل  توجه  بيشتري  مي شود

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بيمه  اكو
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Sociology  ،Principles OF Psychology  ،Principles OF economics  ،Principles OF management  ،Callege 
Algebra  ،Applied Mathematics  ،Accounting  ،Principles of Law ،Introduction To Insurance  ،Introduction To 

Computer Sci ،Research Methodology  ،Micro ECO Analysis  ،Macro ECO Analysis ،Mathematical Statistics 
and Probability  ،Principles of Insurance  ،Operation Research  ،Public Finance  ،Organizational Behaviour  ،

Money and Banking  ،Management of Human Resources  ،Financial Management  ،International Econ 
andrg  ،Business Policy  ،Legal Aspects of Ins  ،Property and Pec. Ins  ،Insurance of the Person  ،Risk 

Management  ،Marketing and its Ins. Applic ،Fundumental of loss surveying /Adjusting  ،Ins. Co. 
Administration and Mat  ،Reinsurance  ،Econ.DeveLopment and Planning  ،System Analysis ،Insurance 

Accounting  ،Paperon Ins  ،Engineering Ins  ،Liability Ins ،Maritime Law  ،Maritime Hull and Aviation 
Insurance  ،Math Basis of Life Ins  ،Life Ins. Agency Org. and Mgt  ،Group Life and Health Ins  ،Life Ins. Apl 

and Underwriting . 

 :گرايش  مديريت  امور گمركي

گمرك  در خدمت  تجارت  جهان  است  و گرايش  مديريت  امور گمركي  نيز بخشي  از مديريت  تجاري  و بازرگاني  است  كه  در آن  نحوه  بررسي  
كاالهاي  وارداتي  و صادراتي  و نحوه  تنظيم  اظهار نامه ها و چگونگي  ايجاد تعرفه هاي  مالياتي  آموزش  داده  مي شود. همچنين  دانشجويان  

 .مي آموزند براساس  سياست  اقتصادي  كشور، كاالهاي  ممنوعه  و غيرممنوعه  را شناسايي  كنند

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  امور گمركي 

ماليه  عمومي  و خط مشي  مالي  دولت ها، اصول  بيمه  ، حقوق  و مقررات  مدني ، حقوق  تجارت ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي ، حسابداري  دولتي  ، 
مسايل  بانكي  و اعتبارات  اسنادي ، مكاتبات  بازرگاني  به  زبان  انگليسي ، روش هاي  تحقيق  و مأخذشناسي ، اصول  تنظيم  و كنترل  بودجه  دولتي ، 

قوانين  و مقررات  گمركي  ، شيمي  كاني ها و فلزات ، شناخت  الياف  نسجي  و مصنوعات  آنها، آشنايي  با ماشين آالت  و تجهيزات  الكتريكي  و 
الكترونيكي ، آشنايي  با ميراث  فرهنگي ، آثار هنري  و عتيقه جات ، مقررات  عمومي  صادرات  و واردات  سازمان ها و كنوانسيون هاي  بين المللي  

 .گمركي ، زبان  انگليسي  تخصصي  ، بازرگاني  بين الملل  ، امور مالي  بين الملل ، آشنايي  با صنعت  حمل  و نقل ، طبقه بندي  كاال

 : توانايي هاي  الزم

قدرت  رهبري ، اعتماد به  نفس ، روابط  اجتماعي  خوب ، توان  تجزيه  و تحليل  و قدرت  بيان  قوي  از ويژگي هاي  الزم  براي  دانشجوي  رشته  مديريت  
در تمامي  گرايش ها است . دانشجوي  اين  رشته  بخصوص  در گرايش هاي  بازرگاني  و صنعتي  بايد به  مسائل  تجاري  و اقتصادي  و محيط  بازار 

عالقه مند بوده  و در دروس  رياضي ، زبان  انگليسي  و ادبيات  فارسي  قوي  باشد. همچنين  دانشجوي  رشته  مديريت  بخصوص  مديريت  صنعتي  بايد 
در دروس  رياضي  و آمار قوي  باشد. دانشجوي  مديريت  جهانگردي  نيز الزم  است  كه  به  تاريخ  و فرهنگ  خود و به  درس  جغرافيا عالقه مند باشد و 
از روابط  اجتماعي  خوبي  برخوردار بوده  و به  يك  زبان  خارجي  مثل  انگليسي ، فرانسه  يا عربي  مسلط  باشد تا بتواند با جهانگردان  خارجي  به  راحتي  

 .ارتباط  برقرار كند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

يك  فارغ التحصيل  رشته  مديريت  نبايد انتظار داشته  باشد كه  از همان  بدو امر به  عنوان  مدير يك  شركت  يا كارخانه  مشغول  به  كار گردد. چون  
بخشي  از مطالب  و محتواي  كالس هاي  مديريت  بايد به  عنوان  تجربه  از محيط  و سازمان هاي  جامعه  گرفته  شود. بنابراين  فارغ التحصيل  اين  رشته  
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در ابتدا بايد به  عنوان  يك  كارشناس  در رده هاي  پايين تر وارد بازار كار شده  و سپس  به  مرور پله هاي  ترقي  را طي  كند. در كل  فارغ التحصيل  
مديريت  دولتي  مي تواند در مؤسسات  دولتي  و عمومي  و خدماتي  مشغول  به  كار گردد. مديريت  بازرگاني  مي تواند در سازمان هاي  اقتصادي  و 

بازرگاني  فعاليت  كند و مديريت  صنعتي  براي  كار در سازمان هاي  صنعتي  و توليدي  مناسبتر است . به  دليل  نياز به  نيروي  كار متخصص  در صنعت  
جهانگردي  كشور نيز، تمامي  دانشجويان  گرايش  مديريت  جهانگردي  جذب  بازار كار مي شوند و مي توانند در دفاتر خدمات  مسافرتي  به  عنوان  

مدير فني  يا تورگردان  و يا در سازمان  ميراث فرهنگي و گردشگري  وزارت  ارشاد و فرهنگ  اسالمي  مشغول  به  كار گردند. عالوه  بر شركت هاي  
بيمه  دولتي  كه  به  متخصصان  رشته  مديريت  نياز دارند، شركت هاي  بازرگاني  و حمل  و نقل  كه  در ارتباط  با تجارت  بين المللي  هستند نيز 

  .فارغ التحصيالن  گرايش  مديريت  بيمه  را جذب  مي كنند

 

 مديريت مالي 
 با توجه به روندجهاني شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالي كشور، بايستي با نظام هاي مالي جهاني و شيوه هاي سرمايه گذاري و ابزارهاي 
مالي پيشرفته آشنايي داشته باشند تا كشور بتواند موقعيت مالي خود را در دنياي متالطم امروز تثبيت كند. رشته مديريت مالي در همين راستا 

ايجاد شده است. در اين رشته دانشجويان با تئوري هاي نوين مديريت مالي و كاربرد آنها آشنا مي شوند و در نهايت مي توانند با ارائه راهكار هايي 
براي بسط و توسعه سرمايه گذاري، گام هاي مؤثري در حل مشكالت اقتصادي كشور بردارند. دانش آموختگان مديريت مالي عالوه بر توانايي 

تجزيه و تحليل و حضور فعال در بازارهاي مالي مي توانند وضعيت مالي شركت ها و مؤسسات را مورد ارزيابي قرار دهند و در اخذ تصميمات مالي 
 .مؤثر در سازمان ها، نقش اساسي ايفا كنند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس اصلي و تخصصي

مديريت مالي، پول و ارز بانكداري، بازاريابي و مديريت بازار، مديريت استراتژيك، اقتصاد سنجي  مالي، رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي، 
آمار و كاربرد آن در مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، حقوق بازرگاني، حسابداري صنعتي، اصول مديريت مالي، مباني مديريت 

سرمايه گذاري، مديريت مالي در ايران، نهادهاي پولي و مالي، نهادهاي پولي و مالي بين الملل، مباني مهندسي مالي، بازار پول و سرمايه، مباني 
 ريسك و مديريت بيمه، برنامه ريزي مالياتي، قراردادهاي بيمه، متون مالي، مباني بانكداري و مديريت بانك
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 مديريت هتلداري 

 

دانشجويان مديريت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات پذيرايي، اصول و معيارهاي انتخاب، شناخت و خريد وسايل و تجهيزات الزم براي 
غذايي آنها، چگونگي   ها، رزرواسيون، منوشناسي و منونويسي، شناخت مواد غذايي و انرژي مؤسسات پذيرايي، تقسيم كار دراين گونه مؤسسه

ها، بهداشت مواد غذايي، بهداشت كار و ايمني در محيط آشپزخانه مؤسسات  نگهداري مواد غذايي، تهيه انواع غذاها، پيش غذاها وشيريني
 .شوند پذيرايي و در كل هرآنچه براي اداره ومديريت صحيح و مناسب يك هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا مي

 : توانايي هاي الزم

هاي فرانسه، آلماني يا عربي)  التحصيالن اين رشته، دانشجويان بايد عالوه بر زبان انگليسي به زبان دوم ( يكي از زبان با توجه به نوع كار فارغ
شود. همچنين دانشجويان اين رشته بايد از روابط اجتماعي خوبي برخوردار بوده  تسلط داشته باشند. البته در دانشگاه دروسي دراين زمينه ارائه مي

 .و قدرت تجزيه و تحليل و خالقيت بااليي داشته باشند

 : موقعيت شغلي در ايران

فارغ التحصيالن مديريت هتلداري مي توانند در زمينه هاي تخصصي صنعت هتلداري مانند واحدهاي پذيرايي و اقامتي, مؤسسات ملي و 
 .جهانگردي و شركت هاي حمل و نقل هوايي فعاليت كنند

 : هاي اين رشته در طول تحصيل درس

 :دروس پايه

اصول سازمان و مديريت، كليات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و كاربرد كامپيوتر، تاريخ ايران، مباني كشور شناسي، مباني جامعه شناسي، 
هاي  مي باشد، شناخت و فرهنگ اقليت روانشناسي اجتماعي، عوارض و نتايج توريسم، مطالب شرح حال بزرگاني كه مقابر آنان به صورت آثار ملي

 .ايران
 : دروس اصلي
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حقوق كار وتأمين اجتماعي، كار برد كامپيوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مديريت بازاريابي و تبليغات، اقتصاد جهانگردي، قوانين و مقررات 
حقوق صنعت جهانگردي و هتلداري، روابط عمومي، شناخت روحيات ملل، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران، مباني مردم شناسي، بهداشت 

ها، جغرافياي جهانگردي عمومي، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي ،  خواني و آشنائي با نقشه هاي اوليه، نقشه و كمك
 .هاي آلماني، فرانسه يا عربي)، زبان انگليسي گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم ( يكي از زبان

 : دروس تخصصي

پزي، بهداشت مواد غذائي،  شناخت تأسيسات اقامتي و پذيرايي و تشكيالت آن، حسابداري هتلداري، پذيره، خدمات رستوان، آشپزي، شيريني
داري،  زبان انگليسي  هاي غذائي، بهداشت كار و ايمني، محاسبه قيمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسيسات هتل، خانه اصول تغذيه و رژيم

 .تخصصي، كار آموزي

 

 مديريت و بازرگاني دريايي 

هدف اين رشته تربيت كارشناس بازرگاني دريايي براي خدمت در ارگان هاي دريايي، حمل و نقلي، تجارت خارجي و برنامه ريزي كالن جمهوري 
اسالمي و ديگر شركت ها و مؤسسات خصوصي و دولتي مرتبط با امور مديريت بازرگاني دريايي كشور است. اين رشته داراي سه گرايش مناطق 

 واحد اختصاصي دارد. گفتني است كه اين رشته از بين داوطلبان گروه هاي 18ويژه، گمركي و بندر و كشتيراني مي باشد كه هر گرايش تنها 
آزمايش رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد.گرايش مناطق ويژه دانشجويان اين گرايش با اصول و انواع مناطق ويژه 
تجاري و صنعتي مرزي و دريايي از نقطه نظر اهداف، توليد، اشتغال، مالكيت، منافع، سرمايه گذاري خارجي، عملكرد و ساختار اين گونه مناطق 

آشنا مي شوند و علل پيشرفت اقتصادي كشورهاي صنعتي پيشرفت و در حال توسعه را مطالعه مي كنند تا بتوانند راه هاي پيشبرد و توسعه و جذب 
 .سرمايه گذاري را در مناطق ويژه فراگيرند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس مشترك در گرايش هاي مختلف مديريت و بازرگاني دريايي

روانشناسي كار، اقتصاد خُرد، اقتصاد كالن، اصول حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت، آمار و كاربرد آن در مديريت، كامپيوتر و كاربرد 
آن در مديريت، روش تحقيق در مديريت، مباني مديريت اسالمي و الگوهاي آن، مباني سازمان و مديريت، مديريت رفتار سازماني، پژوهش در 
عمليات، حسابداري صنعتي، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز و بانكداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي و مديريت بازار، 

مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، سيستم هاي اطالعاتي مديريت، حسابرسي، زبان تخصصي، بازرگاني بين المللي، اصول ترابري، 
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مديريت استراتژيك، سياستگذاري حمل و نقل و بازرگاني، اصول حقوق و بيمه دريايي، اقتصاد ترابري، مديريت بين المللي كاال، كنوانسيون هاي 
 .بين المللي حمل و نقل، گمركي و بازرگاني،  مديريت پشتيباني و توزيع

 :دروس تخصصي گرايش مناطق ويژه

پروژه تحقيقاتي، اصول، انواع و نمونه هاي مناطق ويژه،  توليدي و تجاري، نمونه هاي مناطق و بنادر ويژه و مراكز بار، اصول و مباني 
خصوصي سازي، سرمايه گذاري و توسعه منطقه اي. گرايش گمركيدانشجويان گرايش گمركي با قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي 

صادرات و واردات و انواع كاالها و محصوالت وارداتي يا صادراتي آشنا مي شوند تا بتوانند امور گمركي را هرچه دقيق تر، سهل تر و بهتر انجام 
 .دهند

 :دروس تخصصي گرايش گمركي

پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني،  مديريت پايانه ها، قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي صادرات و واردات، شيمي(كاني ها و فلزات)، 
شناخت الياف و مصنوعات آن، كانتينر و وسايل بار.گرايش بندر و كشتيراني در اين گرايش اصول و وسايل حركت و نگهداري كشتي، اهميت 

وسايل كمك ناوبري بندري در هدايت ايمن كشتي ها، انواع وسايل نگهداري و حمل بار در بنادر و پايانه هاي زميني و دريايي، انواع قراردادهاي 
حمل كاال و خصوصيات حمل و نقل دريايي آموزش داده مي شود تا فارغ التحصيالن اين رشته عمليات حمل و نقل كاال را در بنادر به طور مؤثر و 

 .مفيد برعهده بگيرند

 :دروس تخصصي گرايش بندر و كشتيراني

اصول ناوبري، اصول مهندسي دريايي، پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني، كانتينر و وسايل حمل  بار، مديريت و تداركات بندري، مديريت و 
 .تداركات كشتيراني،  مديريت فرماندهي كشتي

 

 :مديريت و كميسر دريايي 

تهيه  قطعات  يدكي  كشتي  يا لوازم  الكترونيكي  و مكانيكي  موجود در كشتي ، سوخت  كشتي  و مواد غذايي  براي  كاركنان  نيروي  دريايي ، 
تقسيم بندي  و جا به  جايي  پرسنل  نيروي  دريايي ، پيش بيني  و ارائه  طرح هاي  آموزش  ضمن  خدمت  كاركنان  نيروي  دريايي  و استخدام  نيروي  
انساني  جديد بر عهده  افسران  كميسر دريايي  است . به  همين  دليل  فارغ التحصيالن  اين  رشته  بايد درباره  تخصص هاي  مختلف  نيروي  دريايي  
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اطالعات  نسبتاً خوبي  داشته  باشند تا بتوانند جا به  جايي  پرسنل  نيروي  دريايي  را به  درستي  انجام  دهند و در تهيه  قطعات  يدكي  دستگاه هاي  
 .مختلف  دچار مشكل  نشوند

 : توانايي هاي  الزم

توانايي هاي  الزم  و موقعيت  شغلي  اين  رشته  در بخش  معرفي  رشته هاي  دانشگاه  علوم دريايي  امام خميني  ذكر شده  است . گفتني  است  اين  رشته  از 
 .بين  داوطلبان  هر سه  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني ، علوم تجربي  و علوم انساني  دانشجو مي پذيرد

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه 

روانشناسي  كار، حقوق  اساسي  ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت  ، 
 . كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت  ، روش  تحقيق  در مديريت  ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي  ، مباني  مديريت  اسالمي  و الگوهاي  آن 

 :دروس  اصلي  و تخصصي 

مباني  سازمان  و مديريت  ، مديريت  رفتار سازماني  ، مديريت  منابع  انساني  ، تحقيق  در عمليات  ، حسابداري  صنعتي  ، مديريت  توليد، تجزيه  و 
تحليل  و طراحي  سيستم  ، بازاريابي  و مديريت  بازار، اصول  ناوبري ، اصول  مهندسي  دريايي ، تداركات  در دريا، مديريت  پرسنلي  در ارتش ، اصول  

ترابري ، مديريت  تداركات  در ساحل ، حقوق  دريايي  ، اصول  بيمه  و بيمه  دريايي ، اقتصاد ترابري ، مديريت  مالي  در ارتش ، حسابداري  دولتي ، سيستم  
  .خريد و انبارداري  و توزيع ، حقوق  بازرگاني  ، زبان  تخصصي ، كارآموزي
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 علوم اقتصادي 

در جهان امروز اقتصاد همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است . در بسياري از مسائل اقتصاد حرف اول را مي زند به جهت همين اهميت 
است كه گرايش هايي كه در رشته هاي اقتصادي وجود دارد بخش عظيمي از شئونات زندگي را به خود اختصاص داده است. قبل از توضيح اين 

فعاليت اقتصادي مجموعه  .رشته به تعريفي از فعاليت هاي اقتصادي براي شما بپردازيم تا بفهميم كه علوم اقتصادي چه وظيفه اي به عهده دارد
تالش هايي است كه بشر براي رفع نيازهايش از طريق بهره برداري و استفاده از منابع طبيعي در اختيارش انجام مي دهد. بشر در طول حيات خود 
سعي كرده با تالش مستمر با شناخت طبيعت و كشف قوانين حاكم بر آن، قواي طبيعي را به استخدادم خود گرفته و از آنها براي باالبردن سطح 

 .زندگي خويش استفاده نمايد

علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي كه كم يا محدود هستند. اين علم در مراكز آموزش عالي تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه مي شود. 
رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي داراي شش شاخه اقتصاد نظري, بازرگاني, كشاورزي, پول و بانكداري, صنعتي و حمل و نقل است و داوطلبان 

هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني, علوم تجربي و علوم انساني مي توانند اين رشته را انتخاب كنند. البته براي داوطلبان علوم انساني 
 واحد درسي 30شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. اما به گفته استادان اين رشته تفاوت شاخه هاي مختلف اقتصاد در مقطع كارشناسي كمتر از 

 واحد اختياري خود را از شاخه ديگر انتخاب كنند، تفاوت قابل توجهي بين شاخه هاي مختلف اين رشته وجود 9است و چون دانشجويان مي توانند 
ندارد. بويژه اين كه بين دروس تخصصي هر شاخه نيز تشابه هاي بسياري وجود دارد براي مثال از يازده درس اختصاصي شاخه اقتصاد پول و 

بانكداري , چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگاني مشترك است. با اين همه ما براي آشنايي شما با شاخه هاي رشته اقتصاد, به معرفي اجمالي 
 .آن ها مي پردازيم

علم اقتصاد علم ارائه بهترين راههاست براي بهره برداري از منابع محدود مادي و در نتيجه باال رفتن سطح زندگي مردم. در واقع ارائه بهترين 
عهده علم اقتصاد است بنابراين مي توان بطور خالصه گفت كه انسان تالش مي كند از منابع محدود و  شكل استفاده از منابع و امكانات به

 .فناپذير در مدت زماني طوالني تر استفاده كند

انديشه اقتصادي در روزگار ما دچار تحوالتي به درازاي عمر انسان شده است تعاريف علوم اقتصادي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته آنقدر 
 .عميق گشته كه وسعت و عمق ان باعث بوجود آمدن كرسي هاي متعدد درسي و تاسيس مراكز علمي متعدد و پيشرفته اي شده است

اقتصاد يك علم اجتماعي است كه به وسيله آن نيازهاي مادي (آموزش، خوراك، پوشاك، مسكن، و اشتغال) و نيازهاي عمومي را سازمان 
 و 4ضريب درس رياضي  .مي دهد. داشتن پايه قوي در زمينه مسائل اقتصادي و هوش آماري و رياضي باال از عوامل موفقيت در اين رشته است

 مي باشد. به هر حال علوم اقتصادي جذابيت هاي خود را داراست و امكان ادامه تحصيل در حد دكتري نيز وجود 3ضريب درس تاريخ و جغرافي 
 .دارد
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علوم اقتصادي از سطحي از مهارتها و توانمنديها برخوردار مي شوند كه قادر به تجربه و تحليل مسائل  فارغ التحصيالن دوره كارشناسي
 .اقتصادي در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح كارشناسي شوند

همچنين آمادگي مشاركت و همكاري در ارائه خدمات برنامه ريزي ، ارزيابي و پيش بيني و مشاوره در زمينه هاي مختلف اقتصادي را دارا بوده، 
 .صالحيت احراز مشاغل كارشناسي در مؤسسات دولتي و غير دولتي را نيز خواهند داشت

 :شاخه اقتصاد نظري

هسته اصلي تئوري هاي اقتصادي مثل اقتصاد رياضي و اقتصاد سنجي در شاخه اقتصاد نظري مطالعه مي شود؛ يعني اين شاخه بيشتر جنبه 
 .انتزاعي و تئوري دارد و تأكيد آن بر روي تئوري هاي رياضي است و دانشجوي اقتصاد نظري كمتر پديده هايي از قبيل تجارت را مطالعه مي كند

 : دروس تخصصي اقتصاد نظري

 . اقتصاد كشاورزي, اقتصاد مديريت, اقتصاد رياضي, اقتصاد سنجي, تاريخ عقايد اقتصادي, برنامه ريزي اقتصادي, اقتصاد منابع

 :شاخه اقتصاد بازرگاني

اقتصاد بازرگاني يكي از شاخه هاي كاربردي اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبه هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد, مديريت بازاريابي و 
كاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران, انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا مي شود. همچنين با استفاده از يك سري مدل هاي 

 .تصميم گيري و متدهاي كمي, تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي كه يك مدير با آن مواجه مي شود، فرا مي گيرد

 : دروس تخصصي اقتصاد بازرگاني

اقتصاد مديريت, روش هاي مقداري در بازرگاني, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, حسابداري شركت ها, حسابداري صنعتي, اصول 
 .بازاريابي, اصول بيمه, مديريت مالي

 :شاخه اقتصاد صنعتي

در شاخه اقتصاد صنعتي دانشجويان طي چند واحد با ساختار بازار صنعت, بازرگاني بين المللي, منافع و مضرات انحصار, سياست رقابت, منافع 
 .مصرف كننده, هزينه ها و حقوق و مقررات كاري كه تنظيم كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان است, آشنا مي شوند

 : دروس مشترك در همه شاخه هاي علوم اقتصادي

زبان خارجه تخصصي, اصول سازماني و مديريت, حقوق تجارت, مباني جامعه شناسي, رياضيات, آمار, روش تحقيق, اصول حسابداري, جغرافياي 
اقتصادي ايران, اقتصاد خرد, اقتصاد كالن, پول و بانكداري, مباني فقهي اقتصاد صدر اسالم, نظام هاي اقتصادي, تجارت بين الملل, اقتصاد 

 .توسعه, اقتصاد ايران

 : دروس تخصصي اقتصاد نظري

اقتصاد صنعتي, حسابداري شركت ها, حسابداري صنعتي, اقتصاد منابع, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, اقتصاد سنجي, حقوق كار و 
روابط صنعتي, پژوهش عملياتي.شاخه اقتصاد پول و بانكداريدانشجويان اين شاخه با نحوه عملكرد بانك هاي داخلي و خارجي, اسناد اعتباري 
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ارزي, سياست هاي پولي و مالي به عنوان مهم ترين سياست هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حساب هاي مالي آشنا 
 .مي شوند

 : دروس تخصصي اقتصاد پول و بانكداري

عمليات بانكي داخلي, عمليات بانكي خارجي, سياست هاي پولي و مالي, بانكداري اسالمي, روش هاي مقداري در بازرگاني, سازمان هاي پولي و 
مالي بين المللي, حسابداري شركت ها, تجزيه و تحليل صورت هاي مالي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, تأمين منابع مالي و بورس اوراق بهادار, 

 .مديريت مالي

 شاخه اقتصاد كشاورزي

دانشجويان اين شاخه, اقتصادي را كه به محصوالت كشاورزي و زمين و زراعت باز مي گردد, مطالعه مي كنند. زيرا بازار محصوالت كشاورزي به 
دليل اين كه در بسياري از موارد، پيوستگي توليد را ندارد همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده اي مي گذارد, به مطالعه 

تخصصي و ويژه اي نيازمند است؛ يعني كارشناس اقتصادي اين بخش بايد عالوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد, با مسائل كشاورزي از 
 .قبيل توليد كشاورزي و بازارهاي محصوالت كشاورزي آشنايي داشته باشد

 : دروس تخصصي اقتصاد كشاورزي

اقتصاد كشاورزي, توسعه و سياست كشاورزي, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, بازاريابي محصوالت كشاورزي, مديريت 
 .مزرعه, جامعه شناسي روستايي, پژوهش عملياتي

 : توانايي هاي الزم

در مقطع متوسطه, كتاب اقتصاد تنها براي دانش آموزان رشته علوم انساني ارائه شده است و چون مباحث اين كتاب جنبه حفظي دارد, بسياري از 
داوطلبان آزمون سراسري تصور مي كنند كه براي موفقيت در رشته اقتصاد بايد حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهيم و نظريه هاي متعدد را حفظ 

كرد. در حالي كه به گفته استادان و دانشجويان اين رشته, دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز بايد در درس رياضي قوي باشد تا بتواند در اين 
رشته موفق گردد.همچنين دانشجوي اقتصاد الزم است كه به مباحث اجتماعي عالقه مند بوده و الفباي جامعه شناسي, علوم سياسي و روانشناسي 

 .را بداند چون اقتصاد يك حلقه از علوم اجتماعي است و زنجيره علوم اجتماعي نيز به هم مرتبط است

 : موقعيت شغلي در ايران

دانشجويان دوره كارشناسي اقتصاد بيشتر اطالعات اوليه و پايه را مطالعه مي كنند در نتيجه نبايد انتظار داشته باشند كه پس از فارغ التحصيلي به 
طور تخصصي و كاربردي فعاليت نمايند مگر دانشجوياني كه خودشان مطالعه و فعاليت بيشتري داشته و تئوري هايي را كه مطالعه مي كنند, به 
كار نيز مي گيرند. يعني مي توانند مدلهاي اقتصادي نوشته, تجزيه و تحليل كرده و پيشنهادهاي تازه اي براي رفع مشكالت اقتصادي مؤسسه و 

سازمان هاي مختلف ارائه دهند.البته اين به آن معنا نيست كه در حال حاضر فارغ التحصيالن اين رشته بازار كار ندارند بلكه مي توانند در 
بخش هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش ماليات, وزارت صنايع, سازمان برنامه و بودجه, بانك مركزي و مركز آمار فعاليت كنند و مهمتر از 

همه اينكه حتي اگر فارغ  التحصيالن اقتصاد در رشته تخصصي خود فعاليت نكنند, به دليل داشتن ذهني باز و تحليل گر و آشنايي صحيح با 
 .مسائل و مباحث اقتصادي, نگاه كارشناسانه اي نسبت به جامعه و پيرامون خود دارند و مي توانند در هر شغلي موفق و كارآمد باشند
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 علوم سياسي 

آنچه  مردم  به  نام  سياست  و مسائل  سياسي  مي شناسند با سياست  به  مفهومي  كه  در رشته  علوم  سياسي  مطرح  است ، تفاوت  بسيار دارد. 
 .دانشجويان  موفق  اين  رشته  نيز بايد بدانند كه در نهايت نه  يك  سياستمدار بلكه  يك  سياست شناس  خواهند شد

در واقع  علوم سياسي  به  بررسي  انديشه ها و نظريه هاي  سياسي  و كاركرد آنها در عرصه  جامعه  مي پردازد و رشته  علوم سياسي  ارائه  يكسري  
نظريه ها يا يكسري  ابزارها و راهكارهايي  است  كه  بر اساس  آنها هر جامعه  شرايط  و مشكالت  حال  را بررسي  كرده  و از پيش  پا برمي دارد و براي  

حركت ها و اقدامات  بعدي  ـ ترسيم  فضا براي  مسير آينده  ـ برنامه ريزي  مي كند همچنين  از تجارب  و دستاوردهاي  بشر كه  در طول  تاريخ  در 
 :عرصه  اجتماع  به  دست  آورده  است ، بهره  مي برد. اين  رشته  از سه  شاخه  عمده  تشكيل  مي شود كه  عبارتند از

 .دانش  حكومت  كردن  و نهادهاي  سياسي ، نظريات  سياسي  و روابط  و سياست  بين الملل 

 : توانايي هاي  الزم 

داشتن  شَم  سياسي  و عالقه  به  مسائل  سياسي  و برخورداري  از ديدي  عميق  و وسيع ، ويژگي هاي  الزم  براي  يك  دانشجوي  رشته  علوم سياسي  
است . همچنين  دانشجوي  اين  رشته  بايد فردي  منطقي  بوده  و نظرياتش  مستند به  دليل  و مدرك  باشد و ظرفيت  بااليي  داشته  باشد تا در بمباران  

مسائل  روزمره  گيج  نشود  و عمق  مسائل  اجتماع  را ببيند. دانشجوي  علوم سياسي  الزم  است  با همه  اقشار جامعه  ارتباط  داشته  باشد تا بفهمد كه  
مردم  جامعه اش  به  چه  فكر مي كنند و نيازهاي  آنها چيست ؟ داوطلبان  كنكور سراسري  در صورتي  در اين  رشته  موفق  مي شوند كه  كتب  تاريخي  

 .بخصوص  تاريخ  سياسي  را دوست  داشته  باشند و فلسفه  را با عالقه  بخوانند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

در حال  حاضر تعدادي  از فارغ التحصيالن  رشته  علوم سياسي  در بخش هاي  سياسي  و حقوقي  سازمان ها و وزارتخانه ها و همچنين  در صدا و سيما 
% فارغ التحصيالن  اين  رشته  با مشكل  اشتغال  روبرو هستند. با اين  وجود اگر دانشجويي  واقعاً عالقه مند بوده  90مشغول  به  كار مي باشند اما حدود 

و در اين  رشته  موفق  و متبحر باشد و همچنين  قلم  خوبي  داشته  باشد از نظر شغلي  مشكلي  نخواهد داشت . اما متأسفانه  بسياري  از دانشجويان  
 .شناخت  و عالقه  الزم  را ندارند و در واقع نمي دانند كه براي چه به اين رشته آمده اند
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 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

مباني  علم  سياست ، مباني  علم  حقوق ، مباني  علم  اقتصاد، مباني  جامعه شناسي  عمومي ، روش  تحقيق  در علوم  سياسي ، حقوق  اساسي  (كليات )، 
حقوق  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران ، مباني  انديشه هاي  سياسي  در اسالم ، حقوق  بين الملل  اسالم ، نظام  سياسي  و دولت  در اسالم ، انديشه هاي  

سياسي  در اسالم  و ايران ، جنبش هاي  اسالمي  معاصر، تحوالت  سياسي  و اجتماعي  ايران  ، انقالب  اسالمي  ايران ، تاريخ  روابط  خارجي  ايران  از 
قاجاريه  تا دوران  معاصر، سياست  خارجي  جمهوري  اسالمي  ايران ، مسائل  اقتصادي  و سياسي  نفت  در ايران ، حقوق  اداري ، خليج فارس  و مسائل  

 ، سازمان هاي  بين المللي ، تاريخ  1945 تا 1871آن ، مسائل  سياسي  و اقتصادي  جهان  سوم ، اصول  روابط  بين الملل ، تاريخ  روابط  بين الملل  از 
انديشه هاي  سياسي  در غرب  از قبل  از افالطون  تا قرن  بيستم ، انديشه هاي  سياسي  در قرن  بيستم ، ديپلماسي  و رفتار سياسي  در اسالم ، حقوق  
بين الملل  عمومي ، فن  ديپلماسي  و آداب  كنسولي ، حقوق  بين الملل  خصوصي ، تئوري هاي  انقالب ، شناخت  ماهيت  و عملكرد امپرياليسم ، سير 

قدرت  در درياها، نوسازي  و دگرگوني  سياسي ، جامعه شناسي  سياسي ، سياست  خارجي  قدرت هاي  بزرگ ، مسائل  نظامي  و استراتژيك  معاصر، تاريخ  
 .تحول  دولت  در اسالم ، متون  سياسي  به  زبان  خارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 102

 

 

 حسابداري 

را كه در ثبت و تجزيه و تحليل اطالعات و تحليل اطالعات اساسي اقتصادي در  «تغييرات سريع جامعه امروزي، حسابداري يا «زبان تجارت
مؤسسات مختلف مورد استفاده مي باشد، بسيار پيچيده كرده است. تصميم گيري صحيح و دقيق بر مبناي اطالعات قابل اعتماد براي توزيع 

مطلوب ثروت و استفاده از منابع كمياب ملي بسيار ضروري به نظر مي رسد. بنابراين حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي و اجتماعي 
در دنياي متغير بازرگاني و صنعتي، نقش حسابداري عمالً و به تدريج تكامل پيدا كرده است. و عالوه بر وظيفه كنترل  .هر جامعه اي ايفا مي كند

كه نتيجه بسيار طبيعي كار حسابداري است، در مؤسسات اقتصادي با برنامه ريزي بازرگاني و پيش بيني هاي اقتصادي نيز نقش مهمي را بر 
 .عهده گرفته است

برنامه ريزي و كنترل موجب مي شود كه  .وظايف مديريت در موسسات اقتصادي با برنامه ريزي شروع و با كنترل و نظارت خاتمه پيدا مي كند
 .منابع و نيروهاي انساني بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بكار افتد و حداكثر كارائي حاصل شود

سيستم حسابداري نقش موثري در برنامه ريزي و كنترل عمليات موسسات اقتصادي ايفا مي كند. حسابداري نه تنها اطالعاتي را كه مبناي 
تنظيم طرحها و برنامه هاست در اختيار مديريت قرار مي دهد، بلكه اطالعات الزم در مورد چگونگي اجراي عمليات را نيز مورد ارزيابي قرار مي 

 .دهد و علت عدم كارائي را كشف مي كند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد

 براي درس 4ضرايب دروس دبيرستان مربوط به اين رشته در آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور عبارتند از: ضريب 
 1 براي تاريخ و جغرافيا، ضريب 1 براي درس زبان عربي، ضريب 1 براي ادبيات فارسي، ضريب 2 براي درس اقتصاد، ضريب 2رياضي، ضريب 

 . براي درس روانشناسي1 براي درس فلسفه و منطق و ضريب 1براي درس علوم اجتماعي، ضريب 

 .عالقه به مسائل مالي و حسابداري و داشتن پايه قوي در رياضيات و صبر و حوصله كافي مي تواند از عوامل مهم موفقيت در اين رشته باشد
 :فارغ  التحصيالن دوره كارشناسي حسابداري قادرند در امور زير منشأ خدمات باشند

 .انجام كليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني، بانكها و واحدهاي توليدي و صنعتي
 .تصدي كليه امور حسابداري در موسسات حسابرسي
 .اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي

 .طرح و اجراي سيستم هاي مديريت مالي در مؤسسات بازرگاني، صنعتي و خدماتي
 است  كه  در آن  فرآيند جمع آوري ، طبقه بندي ، ثبت ، خالصه  كردن  اطالعات  و تهيه  گزارش هاي  مالي  و صورت هاي  "سيستم"حسابداري  يك  

حسابداري  در شكل ها و مدل هاي  خاص  انجام  مي گيرد. تا افراد ذي نفع  درون  سازماني  مثل  مديران  سازمان  يا برون سازماني  مثل  بانك ها، مجمع  
عمومي  سازمان  مورد نظر يا مقامات  مالياتي  بتوانند ازاين  اطالعات  استفاده  كنند. به  همين  دليل  فردي  كه  تحصيالت  دانشگاهي  ندارد، بيشتر 

دفتردار است  تا حسابدار. چرا كه  گزارش هاي  اين  دسته  از افراد مطابق  استاندارد نيست  و پردازش  كافي  نمي شود و بيشتر تراز حساب ها مي باشد. 
براي  مثال  يك  حسابدار تجربي  نمي تواند به راحتي  بين  دارايي  كوتاه  مدت  و بلند مدت  تفاوت  قائل  شود يا نمي داند كه  چگونه  بايد معامالت  ارزي  



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته تجربي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

   مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 103

 

را در دفاتر ثبت  كند. از سوي  ديگر يك  حسابدار متخصص ، در آينده  مي تواند مدير مالي  يك  سازمان  يا شركت  گردد؛ يعني  مي تواند به  مديريت  
يك  شركت  ايده  بدهد كه  منابع  موجودش  را در چه  راه هايي  سرمايه گذاري  نمايد تا استفاده  بهينه  كند يا اگر شركت  به  منابع  مالي  جديد نياز 
داشت  يك  مدير مالي  براساس  دانش  آكادميك  خود مي تواند بگويد كه  از چه  طريقي  بايد تأمين  مالي  كرد در حالي  كه  مجموع  اين  فعاليت ها 

 .خارج  از توانايي  يك  حسابدار تجربي  است 

 : توانايي هاي  الزم 

رشته  حسابداري  از جمله  رشته هايي  است  كه  از داوطلبان  سه  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني ، علوم تجربي  و علوم انساني  دانشجو مي پذيرد و در 
آزمون  هر سه  گروه  نيز درس  رياضي  به  عنوان  مهمترين  درس  اين  رشته  مطرح  است . در واقع  داشتن  شم  رياضي  در رشته  حسابداري  از اهميت  

بسياري  برخوردار است . همچنين  يك  حسابدار بايد بتواند به خوبي  گزارش  كارهاي  خود را ارائه  دهد. بنابراين  بايد به ادبيات  فارسي  مسلط  بوده  و 
نگارش  خوبي  داشته  باشد. همچنين  دانشجوي  اين  رشته  بايد تحمل  ساعت ها كار در پشت  يك  ميز و صندلي  و سروكار داشتن  با اعداد و ارقام  را 
داشته  و دقيق  و منظم  باشد تا در جمع  بندي  اعداد و ارقام  دچار مشكل  نگردد و در نهايت اين كه يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از 

 .رقابت و تغيير و تحول بايد خالق، مبتكر، صبور و منضبط باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

فرصت هاي  شغلي  يك  حسابدار بسيار گسترده  است  و از پايين ترين  سطح  تا باالترين  سطح  را در بر مي گيرد. به همين دليل با اين  كه  در 
دانشگاه هاي  مختلف  كشور اعم  از دولتي ، غيرانتفاعي  و آزاد، انشجويان  بسياري  در رشته  حسابداري  تحصيل مي كنند اما تعداد فارغ التحصيالن  
بيكار اين  رشته  از بيشتر رشته ها كمتر است . چون  از يك  مؤسسه  كوچك  گرفته  تا بزرگترين  كارخانه هاي  كشور حداقل  براي  تهيه  اظهارنامه  

 .مالياتي  به  حسابدار نيازمند هستند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  پايه 

روانشناسي  عمومي ، جامعه  شناسي ، اصول  علم  اقتصاد، رياضيات  پايه ، رياضيات  كاربردي ، آمار كاربردي ، مباني  كاربرد كامپيوتر، پژوهش  و 
 .عمليات ، مديريت  توليد، حقوق  بازرگاني ، پول  و ارز بانكداري  ، مباني  سازمان  مديريت ، توسعه  اقتصادي ، ماليه  عمومي ، روش  تحقيق 

 :دروس  اصلي  و تخصصي 

اصول  حسابداري ، حسابداري  ميانه ، حسابداري  پيشرفته ، حسابداري  صنعتي ، حسابرسي ، حسابداري  مالياتي ، اصول  تنظيم  و كنترل  بودجه ، مديريت  
 مالي ، مباحث  جاري  حسابداري  ، متون  حسابداري


