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به کتاب راهنماي انتخاب رشته خوش آمدید 
و رشته ها   در این کتاب، رشته های مختلف را به طور کامل توضیح داده ایم تا با مطالعه آنها به یک شناخت عالی از موضوعات 

 برسید. نظام طبقه بندی مطالب در دفترچه به شرح زیر است: 

ها، به ترتیب حروف    در انتهای دفترچه آورده شده اند و سایر رشته زیرگروه های ریاضی و انسانیرشته های فرهنگیان، •

الفبا چیده شده اند. در هر رشته، ابتدا یک معرفی کلی ارائه داده ایم که این رشته چیست و به طور کلی در انتهای   

  سهشته صحبت کرده ایم. رهر   و شیوه پذیرش تحصیل این رشته چه فردی خواهید بود. سپس در مورد محدوده قبولی

 نکته مهم: 

فرد یک  دقت کنید که درمورد محدوده قبولی، حتما از. چیده شده اند   99، بر اساس کارنامه های کنکور آخرین رتبه های قبولی-1

ده ایم، آن است که بدانید در چه محدوده کلی میتوانید به   رصاحب تجربه کمک و راهنمایی بگیرید. دلیل آنکه ما ، این رتبه ها را آو

 رشته های دلخواه خود دست پیدا کنید. 

احتمال قبولی در رشته های فرهنگیان وابسته به ظرفیت اعالم شده در هر سال توسط دانشگاه های فرهنگیان است. اما دقت -2

. رشته های فرهنگیان باید در کارنامه کنکور به عنوان مجاز ثبت شده باشندامکان انتخاب کنید 

نی ممکن است در سال های دیگر، دانشگاهی برای رشته الف،دقت کنید که نوع پذیرش بر اساس اعالم تا به امروز است. یع -3

ظرفیت پردیس هم ایجاد کند. پس حتما در مورد نحوه پذیرش به لیست سازمان سنجش مراجعه کنید 

پس از توضیحات کلی، در مورد توانمندی های الزم صحبت میکنیم تا بدانید آیا مناسب آن رشته هستید یا نه! چه   •

دارید و سختی رشته در چه حدی است!  ویژگی اخالقی الزم

بازار کار از جمله نکات مهمی است که جزو سواالت شایع خانواده ها و داوطلبان است. دقت کنید که این قسمت را حتما   •

مطالعه کنید. 

در رشته   دروس دانشگاهی به شما کمک میکند تا بدانید به طور کلی در دانشگاه با چه واحد هایی مواجه میشوید . اگر •

ای دروس فیزیک و ریاضی زیاد باشد، متوجه میشوید و بسته به آنکه به ریاضی عالقه داشته باشید یا نه میتوانید تصمیم   

بهتری بگیرید. دقت کنید لزوما در تمام رشته ها، تمامی واحد ها گفته نشده و مهمترین آنها ذکر شده است. 

ده ایم تا بدانید در مسیر تحصیل در هر رشته، چند سال وقت نیاز دارید   سال تحصیل و گرایش های رشته را نیز ذکر کر•

و چقدر میتوانید در ادامه به مسیر پیشرفت و ادامه تحصیل فکر کنید و برای آن برنامه داشته باشید. 

ر تحصیلی با آرزوی موفقیت شما در فرایند انتخاب رشته و مسیدلخواه خود را پیدا کنید. با کمک فهرست، رشته هایی 

ری آینده شما! 
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ااتق عمل 
ست؟یرشته ااتق عمل چ

  ی به کار رفته در جراح نینو  یها  ی اتاق عمل و تکنولوژ  دیخود با اصول جد الت یرشته اتاق عمل در طول مدت تحص  انیدانشجو

  یو بعد از عمل را فرا م  نیدر ح  ماریمراقبت و کمک به ب  یالزم برا یشوند و مهات ها  یآشنا م یو فوق تخصص  یتخصص   یها

کوشد با کمک به پزشکان و    یدر اتاق عمل حضور داشته و م یجراح م یاز ت یبخش  ناتاق عمل به عنوا  نی . در واقع تکنسرندیگ

 .را به سرانجام برساند  ی بخش جهی نت  یعمل جراح م،یت  یاعضا ریسا

  نی باشد. چن ی اداره اتاق عمل م ن یو همچن  یجراح لیوسا لیرشته، آماده کردن و استر نی دانش آموختگان ا ف یوظا گرید از

  زین اتیبه جزئ گران،یکمک به د ی برا اقیبرخوردار بوده و در کنار اشت ییاتاق عمل از دقت باال  نی کند که تکنس  یحکم م یفیوظا

 .دیتوجه نما

رشته  یها  یقبول نیآخر 
10000: 1منطقه  

15000: 2منطقه  

 15000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. البته در رشته   ردیگ  یخودگردان صورت م  سی مازاد و پرد  تیروزانه ، ظرف  یدولت  یدر رشته اتاق عمل در دانشگاه ها  رشیپذ

 . دانشجو دارد رش یهم پذ یاتاق عمل دانشگاه آزاد اسالم 

ی دانشگاه  دروس
و انتقال خون  یخون شناس-یو بافت شناس یشناس بی آس-یو انگل شناس یولوژیباکتر- ی م یوشیب-یولوژیزیف-ح یتشر

و کاربرد   میو ربات  تهیس یو الکتر  یپزشک   کیزیف -اطالعات در اتاق عمل  یفناور-در اتاق عمل قیتحق روش-یات یآمار ح-یمونولوژیا

 بهداشت روان در اتاق عمل -یتخصص زبان -یاصطالحات پزشک-یداروشناس-یعموم ی روان شناس-لآن در اتاق عم

ی در جراح  هیتغذ- و اسکراب  اریاصول و فنون عملکرد فرد س-ینی بال یاصول و فنون مهارت ها-در اتاق عمل بهداشت

  ی ماریبا ب ییآشنا-اتاق عمل  یبر تکنولوژ یمقدمه ا -اتاق عمل زات یو تجه لیبا وسا ییآشنا-یو ضدعفون ونیزاسیل یریاست اصول

  یاتاق عمل زنان و اورولوژ یتکنولوژ -آن های  مراقبت و غدد و گوارش – اتاق عمل  یتکنولوژ -آن یو مراقبت ها  یداخل  یها

اتاق عمل اعصاب    یتکنولوژ-آن یاتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت ها  یتکنولوژ -آن ی ( و مراقبت هاتناسلی  – ی)ادرار 

، فک و صورت، دهان و دندان و  ENT اتاق عمل یتکنولوژ -آن یو مراقبت ها  یاتاق عمل ارتوپد  یتکنولوژ  -آن یو مراقبت ها 

 آن یاتاق عمل چشم و مراقبت ها  یتکنولوژ -آن  یاتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت ها  یمراقبت ها آنتکنولوژ

اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها   یتکنولوژ -آن یو مراقبت ها یپوست و سوختگ  ک،یپالست  ،یمیاتاق عمل ترم   یتکنولوژ

 آن  یو اصول مراقبت ها  یو یر یقلب یا یروش اح-آن  یو مراقبت ها یهوشیب-آن یو مراقبت ها  رمترقبهیو حوادث غ
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در اتاق عمل  تیریمد- یپزشک  یها تیفور- یهوشیاصول مراقبت در اتاق ب-آن ی و اصول مراقبت ها یویر یقلب  یا یاح  یها روش

 در اتاق عمل  ج یرا یولوژ یراد ریتصاو ات یبا کل ییآشنا در اتاق عمل  یحرفه ا   اخالق

ل یتحص  سال
. ادامه رشته وجود دارد امکانساله است. اما  4کارشناسی است و دوره تحصیل  

کار رشته  ابزار
از   یمشغول به کار شوند که برخ  بهداشتی – ی از مراکز خدمات درمان یمختلف  یتوانند در بخش ها  یرشته م  نی عالقه مندان به ا

 : آن ها عبارتند از

… و یولوژیراد-یآندوسکوپ مراکز-یکاوریر-عمل اتاق- یجراح یها  بخش-اورژانس-ها درمانگاه-ها مارستانیب

  یمهارت ها ایبه اتاق عمل  ازیکه ن  یرشته، در هر مکان نیا النیاشتغال فارغ التحص ی برا یکار  نهیتوان گفت زم  یم  یطور کل به

 آن باشد، فراهم است ی فن

رشته  یها شی گرا
 ارشد  یکارشناس

  عمل  اتاق

 گردش خون  یتکنولوژ

 ی ارگونوم

 ی ولوژیزیف

. در دروس دکترا، هنوز دکترای اتاق عمل را نداریم

توانمندی های الزم
موضوع که خیلی بهتر است به این کار عالقه مند باشید تا در عین این  -توانایی صبور و خالق بودن و ایستادن به مدت طوالنی

گاهی ساعت های طوالنی کار را بتوانید تحمل کنید. در عین حال، باید بدانید اتاق عمل فقط کار با جراحی نیست بلکه دروس  

 عمومی، مانند همه رشته ها وجود دارد که آنها را نیز باید بگذرانید 

در خارج از کشور   التی تحص
رشته، الزم است که طبق   نیا  یسر و کار دارد ، با وجود مدرک کارشناس مارانیبا جان ب یاز آن جا که کارشناس اتاق عمل به نوع

مدرکتان    نیو همچن  دیبگذار ی تئور  ای یرا به صورت عمل ییآزمون ها ایکالس ها  د،یکه قصد مهاجرت به آن را دار یکشور  نی قوان

  ز،یمدارک شما توسط سازمان مربوطه در کشور مورد نظر ن د ی . البته ناگفته نماند که تائدیکن  یساز  لرا در کشور مورد نظر، معاد

که   دی هست یهمان کارآموز ای  یکارورز ی شغل، شما مجبور به شرکت در دوره ها نیا  یباال تیحساس لیبه دل ی است و حت یالزام 

 باشد.  یمختلف، متفاوت م  یها  شوردر ک  یدوره کارآموز نیا ط یشرا نیالبته مدت زمان و همچن 
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  یباشد، اما متاسفانه در سال ها یم  یبه رشد روروند  ی دارا  ،یزندگ تیف یو سطح ک یاز لحاظ اقتصاد ایسال ها است که استرال 

  رابه  را یراپزشک یپ  یرشته ها ریو سا یسنج  یینایب ،ییماما  ،یاتاق عمل، پرستار رینظ  ییکار در رشته ها ی رویبا کاهش ن ریاخ

رشته   ریسا ایاتاق عمل  ی که با مدرک کارشناس یباز به استقبال از مهاجران  ی ، با رو2020 لدر سا  لیدل ن یشده است و به هم 

 پردازد.  ی کنند، م یکشور مهاجرت م  ن یبه ا ،یراپزشک یپ  یها

کاردانی ااتق عمل 
  ازین انگری، ب  یعمل جراح یها اداره اتاق   یروزافزون به افراد کاردان برا  ازیو ن یاتاق عمل جراح   ی دارا یمارستانیگسترش مراکز ب

رشته   نی ا النیالتحص دهند . فارغ  یاری، پزشکان جراح را  یتوانند درمسائل فن ی که م  یاتاق عمل است . افراد ن یجامعه به تکنس 

پس از پایان تحصیل میتوانند برای مقطع کارشناسی اقدام   را ارائه دهند .  یفن الزم یها عمل به جراحان کمک  قتوانند در اتا ی م

 کنند. 

ادیان و مذاهب
ست؟یچ  و مذاهب انیادرشته 
دروس معارف   یر یو فراگ ییتوانند بعد از آشنا  یبدانند که م دیو مذاهب را دارند با انیکه قصد انتخاب رشته اد یانیدانشجو

از دانشگاه ارائه   یدر مقطع کارشناس انیاد ن یمختلف و مذاهب مربوط با ا انیاد  یو اختصاص یدروس عموم  یو برخ  یاسالم

 شده است .  یگذار  انیبن رانیدر ا 1373و مذاهب از سال  انیاد رشتهشوند .  لیرشته فارغ التحص نی دهنده ا

رش یپذ   نوع
. به صورت غیر انتفاعی می باشد

سال های تحصیل 
  تی، ترب تیاهل ب ی ها شهیو اند میبا تعال ییاست و آشنا  یلیتحص مسالین 8  یسال و به عبارت 4رشته ،   نی در ا ل یدوره تحصطول 

مذاهب  و   نی ب یهم بستگ  جادی ا یارائه راهکار ها برا  ی، تالش برا  یع یکارشناس معارف ش تی، ترب تیقرآن و اهل ب  نهی مبلغ در زم

باشد.   یم  هرشت نیا  جادای  اهداف از …

گرایش های رشته 
کارشناسی ارشد و دکتری هم برای این رشته وجود دارد. گرایش های دین های گوناگون و گرایش دین شناسی از جمله گرایش  

 های کارشناسی ارشد هستند. 

کار رشته  ابزار
مکتب اهل    یتوانند در معرف یکه در دانشگاه گذرانده اند ، م  ییو مذاهب بر اساس دروس و دوره ها انیدانش آموختگان رشته اد

ری .کنند  فایرا ا ی ، پژوهشگر ، مبلغ و مدرس نقش موثر تیب
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 رت ، وزاامور خارجه   توان به وزارت  یکنند م  یم  تیو مذاهب فعال انیمرتبط با اد  یرشته ها نه ی که در زم ییجمله سازمان ها از

به عنوان کارشناس مسائل   تیاشاره کرد و البته فعال مشابه یهاو سازمان ی اسالم غات یتبل  ، سازمان ی و ارشاد اسالم  فرهنگ 

 .باشد یو مذاهب م  انیرشته اد یشغل یها  طهیاز ح  گرید ی کی ، مایدر صدا و س  ینید

دانشگاه جذب بازار کار  نیا النیدرصد فارغ التحص  80به  کیو مذاهب ، نزد  انیدانشگاه اد سی ذکر است که طبق گفته رئ انیشا

  یلی مدرک تحص یتر  یتخصص   یها  شی که در گرا ی ارشد و دکتر  یکارشناس یشوند مخصوصا دانش آموختگان دوره ها یم

 شود.  یم  همواج  یبهتر یشغل  یکرده اند ، با فرصت ها افتیدر

دروس دانشگاهی 
: رشته عبارتند از نی و مذاهب ا انیرشته اد یاز جمله دروس دانشگاه 

 آموزش قرآن  روش ب یو ترک  هیتجز نحو صرف

 قرآن  یموضوع ر یتفس ی اسالم  اخالق غ یتبل  روش

 فقه اصول  ان یاد یعموم خ یتار ی اسالم دیعقا

یمصنوع  یاعضا
ست؟یچ ی مصنوع یرشته اعضا

 ی مصنوع ی اعضا و ساخت یطراح  قهیطر در آن  که است ی توانبخش ی هارشاخهیاز ز ی کی ی کمک لیو وسا ی مصنوع یاعضا رشته

از   ی امجموعه  رشته ن یا دروس . در واقع شودی م داده  آموزش  بدن  یبا آناتوم و منطبق  ی مهندس  اصول  براساس ی کمک لیو وسا

 اندام  ، ساختبدن و ناتوان  فی ضع ی از اعضا تیحما نه یزم در سه ی مصنوع  ی اعضا .متخصص است ی پزشک  علوم  و ی مهندس علوم

 . کندی م ت یفعال های ناهنجار و اصالح رفته  عضو از دست  ی برا ی مصنوع

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 9000: 1منطقه

 9000: 2منطقه

19000: 3منطقه  

رش یپذ   نوع
. این رشته در دانشگاه آزاد  ردی گ  یخودگردان صورت م سی روزانه و پرد یدولت ی در دانشگاه ها یمصنوع یدر رشته اعضا   رشیپذ

 نیز پذیرش دارد. 

ی دانشگاه  دروس
( و دروس  ی پزشک ی هی و دروس پا یمهندس  ی هی)دروس پا هیبه دو بخش دروس پا توانیرا م  ی لیتحص   یرشته   نیدروس ا

 .کرد یبند  م یتقس یتخصص 
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.است ق یو آمار و روش تحق یرسم فن  ،یقطعه ساز ک یتکن  ک،یچون:استات  یشامل موارد  ی مهندس  ی هیدروس پا که

اصول   ن،ی معلول یروانشناس ،یو تحتان یاندام فوقان  ی، آناتوم ینورولوژ ،یچون: ارتوپد   یشامل موارد یپزشک   ی هیدروس پا و

 .است  …ستون فقرات و یو آناتوم ی توانبخش

اندام   یپروتز ها  یو ستون فقرات، طراح  یاندام تحتان یارتز ها  ی طراح ،یاندام فوقان  یارتز ها  ی شامل :طراح یدروس تخصص و

 ت اس… و ستون فقرات و یاندام تحتان ،یفوقان

ل یتحص  سال
. سال است 4رشته   ن یا ی طول مقطع کارشناس

کار رشته  ابزار
جانبازان،   ادیسازمان هالل احمر، بن ،یستیبه کار در آن مشغول شوند شامل:سازمان بهز توانندی م  النیکه فارغ التحص یمراکز 

 .است  یقات یتحق-ی مراکز پژوهش  نیو همچن  انیدانشجو  سیدر آموزش و تدر تیفعال

کردن مراکز   ریاز دا  پس توانندیم  النیاست. فارغ التحص  یخصوص  یرشته مربوط به بخش ها  نیدر ا تیفعال  یاصل ی  طهیح

پروتز   ی در عرصه  ینوآور ی  نهی زم ن یدهند.همچن  هئت ارااخدم، دارند  یکه مشکالت ارتوپد  یمعلول و افراد   یبه افراد  یخصوص

 رشته فراهم است.  ن یا ی برا ییبایز یها

رشته  یها شی گرا
ندارد اما در مقطع    یخاص  شی گرا ی. در مقطع کارشناسگرددی م هیارشد ارا یو کارشناس یرشته در مقاطع کارشناس نیا

مجازند در    یمصنوع یاعضا  یرشته   یمقطع کارشناس النی. فارغ التحصباشدیاُرتز و پروتز م   شی دو گرا یارشد دارا  یکارشناس

 :دهند ل یصادامه تح ریز یارشد در رشته ها یمقطع کارشناس

ی پزشک ی نانوتکنولوژ- ( کیوالکتریمواد و ب  ستی)زیپزشک   یمهندس-

ی توانبخش تیریمد یرشته - ی پزشک   کیزیف-

ی پزشک  یفناور ستیز-  ی کمک لیو وسا ی مصنوع  یاعضا-

توانمندی های الزم
با   یدلو هم  یارتباط کالم  ی برقرار ییتوانا  دیبافرد است که   یهیبد نیسرو کار دارد بنابرا نی با معلول یمصنوع یاعضا  یرشته 

رشته با دردمند   نیا النیفارغ التحص  رایرشته است ز نیدر ا تیموفق یمناسب الزمه   یروان ی روح یآنها را داشته باشد. آمادگ 

 .را در آنها زنده نگه دارند یو زندگ  دی روح ام دیبا و افراد جامعه سروکار دارند   نیتر

های فیزیکی مناسب است. به عالوه، یادگیری درست آناتومی  ارت  و مه یبدن ییرشته ، توانا نیانتخاب ا   گریشرط د نیبر ا عالوه

 در دانشگاه همراه با داشتن پایه ریاضی خوب در آینده شغلی بهتر موثر هستند. 

در خارج از کشور   التی تحص
. نیستمیتوانند در صورت متخصص بودن و مسلط بودن، در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند اما این موضوع خیلی شایع 
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اقیانوس شنایس
ست؟ی چ درمانی گفتاررشته 
از جمله    یشناس انوسیمسائل اق  نهیدر زم  یو پزوهش  یآموزش یها  تیاز فعال یشامل مجموعه ا  یشناس انوسیاق  یکارشناس

 .است ای در ستیز ط یو حفات مح  یو آلودگ ایدر یشناس ستیز ا،یدر یمیش ا،یدر ی شناس نی زم ا،یدر کیزیف

  یانوسیاق یچگونه حوزه ها  نکهی مثال ا یپردازد. برا  ی ها م انوس یدر اعماق اق نیزم  تیماه  یها به بررس  انوسیاق یشناس نیزم

 . ردیگ ی آبها چگونه صورت م نیتبادل مواد در اعماق ا ایو  روندیم  نی شده و از ب جادیا

رش یپذ   نوع
  انوسی. البته در رشته اق  ردی گ  یروزانه و نوبت دوم ) شبانه ( صورت م یدولت ی در دانشگاه ها یشناس  انوسیدر رشته اق  رشیپذ

 دانشجو دارد   رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  یشناس

گرایش های رشته 
زمین دریا میشود که هر کدام دروس خاص خود را دارند  -شیمی دریا –شامل زیست دریا 

کار رشته  ابزار
  ،یشناس انوس یاق  یمرکز مل   رینظ یمختلف  های سازمان ای یتوانند در در مراکز پژوهش  ی م یشناس  انوسیاق   النالتحصیفارغ 

وزارت   ،یوزارت جهاد کشاورز ،یوزارت راه و ترابر  الت،یسازمان ش ست،یز ط یاداره سواحل و بنادر، سازمان مح  ،یرانیاداره کشت 

 کنند.  تیخدمات مهندسان مشاور فعال یهاو شرکت ی دفاع، سازمان هواشناس

دروس دانشگاهی 
  نی زم ی(، مبان ییایدر اهان ی) گ  ایدر ستیز ی(، مبان  ییای) جانوران در ایدر ستیز یمبان ا،ی در یم یش یمبان ا،یدر  کیزیف یبان

در    یمنیو ا یاصول ناوبر ا،یدر در یدان ی م  اتیو عمل یابزار شناس ،ییایدر یهواشناس ،یعموم  یهواشناس ا،یدر  یکی زیف یشناس

آب   یست یز ریغ  یها یژگیبا و ییآشنا ران،یا یآب ها  یستیز  ی ها یژگیبا و یی آشنا ،یمقدمات آمار ،ییایدر  یاکولوژ  یمبان افیدر

کنترل آن، زبان  یو روش ها ییایدر  یها  ندهیآال اها،یحقوق در ،ییایاطالعات جغراف  یو سامانه ها یدور سنج  ران،یا  یها

 .پروژه ق،ی روش تحق ،یانوسیاق یها  داهدا لیو تحل هیسواحل، اقتصاد، تجز ستیز  طیمح   ،یرسوب شناس ،یتخصص 

سال تحصیل 
سال دوره تحصیل است.  4کارشناسی و دارای رشته 

توانمندی های الزم
عالقه مند به حوزه کامپیوتر و برنامه نویسی همچنین توانایی بررسی سنگ های گوناگون را داشته باشد و به زمین شناسی تسلط  

ری خوبی داشته باشد. 
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بهداشت عمومی
ست؟ یچعمومی  بهداشترشته 

.که هدف آن حفاظت، ارتقاء و بازسازی سالمت افراد جامعه است علوم بهداشتی استبهداشت عمومی شاخه ای از 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
17000: 1منطقه  

30000: 2منطقه  

 25000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
رد یگ یخودگردان صورت م  سی مازاد و پرد ت یروزانه ، ظرف یدولت ی در دانشگاه ها یدر رشته بهداشت عموم   رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
دروس پایه: 

– اپیدمیولوژی  کلیات و اصول  –  2 و 1 حیاتی آمار – شناسی جامعه مبانی  و اصول  –  فیزیولوژی و  تشریح   – شیمی بیو – فیزیک  بیو

– فارماکولوژی – تغذیه اصول –  بهداشت و پزشکی کلیات –  اجتماعی رفاه و توانبخشی – الملل  بین بهداشت و انسانی  اکولوژی

  میکروب – ( شناسی انگل و  شناسی قارچ)  1 شناسی میکروب  – بهداشتی خدمات کلیات و اصول  – انفعالی و فعال سازی مصون

 ( شناسی ویروس  و شناسی  باکتری)2 شناسی

ل یتحص  سال
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

کار رشته  ابزار
  یاری  بهتر را  شما تواند  می رشته این  شغلی  های  فرصت و کار  بازار از  آگاهی دارید  را عمومی بهداشت رشته در تحصیل قصد اگر

  و کار بازار لحاظ به عمومی بهداشت  رشته که بدانید است الزم رشته این  شغلی  های  فرصت و  کار بازار با رابطه در بنابراین . کند

  بهداشت ،مربی  بهداشتی خدمات  مربی عنوان به توانند  می رشته این   التحصیالن فارغ  و دارد قرار  مناسبی وضعیت در شغلی آینده

  این کارشناسان  همچنین و  شوند  کار به مشغول خانواده بهداشت کارشناس و ها بیماری با مبارزه و پیشگیری مدارس،کارشناس

 بپردازند  فعالیت به نوزادان و باردار بانوان به خدمات ارائه و  ها درمانگاه  و سالمندان اعتیاد،خانه  ترک  مراکز  در توانند  می رشته

رشته  یها شی گرا
گرایش های ارشد بهداشت عمومی: 

 آموزش بهداشت 
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 علوم تغذیه 

 آمار زیستی 

 فیزیولوژی 

مهندسی بهداشت محیط 

 اپیدمیولوژی 

 سم شناسی

 و...

توانمندی های الزم
 :نمود اشاره زیر موارد به توان  می  رشته این کارشناسان های  نقش مهمترین از

 ( مادران آموزش ازدواج،  از قبل  های  مشاوره بهداشت، مراکز   بهورزهای و کاردانها  آموزش نظیر )  آموزشی نقش  -1

  های  مصاحبه  انجام  در همکاری  سالمت، پرسشگران ،آموزشHSR زمینه در پژوهشی  های طرح ارایه نظیر )پژوهشی نقش  -2

 (الزم   های  داده تدوین و پژوهشی

...( مادران، زایمان  از بعد  و قبل مراقبت  کودکان، سالمت پایش   نظیر)مراقبتی  نقش  -3

نظارت پوشش،  تحت  های خانوار به خانواده  تنظیم خدمات ارایه مدارس، بهداشت های برنامه  در شرکت نظیر)اجرایی  نقش -4

( پوشش   تحت  خانوارهای های پرونده تکمیل بر

در خارج از کشور   التی تحص
میتوانید ابتدا در رشته کارشناسی ارشد این رشته تحصیل کنید و سپس درخواست خود را برای دانشگاه ها ارسال کنید. 

  یمواد غذائ بهداشت
ست؟ یچ  یرشته بهداشت مواد غذائ

و مصرف نمودن آن به مطالعه   یو نگهدار  هی، و ته یرتقلبی، غ رآلوده یسالم ، غ یاست که راجع به غذا   یعلم یی بهداشت مواد غذا

، نظارت بر   یشناس یو باکتر  ییایم یوشیب یها ش ی است که از عهده آزما یکارشناسان تیرشته ، ترب ن یپردازد . هدف از ارائه ا  یم

  یفن تیری، مد یو سم ی، قارچ یکروبیم  یها  یها و آلودگ ی ماریب  صیآنها ، تشخ  یبند  و نحوه بسته ییغذا یها فرآورده   دیتول

نسبت به  یتر  یمشابه در سطح عال ی ها ص یها و تشخ ش یآزما ریو سا یدام   یها فرآورده  یبند  و بسته  د یتول  عیها و صنا شرکت

 .  ندیها برآ ن ی ها و تکنس کاردان

رشته  یها  یقبول نیآخر 
14000: 1منطقه

ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


15 

13000: 2منطقه  

17000: 3منطقه  

رش یپذ   نوع
. البته در   ردیگ یصورت م  یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یدر دانشگاه ها  ییدر رشته بهداشت مواد غذا  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  یی رشته بهداشت مواد غذا

ل یتحص  سال
ساله است.  4این رشته کارشناسی و 

کار رشته  ابزار
 استخدام: مشاغل قابل 

کارشناس بهداشت گوشت و فرآورده های گوشتی   کارشناس بهداشت شیر و فرآورده های لبنی 

 کارشناس بهداشت تخم مرغ و عسل کارشناس بهداشت آبزیان و فرآورده های شیالتی 

  کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی 

 غذایی با منشاء دامی کارشناس بهداشت کارگاه های بسته بندی مواد 

 کارشناس بهداشت سردخانه و مراکز نگهداری مواد غذایی 

 کارشناس بهداشت واحدهای تبدیل ضایعات فرآورده های دام، طیور و آبزیان 

 کارشناس بهداشت مراکز عرضه و فروش مواد غذایی 

 کارشناس بهداشت سایر مواد غذایی با منشاء دامی 

رشته  یها شی گرا
وجود دارد.   یتا مقطع دکتر ییدر  رشته بهداشت مواد غذا ل یصامکان ادامه تح

توانمندی های الزم
الزم   شات یدر سطح جامعه با انجام دادن آزما  ییمواد غذا یمنی و ا یاست که قادر باشند به امر بهداشت  یافراد  ت ی، ترب ی هدف کل

  یهایماریب  یریگ  شی مناسب در پ ییدر سطح جامعه و اجرا کردن روشها ییمخاطرات مواد غذا ییآنها و شناسا ج ینتا ر یو تفس

 مؤثر باشند.  ییدر بهبود و ارتقاء سالمت مواد غذا دی مف یاز روشها  یو در بهره بردار زندیاز غذا بپره  یناش
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در خارج از کشور   التی تحص
دارند. اما این موضوع بسیار به سال های تحصیلی و   پذیرشبه طور کلی رشته های شاخه علوم تغذیه، توانایی خوبی برای گرفتن 

 نمرات فرد بستگی دارد 

گوشت و ابزریس بهداشت
ست؟ یچ گوشت رشته بهداشت و ابزریس

مواد   ژهیبه و ییبه مواد غذا شتر یب ازین  جهیت و در ن تیروز افزون جمع شیدر جهان، شاهد افزا یعلم پزشک  عیسر شرفتیبا پ

  ییدارد که بتوانند بهداشت و سالمت مواد غذا ازین یکارشناسان  یبه همکار یمواد دام   شتری ب دی. تولمیهست  یبا منشاء دام ی نیپروتئ 

 . ندیگونه مواد به مردم منتقل گردد، کنترل نما نیکه امکان دارد از ا هایی  یماریب مردم را حفظ کرده و  یمصرف 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
14000: 1منطقه

13000: 2منطقه

17000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. البته در رشته   ردیگ ی روزانه و نوبت دوم ) شبانه ( صورت م یدولت  یگوشت در دانشگاه ها یدر رشته بهداشت و بازرس  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یگوشت دانشگاه آزاد اسالم  یبهداشت و بازرس

ی دانشگاه  دروس
زبان تخصصی. بهداشت محیط. ساختمان و تجهیزات کشتارگاه های دام و طیور. بهداشت و بازرسی گوشت : تخصصی  دروس

های غذایی.  ها و مسمومیت بازرسی گوشت ) طیور (. عفونت)گاو و شتر(. بهداشت و بازرسی گوشت ) گوسفند و بز(. بهداشت و  

میکروبی مواد غذایی. بهداشت و صنایع گوشت. بهداشت و صنایع  .اصول نگهداری مواد غذایی کنترل  اصول همه گیر شناسی. 

رگاه. مدیریت تضمین  های دریایی. کنترل شیمیایی مواد غذایی. صنایع بسته بندی. بهداشت و صنایع تبدیل ضایعات کشتا فراورده

کیفیت 

کارخانه: کارآموزی   دروس کارآموزی  طیور،  صنعتی  های  کشتارگاه  کارآموزی  دام،  صنعتی  های  کشتارگاه  تولید   کارآموزی  های 

های نگهداری   های فرآوری آبزیان، کارآموزی مراکز بسته بندی گوشت و آبزیان، سردخانه های گوشتی، کارآموزی کارخانه فراورده

 اد غذایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی مو

ل یتحص  سال
ریساله است.  4دوره تحصیل 
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کار رشته  ابزار
 ی گوشت  هایفرآورده   عصنای و ها نطارت در کشتارگاه

 ی گوشت هایفرآورده   بندیو بسته  یدی تول  عصنای و ها شرکت یو ادار یفن   تیریگرفتن  مد برعهده

ی و خصوص یدولت  های را در بخش یگوشت ایهفرآورده   یفیو کنترل ک  صی مختلف تشخ  یها  شی آزما انجام

رشته  یها شی گرا
و میتوان برای فوق لیسانس اقدام کرد.  این رشته دارای کارشناسی ارشد نیز هست 

توانمندی های الزم
  طمحی  در بتواند و باشد مند و کار با دام عالقه  یشگاهیآزما هایتیفعال ،یمیبه علم ش دیگوشت با یبهداشت و بازرس یدانشجو 

 . دینما ت یکشتارگاه فعال

ی سنج ییبينا
ست؟یچ  سنجی  بيناییرشته 

 با مرتبط   های  زمینه در  سنجی  بینایی رشته که باشد می”سنجی  بینایی “ و ”پزشکی  چشم “  اصلی  شاخه دو شامل بینایی  علم

  تجویز  و تهیه چون هایی  زمینه در سنج  بینایی متخصصان. پردازد  می نقش ایفای به بینایی از مراقبت  و چشم بهداشت بینایی،

  انکساری  عیوب دقیق تشخیص  علمی، های  استاندارد با مطابق  طبی عینک ارائه و ساخت -بینایان، نیمه جهت  بینایی کمک وسائل

  اصالح و چشمی   انحرافات استاندارد،بررسی  طبی غیر و طبی  لنزهای ،تجویز کودکان  چشم تنبلی ،درمان(چشم  ضعیفی) چشم

  کشور در شده  انجام های بررسی اساس  بر که طوری به. دارد بیشتری اطالعات  پزشک چشم یک  به نسبت…  و انحرافات

به نوعی چشم پزشک معاینه و تجویز میکند و جادوی   . دارد وجود سنج  بینایی  متخصصان پزشکان،  چشم تعداد   برابر 5 انگلیس 

 ساخت عینک با بینایی سنج است. 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
3300: 1منطقه

6000: 2منطقه

7000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
ری.  گیرد می صورت خودگردان پردیس و روزانه دولتی های دانشگاه در  سنجی بینایی  رشته در  پذیرش
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ی دانشگاه  دروس
تخصصی: دروس 

– 1 اپتیک فیزیولوژی –  2 اپتیک البراتوار  – 1  اپتیک البراتوار  – 2  فیزیکی  و هندسی اپتیک –  1اپتیک هندسی و فیزیکی 

– 1 اپتومتری  –  تخصصی زبان –  بینایی علوم و اپتومتری  تاریخچه –  ابزرواسیون – اپتومتری   مقدمات  – 2 اپتیک   فیزیولوژی

  آسیب  – 1 چشم  شناسی آسیب – 2  تماسی های  عدسی  – 1  تماسی  های  عدسی –طی محی بینایی – 3  اپتومتری –  2 اپتومتری

  بهداشت و مشاغل اپتومتری – بینایان نیمه و مسن  افراد اپتومتری  –  2 کودکان  اپتومتری – 1 کودکان اپتومتری  – 2  چشم شناسی

  درمان –  1ان آنومالی های دو چشمی درم  – چشمی دو دید  مکانیسم  – کلینیکی مشاهدات آنالیز –  پیشرفته  اپتومتری  – چشم

 2شمی چ دو  های آنومالی

ل یتحص  سال
146 کارشناسی مقطع در رشته  این  اینکه ضمن. باشد می  سال 4 سنجی  بینایی رشته در کارشناسی  مقطع در تحصیل  دوره طول

 گیرد  می  بر در را درسی  واحد

کار رشته  ابزار
  است الزم رشته این شغلی های  فرصت و کار بازار با رابطه در دارید  را سنجی  بینایی رشته در تحصیل به تصمیم   جدی طور به اگر

  به. دارد قرار  مناسبی وضعیت در کار بازار لحاظ به نیز ایران کشور در سنجی بینایی  رشته خارجی، های  کشور بر عالوه که بدانید

  زمینه در اینکه  به توجه با سنجی بینایی رشته التحصیالن فارغ. شوند می کار  بازار جذب رشته این التحصیالنفارغ  %80 که طوری

  تاسیس برای مستقل طور  به تا  دارند را امکان این  اند،دیده   تخصص  دانشگاهی و علمی طور  به انکساری عیوب به مربوط  های

  و چشم بهداشت چون هایی   زمینه در مشاور عنوان به فعالیت امکان  همچنین  و چشم  تنبلی  از پیشگیری . نمایند اقدام  مطب

  امور  اورژانس در در  ،همکاری صنایع و دولتی هایسازمان با همکاری  و صنایع و آموزشی،خدماتی های محیط   در بینایی مشکالت

  برای درمانی مراکز به بیمار رسیدن تا چشمی   اولیه های کمک  انجام  برای خلبانی و رانندگی نامه  گواهی اخذ و نظامی و استخدامی

 . دارد وجود  رشته این  التحصیالن فارغ

رشته  یها شی گرا
رشته فیزیولوژی    سنجی  بینایی رشته

مدیریت توان بخشی  آمار زیستی 

فیزیک پزشکی 

توانمندی های الزم
  در تحصیل  قصد فضایی خوبی داشته باشد. اگرفرد باید اول از هرچیز به حوزه نور و فیزیک لنز و عدسی ها عالقه مند باشد و درد 

  کسب در تواند  می شناسی  زیست و فیزیک،ریاضی چون دروسی در تسلط که باشید  داشته توجه  دارید  را  سنجی بینایی رشته

 باشد  موثر بسیار سنجی  بینایی رشته در قبولی رتبه

افی داشته باشید. از طرفی در بعضی مواقع، دقت کار بسیار باالست و باید صبر و حوصله ک
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در خارج از کشور   التی تحص
  دایپ  شی افزا هاستیبه اپتومتر ازیدر هر سال، ن یچشم وبیاختالالت و ع ها،یماریبه رشد افراد مبتال به ب را شی افزا لیبه دل

و تا   افتهی شی افزا یشغل  گاهیهزار جا  7 جادیا  زانیبه م  2026شغل تا سال   نی ا گاهیشده جا ین یبش ی که پ یخواهد کرد به صورت 

است. از    گرید های شغل ی از تمام   شتری افزوده شود که ب نهی زم  نی و استخدام در ا یکار یبه تقاضا %18 زانیبه م نده یسال آ 8

مراقبت از   هایشغل نیبهتر  نی در ب ستمیب گاه ینسبت داد، جا یسنج  یینایخوب ب اریبس گاهیبه جا توان ی که م  یگری موارد د

 با که  هستند هاشغل نیبهتر نی چهل و نهم در ب  گاهیو جا درآمدزایی نظر از هاشغل  نیبهتر نیو دوم در ب  ست یب گاهیسالمت، جا

 داشته است.  یخوب  اریبس هایشرفتی پ گذرد،ینم یادیعلم زمان ز نی ا یشناخته شدن جهان  تیاز زمان به رسم نکهیبه ا توجه

کمبریج به ترتیب سه دانشگاه برتر این رشته هستند –آکسفورد   -دانشگاه های هاروارد

بیولوژی و کنترل انقلین بیماری ها
ست؟ی چها   بیماری انقلین  کنترل  و بیولوژیرشته 

 و انتشار حضور،  بر موثر عوامل تر دقیق  و بیشتر چه هر  تعیین  و شناخت با ها  بیماری ناقالن کنترل و بیولوژی رشته کارشناسان

  سالمتی  تا  کنند می  تالش شود، می  انسان به ها  آن از ها بیماری انتقال  تسهیل  موجب که  شرایطی همچنین  و موجودات  این وفور

  زیست  محیط  و موزی غیر  حیوانات انسان، به را خسارت و آسیب  کمترین  حال  عین در و کنند  حفظ را ها  انسان روانی و جسمی

 .کنند وارد

  انواع با آموزشی ساله 4 دوره طی  دانشجو  که است پزشکی علوم  از  ای شاخه ها،  بیماری ناقالن کنترل و بیولوژی رشته واقع، در

  بر تکیه  با و شوند می آشنا  شود، می  منتقل ها  آن سوی از که  هایی  بیماری و بهداشتی پزشکی، نظر از مهم جوندگان و بندپایان

 . آورد می دست به ها  بیماری کاهش و ناقالن جمعیت با مبارزه  برای را الزم عملی و  علمی های  مهارت  ها آگاهی این

رشته  یها  یقبول نیآخر 
17000: 1منطقه  

32000: 2منطقه  

 30000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
پذیرش آن فقط روزانه است 

رنده یپذ   یها  دانشگاه
ایالم / بندعباس/ شیراز / کرمان و اهواز 

ی دانشگاه  دروس
پایه دروس
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  شناسی جانور مهرگان،  بی شناسی جانور پایه، ژنتیک عمومی،  شناسی زیست تجزیه،  شیمی بیوشیمی، آلی، شیمی عمومی، شیمی

  ایپدمیولوژی،  اصول عمومی، اکولوژی آزمایشگاهی، لوازم و ها دستگاه با آشنایی کامپیوتر، آماری، های  روش داران، مهره

  جغرافیایی   پاتوبیولوژی ها، بیماری بازپدیدی و نوپدیدی  مقدماتی،  تحقیق  روش بهداشتی، خدمات  در مدیریت  اصول  پاتوبیولوژی،

  آموزش  اولیه، های  کمک پزشکی،  رسانی اطالع  های سیستم بهداشت، در جغرافیایی اطالعات های سیستم کاربرد ایران،

 . ارتباطات  و بهداشت

کار رشته  ابزار
  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت کار و محیط  سالمت کل اداره در  پژوهشی و آموزشی اجرایی،  های  نقش در توانند  می

  و روستایی درمانی بهداشتی مراکز ها،  بخشداری و ها دهداری  ها،  شهرداری بهداشت، وزارت  واگیر های  بیماری مدیریت مرکز

  خصوصی  خدماتی  های شرکت  ها موزه  فرهنگی، میراث سازمان  خصوصی،  و دولتی های بیمارستان زیست، محیط سازمان شهری،

 . نمایند فعالیت ناقالن

 ی پرستار 
ست؟یچ یرشته پرستار 

علوم   دیرشته با نیاست و متخصص ا  یرشته علم کی ی ، حرفه پرستار ی علم و تکنولوژ شرفت یامروزه با گذشت زمان و پ

  ی ها و نقش  است ی بهداشت  مراقبت  م یدر ت عضو مهم  کی. پرستار  اموزد یب بیمارو کاربرد آنها را در ارتباط با  ردیرا فرا بگ  یاریبس

پرستار   معنا که  ن یا دارد . به ی قات یو تحق ی ت یری، مد ی ، مشورت ی ، هماهنگ  ی، درمان ی تی، حما ی مراقبت نقش  از جمله  ی ا گسترده 

 ای ماریب ی ازها یها و ن خواست دهنده  ) انتقال  ماریب و خانواده ماری، ب و پزشک  ماریب ن یب ی هماهنگ  مار،یاز ب تیو حما مراقبت  فهیوظ

( ،   ی اورژانس  مارانیدر مورد ب  موقع به ی ر یگ م یو تصم مارانیب به ی دگ یرس ی برا ی بند ت ی) اولو بخش  ت یریمد ت یلمددجو ( ، مسؤ

و  است  کرده اعمال  که ی مراقبت  ی ها روش درباره ق ی ، تحق آمده  ش یپ  ی ها ی و ناراحت با مشکالت  تطابق  در جهت  ماریب به آموزش

 دارد .  را برعهده  ماریب کی ی بستر ی تعداد روزها کاهش  نحوه  یبر رو ق ی تحق

رشته  یها  یقبول نیآخر 
10000: 1منطقه  

 12000: 2منطقه

 3000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. البته در رشته   ردیگ  یخودگردان صورت م  سی مازاد و پرد  تیروزانه ، ظرف  یدولت  یدر دانشگاه ها یدر رشته پرستار   رشیپذ

 دانشجو دارد  رش یهم پذ ی دانشگاه آزاد اسالم یپرستار

ی دانشگاه  دروس
:هیپا دروس
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.ی مقدمات ی ات یآمار ح ،یشناسانگل  ،یشناسکروب یم ،ی میوشیب ،ی مونولوژیا ،ی ولوژیزیف ،ح یتشر

:ی اصل دروس

  و روش اصول ،ی تخصص  زبان ،ی داروشناس ،ی اجتماع ی روانشناس ها،یماریبا ب و مبارزه  ی ولوژیدمیاپ اصول ،ی درمان ه یو تغذ ه یتغذ

 .ماریب به آموزش

:ی تخصص دروس

و  مادران  بهداشت  ی ، پرستارجامعه بهداشت  ی ، پرستارسالمت تیوضع یبررس ،ی در پرستار یاسالم  کاربرد احکام  و فنون  اصول 

در   ی پرستار ،ژهیو یمربوط ، پرستار ی های و پرستار یونعف ،ی داخل  ی های ماری، ب مانیو زا یباردار دوران  ی هاو مراقبت  نوزادان 

و  های ماریب ،یروان (، بهداشت ماریب )کودک  2 مربوط  یو پرستار (، کودکانسالم )کودک  1مربوط  ی و پرستار ها، کودکانتیفور

 . ی کارآموز ،ی پرستار و اخالق  و تحوالت  خ یتار ،ی پرستار خدمات  تیریمد مربوط ، اصول  ی های پرستار

ل یتحص  سال
سال است که بعد از آن میتوانند وارد کارشناسی ارشد و دکترا شوند  4 تحصیل

کار رشته  ابزار
 رشته ل یالتحصفارغ ی توجه با تعداد قابل زین ریاخ  و در چند سال  اندافته یخود را ن ی واقع  گاهیجا پرستاران  که ن ی در کشور ما با ا

ـ  ی اما هنوز مراکز بهداشت  م یروبرو هست  یـ درمان ی بهداشت  و خدمات  ی پزشک علوم ی هاآزاد و دانشگاه از دانشگاه  ی پرستار

 وجود دارد.چون  رشته ن یا خوب  ل یحص التفارغ  ی بازار کار برا و در واقع ازمندندیو توانمند ن ، مجرب متخصص  ی پرستاران  به یندرما

 کارکنان  و بهداشت  از سالمت مراقبت  ی برا در صنعت   توانندیم ی درمان ی و مراکز بهداشت هامارستانیبر کار در ب عالوه پرستاران 

 و پرورش و در آموزش  ی پزشک مراقبت  م یت ی اصل ی از اعضا یک ی عنوان به ی و مراکز ورزش ی بدن ت یترب ، در سازمانمختلف  عیاصن

 . کند  ت یفعال به طور مستقل  تواندیپرستار م  کی ی .حتندینما ت یفعال

رشته  یها شی گرا
.باشند یم  لیارشد و دکترا قادر به ادامه تحص یدر دو مقطع کارشناس یرشته پرستار انیدانشجو

داشت، روان پرستاری، پرستاری ویژه، اپیدمیولوژی، آناتومی،  دوره ارشد: داخلی جراحی، اطفال، مدیریت، به  یها  شیگرا

 فیزیولوژی، بافت شناسی 

توانمندی های الزم
 را ندارد، به  الزم  ی و روح یجسم ی آمادگ ای است خسته  که  یزمان ی حت  ی و بحران سخت ط یبتواند در شرا دیبا ی پرستار ی دانشجو 

 و از لحاظ  است  ی پرستار هکار رشت اساس ی ر یو سختگ نظم باشد و بداند که ق ی و دق منظم  ی فرد دیبا ن ی کند. همچن کمک  گران ید

  ن یاز آخر و اطالع  روزآمد بودن ی برا باشد چون مسلط  ی س یانگل و زبان ی میش ،یشناسستیز به که است الزم  زین یدرس

از   دیبا ی ستارپر ی دانشجو کند.در ضمن  استفاده  ی س یانگل  زبان به یعلم و منابع  از مجالت  دی با ،ی رستار پ دانش  ی دستاوردها

دهد و با   انجام  ی را به خوب ی پرستار ق یو دق ف یظر ی بتواند کارها ی قو  دید یاری برخوردار باشد تا به  ی جسمان کامل  سالمت

 باشد، بشنود.  ف ی اگر ضع ی را حت قلب ی ، صدا خوب  یی شنوا
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در خارج از کشور   التی تحص
  دیبا یپرستار  ی است. دانشجو یس یزبان انگل  و مسلط بودن به  ییدر خارج از کشور آشنا یرشته پرستار ل یاز الزامات ادامه تحص

  رشیپذ افتیدرموفق به    یلی و تحص ،یروان ،یمختلف جسم  یهای ابیواقع شود و بعد از انجام ارز یابیدر کشور مقصد مورد ارز

  یورود  یهاهستند که درب  یشماری ب ی امروزه کشورها ،یامروز یجامعه   یازهاینتوجه به  اکشور شود. ب نی در ا ل یتحص یزایو

گروه   نی آموزش اتنها به  اند، چرا که آنها نه باز کرده  یدر رشته پرستار لیو ادامه تحص یالملل  نی جذب داوطلبان ب یخود را برا 

.اما به طور کلی این رشته پذیرش خوبی  .دهندی م  ت یاهم  زین یجذب شغل پرستار یکشور خود برا  ازین زان یم بلکه به  کنند،ی فکر م

 دارد. 

  ،یپزشک یهارشته ریکه همانند سا مییشما بگو به دیبا د،ی در خارج از کشور هست یرشته پرستار ل یبه دنبال ادامه تحص اگر

از راه   شودی م  شنهادیشما پخاطر به   نی هم مختلف داشته باشد. به یدر کشورها  ییباال یهاهیشهر تواند ی م  زین یپرستار  یرشته

  ینهی خوب با هز لیتحص  یدوره  ک ی یایاز مزا د یتا بتوان دیمختلف با خبر شو   یدر کشورها یل ی تحص یه یاخذ بورس  یهاو روش

 . دیحداقل برخوردار گرد

یزشكپ
ست؟ یچی رشته پزشك 

رشته تالش   ن یبه ا دنیرس  یرا در سر دارند و برا  یرشته پزشک  یایکنند رو ی م ل یتحص یکه در رشته علوم تجرب ی افراد  شتریب

  ستین یبال یو کارورز ینیبال  یکارآموز  ،یوپاتولوژیزیف ه،یدوره علوم پا 4شامل   یعموم ی کنند. درحال حاضر پزشک ی را م یاریبس

که همان   ی به دوره بعد توانند ی م  انیاست که با تمام شدن آن دانشجو یل یتحص متر  5آن شامل  هیکه دوره علوم پا

) توسط وزارت بهداشت( و در صورت  شودی برگزار م یکنند و بعد از آن دوره امتحان جامع علوم پزشک  دایاست راه پ یوپاتولوژ یزیف

 را ادامه دهند.  ر یمس  هیکنند و بق دایدوره  راه پ نی به ا توانندی در آن م یقبول

رشته  یها  یقبول نیآخر 
2000: 1منطقه

4000: 2منطقه

2500: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. البته در رشته  ردیگ یخودگردان صورت م  سی مازاد و پرد ت یروزانه ، ظرف ی دولت یدر دانشگاه ها  یدر رشته پزشک  رشیپذ

 دانشجو دارد   رشیهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم  ی پزشک

ی دانشگاه  دروس
ری:هیدروس علوم پا
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(،  ی ـ عمل ی)نظر یولوژ یزی(، فی ـ عمل ی ( )نظری)آناتوم  ح ی(، تشری عمل -ی)نظر ح یتشر ،،یشناسبافت  ،یمیوشیب

 ،یشناسانگل  ،یعموم یشناسب یآس  ،یزبان تخصص ک،یژنت ه،یتغذ ،یشناسن یجن  ،یروانشناس  ،یولوژیدم ی (،اپی)نظر یمونولوژیا

 یشناسکروب یم

: یوپاتولوژیزیدروس ف

ها ارگان  یوپاتولوژیزیف  یهادوره  ،یولوژ یمیس ،یفارماکولوژ ،یاختصاص یشناسبیآس

: ین یبال یدروس کارآموز

  یکارآموز ،یعفون ی هایماریب  ،یارتوپد  ی های ماریب ،یجراح یهای ماریب  ،یداخل یکارآموز ،یعفون  یهای ماریاعصاب، ب  ی هایماریب

  چشم، یکارآموز ، ینیبال  یفارماکولوژ ها،ت یو مسموم یقانون  یکودکان، پزشک  یهایماری ب ،یو اخالق پزشک  خ یتار  ،یجراح

.  یارتوپد یکارآموز  ،ینیگوش و حلق و ب  یبهداشت، کارآموز بخش کودکان،  یکارآموز ت،بهداش یپوست، کارآموز یکارآموز

مرحله   نی دوره آخر نیا  ین یبال ی.دوره کارورزیروانپزشک ی کارآموز ،یروان  یهای ماری، ب یولوژیراد مان،یزنان و زا ی هایماریب

 ندیگوی م  زین ی است و آن را دوره انترن  یآموزش پزشک

:ینیبال یدروس کارورز

بخش   یکارورز ،یبخش ارتوپد  یکارورز ،یبخش سوانح و سوختگ یبخش چشم، کارورز  یکارورز ،یبخش جراح  یکارورز

  یکارورز ،یبخش داخل  یکارورز ، ینی بخش گوش و حلق و ب ی بخش بهداشت، کارورز یبخش اطفال، کارورز یکارورز ،یارولوژ

 .  یبخش روانپزشک  یبخش پوست، کارورز یکارورز ،یفرولوژبخش ن یبخش اورژانس، کارورز یکارورز مان،یبخش زنان و زا

ل یتحص  سال
دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی است   4، شامل در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی 

به دوره  دانشجویان مجاز به ورود ترم تحصیلی است که با اتمام آن،  4یا  5.دوره علوم پایه دوره علوم پایه پزشکی 

امتحان جامع علوم پایه پزشکی از تمام دانشجویان به طور سراسری   بعدی)فیزیوپاتولوژی( هستند و پیش از ورود به دوره بعدی،

شدگان ، آید و قبول های علوم پزشکی به عمل می و همزمان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام دانشگاه 

 تدریس شده در دوره علوم پایه است.  مباحثی خواهند بود. این امتحان، در بردارنده  یزیوپاتولوژ مجاز به ورود به دوره فی

سال طول تحصیل است و پس از آن فرد باید وارد فاز کاری به نام طرح شود  7

کار رشته  ابزار
از   ی اریکه هنوز در بس یدارد. در حالوجود ن ی بازار کار مناسب یپزشک   النیالتحصفارغ   یکه برا میشنوی امروزه از گوشه و کنار م

  ند یدر مطب بنش  دیحتماً نبا ی پزشک ل یالتحصفارغ   گرید ی. از سومیکوچک و مناطق محروم با کمبود پزشک مواجه هست یشهرها

در   ی اریبس یقیتحق   یهانهی مثال زم  یانجام داد. برا  توانی هست که م  یمختلف  یهاشغل  یپزشک  نهیبلکه در زم  سد،یو نسخه بنو

 شمار است.انگشت  اریکار کنند، بس نهیزم  نیدر ا  لندیکه ما یالن یالتحصرشته وجود دارد. امّا متأسفانه تعداد فارغ  نیا

رشته  یها شی گرا
پس از دریافت پزشکی عمومی، فرد میتواند در آزمون تخصص شرکت کند و وارد دوره تحصیلی یک رشته تخصصی از شود. 
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توانمندی های الزم
  فی ق  کیاست که دانشگاه مثل   نیا  یمند به رشته پزشک از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان عالقه یار یتصور بس

  یدانشجو  کیرشته،  نیا انیدانشجو که به گفته  یساده است. در حال اریبرعکس است که ورود به آن مشکل و خروج از آن بس

کوشا و   اریاگر دانشجو بس یعن یداشته باشد؛  ریگسترده و فراگ  اریرا در حد بس  وهشو پژ قی مطالعه، تحق ی آمادگ دیبا ی پزشک

خود را به دست   ی عموم یمدرک دکترا  تواندی نم  یرشته شده باشد، حت نی وارد ا "یدکتر "عنوان  یمند نباشد و تنها براعالقه

متعدد،   یهادرس  دیمدت دانشجو با نی ا یاست و در ط  تری طوالن  گر،ید یهانسبت به رشته  یعموم ی دوره پزشک رای. زاوردیب

 را مطالعه کند.  یو دشوار دهی چی و نسبتاً پ م یمتنوع، حج

در خارج از کشور   التی تحص
 یو داروساز یپزشک  ،یپرطرفدار مانند دندانپزشک   یها توانند در رشته ی در خارج از کشور م  یپزشک لی تحص  انیمتقاض  یبرا

موضوع محبوب و پر    کیهدف مهم است و   کی ،یپزشک  لیتحص انیاز دانشجو  یلیخ  یاقدام کنند. برا   لیادامه تحص  یبرا

  بیو معا ایدر خارج از کشور آگاه باشند و مزا یپزشک  لی تحص یط الزم برا یاز شرا دیبا انی. متقاضدیآ ی مخاطب به شمار م

در   دیبا انیمتقاض  ،یو دندانپزشک یپزشک ی ها خارج از کشور در رشته  در لیتحص  ی. براندیمورد نظر را جستجو نما  یکشورها

 ند یشرکت نما یآزمون ورود

اتریخ اسالم
ست؟ی چ  اسالم  خ یاتر رشته 

در دروس مجموعه تاریخ است و بیشتر دانش آموختگان رشته انسانی میتوانند وارد آن شوند ولی از سمت تجربی هم قابلیت ورود  

 دارد. 

رش یپذ   نوع
به صورت روزانه  با شرایط ویژه و به صورت غیرانتفاعی پذیرش دارد. 

دروس دانشگاهی 
 : یدروس عموم

 ی س یزبان انگل.1

 ی لیاستعداد تحص .2

 :یتخصص دروس

 یعصر عثمان انی جهان اسالم از اغاز تا پا خ یتار.1

در جهان اسالم تا کنون  ی و فرهنگ ی تحوالت فکر خ یتار.2

 اسالم  خ یدر تار یو منبع شناس قی .روش تحق3
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کار رشته  ابزار
در   یشغل  چ یصورت ه نیا  ر یشوند و در غ ریدب دیرشته ضرورتاً با ن یا النیاست که فارغ التحص   نیا خ یاز رشته تار یسنت  یتلق

 .کند ینم  دای خود پ یل یارتباط با رشته تحص 

ماعی یا فرهنگی داشته باشد را مورد مطالعه  تاریخ تحوالت گذشته جامعه انسانی که می تواند زمینه سیاسی، اقتصادی، اجت علم

 .قرار می دهد

 .تاریخ باید نظم و دقت فراوان و توان به تصویر و نقد کشیدن وقایع تاریخی را داشته باشد  دانشجوی

. علم تاریخ، فلسفه، زمین آن جغرافیا و دیوارهای آن جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است پایه

می تواند در رشته تاریخ موفق شود که از پوسته رویی رویدادها عبور کرده و مسائل عمیق تری را درباره ی آنها بفهمد و از    فردی

 .ارتباط بین دو رویداد پی به رویداد سوم ببرد و با دیدن یک رویداد به علل پنهان و آشکار آن اشاره کند

.یو دولت یاصل  یت و کار در ارگان هادارد به شرط شناخ یبازار کار خوب ی لحاظ مال از

: از جمله  یمختلف یوزارت ها  در

 وزارت علوم *

وزارت آموزش و پرورش *

 ما یصدا و س*

 ی مرکز اسناد مل*

ونیزیو تلو وی*راد

تفاوت شیمی کاربردی و شیمی محض
چهار  و دانشجو درباره  است شیمی  علم کار ، مبنای  محض  در گرایش  که  است و کاربردی  محض دو گرایش  دارای  شیمی  رشته

 کند . اما در شیمی  می  را مطالعه دروسی فیزیک  و شیمی  ، تجزیه ، معدنی  آلیعبارتند از : شیمی  که  شیمی علم  اصلی  گرایش 

 صنایع اصول  مثل  شیمی  مهندسی  به مربوط از دروس  شود و دانشجو یکسری  می  کمتر مطالعه  شیمی  پایه ، دروس  کاربردی

التحصیل شیمی محض در شروع یک فعالیت صنعتی نقش  توان گفت که فارغگذراند . می را می  و فاضالب آب  و تصفیه  شیمیایی 

صنعتی   التحصیل شیمی کاربردی طراحی نیمهدهد و سپس یک فارغ  دارد چرا که راهکارهای تئوریک ساخت یک ماده را ارائه می 

 . دهد ورد نظر را ارائه می ماده م

اگر میخواهید ادامه تحصیل دهید و فکر کار نیستید، شیمی محض ارجح تر است اما اگر به فکر کار هستید، شیمی کاربردی بهتر  

ری است
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تکنولوژی پزشکی هسته ای 
ست؟یچای  هسته پزشکی تکنولوژیرشته 

  و تشخیصی درمراکز  متخصصان و پزشکان  نظر زیر بتوانند که  است کارآمدی  افراد  تربیت  ایهسته  پزشکی تکنولوژی  رشته هدف 

  رادیو)  رادیواکتیو داروهای صحیح  مصرف  چگونگی مورد  در را بیماران ، مرتبط آموزشی مراکز نیز و ای هسته   پزشکی درمانی

  کاربرد توسعه به توجه با رشته این  تربیت.   نمایند یاری عمالً ، یونساز اشعه برابر در آنان حفاظت و شده تجویز(   داروها

 .  دارد بسیاری اهمیت  کمکی نیروهای تأمین  ضرورت و ها بیماری درمان و تشخیص  در رادیوداروها

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 9000: 1منطقه  

12000: 2منطقه  

 9000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
گیرد  می صورت روزانه دولتی های  دانشگاه  در ای هسته پزشکی تکنولوژی رشته در  پذیرش

گرایش های رشته 
 : دارد وجود  دکتری تا امکان ادامه تحصیل در این رشته

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

اپیدمیولوژی  مهندسی پزشکی 

حفاظت پرتویی  رادیو بیولولوژی 

انفورماتیک پزشکی  ارزیابی فناوری سالمت 

فناوری اطالعات سالمت  پزشکی فیزیک  

 زیست فناوری پزشکی   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 فناوری تصویر برداری پزشکی    علوم داروهای پرتوزا 

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی    نانو تکنولوژی پزشکی 

کار رشته  ابزار
  می گرفته نظر در رشته این دانشجویان برای روشن  ای  آینده ، ای هسته های  تکنولوژی   بخش در ما کشور پیشرفت به توجه با

 .شود
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  شده تضمین  رشته این در را  خود  کاری ی  زمینه تواند می  باشد، رشته این  در  تحقیقات  بخش  به مند  عالقه واقعا دانشجویی اگر

 .بداند

.گیرد لقب پرتوشناسی کارشناس  و کرده فعالیت تواند  می  نیز رادیولوژی تکنسین عنوان به همچنین

توانمندی های الزم
: دانشجوی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای باید

 .سالمت جسمانی داشته باشد•

 .منظم و دقیق باشد•

 .عالقمند به رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای باشد•

.آمادگی الزم برای شرایط سخت موجود در این رشته را داشته باشد•

داروسازی 
ست؟یچ داروسازیرشته 

  بدن در دارو وضعیت بررسی دارو، ساخت و تولید با رابطه در مهمی   نقش است مشخص  نامش  از که گونه همان داروسازی رشته

 .کند می  ایفا زا بیماری  های بحران  کردن  کم و جامعه  سالمت در دارو  تأثیر  میزان همچنین  و زنده موجودات و انسان

  یک های  نقش  دیگر از هم باشد مصرف قابل بیمار برای که  … و شربت کپسول، قرص، به ماده  تبدیل یعنی ماده کردن فرموله

  می  عمومی دکتری مقطع وارد ابتدا  و بوده سال 6 تا  5 بین داروساز دانشجویان برای تحصیل دوره  طول. باشد می داروساز دکتر

 .شوند

  در توانند می خود رغبت و میل  به بسته آن از  پس و گذرانده را  انسانی نیروی  طرح دوره سال، 2 مدت به باید دانشجویان سپس

 . نمایند شرکت تخصصی  دکتری آزمون

رشته  یها  یقبول نیآخر 
3000: 1منطقه

5000: 2منطقه

9000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  اسالمی آزاد  دانشگاه  داروسازی رشته  در  البته.  گیرد می صورت   خودگردان پردیس  و  مازاد  ظرفیت ، روزانه دولتی های دانشگاه در  داروسازی رشته در پذیرش

ری دارد  دانشجو پذیرش هم
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ی دانشگاه  دروس
 :پایه دروس

  خدمات   ، اصول آمار، شیمی عمومی، بیوشیمی، فیزیولوژی، شیمی آلی، تشریح   و مقدمات   پایه  نظری، ریاضیات   بیولوژی نظری، فیزیک 

، شناسی نظری و عملی، انگل شناسی و قارچ شناسی، ایمونولوژی، کمک های اولیه  ، میکروب بهداشتی، آمار حیاتی، شیمی تجزیه

.کامپیوتر

:تخصصی دروس

 شناسی، اطالعات در داروسازی، درمان   درمانی، مواد خوراکی نظری، مدیریت   و رژیم  دارویی، تغذیه  گیاه شناسی دارویی، اشکال 

، فارماسی، روش های دستگاهی   پزشکی، فرآورده های دارویی بیولوژیکی، فیزیکال   ، مفردات فارماکولوژی دارویی، شیمی دارویی،  

داروسازی، گیاه    تخصصی، مقدمات   ، زبانمیکروبی دارویی، کارآموزی صنعت   شناسی، بیوفارماسی، داروسازی صنعتی، کنترل سم

 .می شود( ارائه با آزمایشگاه  همراه  رشته ای این . )بیشتر درس هشناسی داروسازی، کارآموزی داروخانه

ل یتحص  سال
سال طرح دارد  2سال تحصیل و  6حدود 

کار رشته  ابزار
  دارو کنترل ساخت صنعت مانند  داروسازی های کارخانه در  توانندمی  شوندمی   التحصیل فارغ  سازی دارو رشته در که  افرادی

.  باشند داشته فعالیت  کشور پزشکی  آموزش و درمان بهداشت  وزارت در یا و بهداشتی و آرایشی لوازم  تهیه واحدهای در  همچنین

  آرایشی های  مرکز و ها داروخانه و بیمارستانها به دارویی خدمات   دادن ارائه دهند انجام توانند  می  که دیگری کارهای جمله از

  دارویی  هایگذاری سیاست  و بازرسی مدیریت غذا  و دارو معاونت بخش  در توانندمی   همچنین. است  درمانی خدمات و بهداشتی

 داروخانه خود برای  تواند  می  کافی سرمایه و الزم  تجربه کسب از  بعد. باشند داشته  فعالیت ها  پژوهشگاه و دانشگاهی  مراکز در

 . کنند تاسیس 

رشته  یها شی گرا
  تخصصی دوره امتحان در تواند  می  دانشجو ،15 از  باالتر کل  معدل  داشتن شرط به داروسازی عمومی  دکترای  مدرک  اخذ از پس 

  را دیگری  متنوع و گوناگون واحدهای خود،  تحصیلی   گرایش به بسته تخصصی  دوره در شده  پذیرفته دانشجویان. کند شرکت

.است تخصصی  نامه پایان آن عمده  بخش که گذرانند می  تخصصی و پیشرفته سطح  در( واحد 40 تقریبا)

  را  قبولی نمره شود می  برگزار کشور سطح  در که تخصصی  جامع  امتحان  در باید دانشجو تخصصی، نامه پایان  انتخاب از  قبل

 .نماید کسب

. آید می نایل (P.h.D)  تخصصی دکترای  مدرک  اخذ به نامه پایان از  دفاع و نگارش  از  پس سرانجام

توانمندی های الزم
داروسازی و علوم دارویی آشنایی با مراجع و رفرانس های  

آشنایی با پژوهش های علمی و عملی در حیطه علوم دارویی 

و فروش  مهارت

مهارت در علم ریاضی به دلیل محاسبات دارویی در زمان ساخت و تهیه دارو
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مهارت در ارتباط با مراجعین، اعضای کادر درمان و شرکت های دارویی

 توانایی راهنمایی و آموزش دیگران

در خارج از کشور   التی تحص
شود باید هم در داخل و هم در خارج کشور آن را موردبررسی قرار داد. در داخل کشور  وقتی صحبت از جایگاه رشته داروسازی می 

رود؛ اما در  ها به شمار میهای علوم پزشکی که رشته داروسازی نیز یکی از آنبا وجودِ اهمیت و در اولویت قرار گرفتن کلیه رشته 

د سال اخیر اگر توجه کرده باشیم اولین تصویر ذهنی هر فرد از رشته داروسازی، تنها فروش دارو در داروخانه است در واقع  چن

.باید اشاره نمود که متأسفانه جایگاه این رشته در داخل کشور تا سطح فروشنده دارو تقلیل پیدا کرده است

بندی  حصیل در خارج از کشور هستند تمایل دارند تا با استفاده از یک نظام رتبهمند به تهرساله تعداد زیادی از افرادی که عالقه

.های مرتبط با رشته خود را بیابند و بر اساس آن بتوانند اقدامات الزم را برای پذیرش را انجام دهندبسیار معتبر، برترین دانشگاه 

ی پيوسته بيوتكنولوژ یدكترا
ست؟ ی چی پيوسته بيوتكنولوژ یرشته دكترا

را   علوم  یتخصص  حوزه  33 حداقل قلمرو آن  که است  هیپا علوم  - یمهندس  یا رشته انیو م  یکاربرد رشته ک ی یوتکنولوژیب رشته

و از   شودیم ارائه وسته یپ  یدکترا  در مقطع  تهران  دانشگاه  علوم در دانشکده  1378 در کشور ما از سال  رشته ن ی. ا ردیگ یدر برم

 علوم  به رشته ن یا  یها ش ی از گرا یبعض چرا که  ردیپذ یدانشجو م  یتجرب  و علوم  یو فن  یاضیر یشیآزما گروه طلبان داو ن یب

 شک  یو ب است  دی جد رشته کی ،  یوتکنولوژیب شود . رشته  یم مربوط   یمهندس  یها رشته ها به ش ی از گرا  گرید  یو بعض ی پزشک

  یشغل ت یموقع  که ست ین آن  یمعنا  به ن یکنند اما ا دایرا پ  ش ی خو یواقع  گاه ی، جا آن النیالتحصخواهد برد تا فارغ  زمان  یمدت 

 .  کشور مساعد است  در داخل  یوتکنولوژیکار ب نه یزم چون   ستین ایمه رشته ن یا الن یالتحصفارغ  یبرا

رشته  یها  یقبول نیآخر 
باشد 500این رشته حتما باید رتبه زیر 

رش یپذ   نوع
رد یگ یصورت م  )فعال فقط دانشگاه تهران(روزانه یدر دانشگاه دولت   یوتکنولوژیب  وستهیپ  یدر رشته دکترا   رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
 ی مبان ،ق یتحق  ، روشعلم خ ی، تارعلوم ی شناس و روش فلسفه ،یشناسیی بایهنر و ز فلسفه ،یعموم  فلسفه ،یعموم ی روانشناس

 علم  اصول ،الملل ن یب و روابط  حقوق  علم ی مبان ،میکر با قرآن ییآشنا ،ی صنعت  تیریمد یو مبان  اصول  ،یاضیر ، منطق  منطق 

 ک ی ،مکانک یزیف یمیش ،هیتجز ی می، ش یآلی میش ،ی عموم یمیش ،ی عدد  یعلم ،محاسبات ، آمار و احتماالت  ی عموم یاضیر ،اقتصاد

 ،ی مولکول  یشناسستی، ز یسلول ی شناسستی، ز ی عموم یشناسست یز د،یجد ک یزی، فو حرارت  موج ،س ی و مغناط ستهی،الکتر

 ی میوشیب ،یکاربرد ی ولوژ یکروبی،م ی عموم ی ولوژیکروبی م ،ک یژنت ی مهندس  اصول  ها،سمی کروارگانیم  کیژنت ،ی عموم ک یژنت

ری موازنه ،ی میوشیب ی مهندس  اصول  ،ی پرتو ی شناسستیز ،یشناسی منیها، او دستگاه  ی میوشیب ی هاروش ،سم یمتابول ،یساختمان
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  یمبان ،ی مولکول  یوتکنولوژیب ی مبان ،ی پزشک ی وتکنولوژ یب ی ، مبانجرم  انتقال  ،رارت ح ، انتقال  االت یس ک یمکان ،ی و انرژ جرم 

 . ی منیا ستیز ، مقررات  ی ط یمح  ی وتکنولوژیب ی مبان ،ی کشاورز ی وتکنولوژیب

به عالوه اینکه هر گرایش خاص، دروس خود را دارد 

ل یتحص  سال
. سال است 9تا   8چیزی حدود اکنون 

کار رشته  ابزار
های  ها و شرکت ها و پژوهشگاه همچون دانشگاه  یو خصوص یدر مراکز دولت تواندی م وتکنولوژییب یرشته  یآموختهدانش  کی

حاضر  و توسعه مشغول به کار شود. در حال  قی بخش تحق ریمد  ایپژوهشگر ارشد  ای یعلمئت یتحت عنوان ه  یقاتیو تحق دییتول

و سطح   ت یفیجهت حفظ و گسترش ک  رون یدارند؛ ازا تیفعال  وتکنولوژییب ینه یدر زم  رانیدر ا یمتنوع   یقاتیو تحق یمراکز علم 

 :اشاره کرد ل یبه مراکز ذ توانی م انیم  نیمتخصصان جوان، کارامد و پرانرژی هستند. در ا ازمند یخود ن یعلم

های  سازمان پژوهش  نا،یسپژوهشگاه ابن  ان،یسازی رازی، پژوهشگاه روواکسن و سرم  یپاستور، مؤسسه توی انست ها،دانشگاه

نهال و بذر،   یه یاصالح و ته  قاتیتحق  یمؤسسه   ،یستی و تکنولوژی ز کیژنت  یمهندس قاتی تحق  یمرکز مل  ،یو صنعت یعلم

 .کشاورزی وتکنولوژی یب  یپژوهشکده 

در داخل کشور در   کهن ی فراهم است و با توجه به ا یوتکنولوژیگوناگون ب یهانه یدر زم  انیبندانش  یهاشرکت  سی تأس  امکان

 .است ادیرشته ز نیا النیالتحصفارغ   یبرا  تیانجام نشده، شانس موفق یت یتا به حال فعال ی وتکنولوژیب یهااز حوزه   یاریبس

است.  ی شغل یهات یاز موقع  گرید  یک ی زین وژنیو آر ناژنی های داروسازی مانند سدر شرکت   اشتغال

رشته  یها شی گرا
و دریایی محیطی  بیوتکنولوژی   پزشکی  بیوتکنولوژی  گرایش 

 زیستی  فرآورش  گرایش   مولکولی  بیوتکنولوژی 

 میکروبی  بیوتکنولوژی   کشاورزی  بیوتکنولوژی 

توانمندی های الزم
و  ،عالقهاز وقت  مناسب و استفاده  ی خودآموز ،ت یو خالق ینوآور ، توان و استدالل  درک قدرت  ،یهوش از نظر بهره  که ی انیدانشجو

 ی داوطلبان به رشته ن یا رشیپذ  ت یاز ظرف ی مین خود هستند سرآمد همگنان ی و روان ی ذهن ی هاییو توانا ی ریادگی به دیشد زه یانگ

 شده  رفته یپذ یشناسستیز وتروی،کامپی می،شک یزی،فیاضیر ی آموزدانش  ی ادهایالمپ یینها ماقبل  در مرحله ارد که د اختصاص 

آنها از  ،   ی سراسر آزمون کل  مرهو ن وارد شده  ی سراسر آزمون ق یاز طر که است  ی داوطلبان  مخصوص ز ین گرید ی میباشند و ن

و  مند بوده واقعاً عالقه  که  یانیتا دانشجو دیآیم عمل به ی علم ، مصاحبه رشته ن یا شدگانرفته یاز پذ کمتر نباشد. در ضمن  10000

ری شوند. رشته ن ی را دارند، وارد ا الزم  یعلم زه یانگ
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در خارج از کشور   التی تحص
  رشیپذ ایدن ی هادانشگاه  نی در بهتر ،یدکتر  ایارشد  یدر مقطع کارشناس لی تحص یادامه  یرشته برا  ن یا انیدانشجو ترش یب

در   لیتحص  یامکان ادامه  رون یها در ارتباط است؛ ازااز رشته  ی اریرشته با بس ن ی. ادهندی ادامه م  لیجا به تحصو در آن  رندیگی م

 ریاز سا ترش ی رشته، ب نی ا قی ج از کشور از طرخار یهاگرفتن از دانشگاه  رشیدارد و شانس پذ ودوج زیمشابه آن ن یهارشته

 هاست. رشته

دکتری عمومی دامپزشکی
ست؟ یچدامپزشکی  عمومی دکتریرشته 

  تهیه دام  طریق از  پروتئین ،  است روزانه غذایی  مواد  ناپذیر جدایی جزء و دارد اهمیت بسیار آنچه غذایی مواد  میان در شک بدون

  بیماری از اعم  دامی  های بیماری شناخت  علم  دامپزشکی زیرا برد پی دامپزشکی  دانش اهمیت   به توان  می جا همین   از.  شود می

 تغذیه  علم همچنین  و ها  بیماری معالجه   ، ها بیماری از پیشگیری ، دام  خاص  های  بیماری یا حیوان  و انسان بین  مشترک هایی

  دقیقاً بلکه  نیست  حیوانات  درمان  دامپزشکی نهایی هدف  "  است آمده  جهانی بهداشت  سازمان نشریه در.  است دام  و انسان

  بر و کرد جلوگیری آنها میر و مرگ  از توان   می ها دام  واکسیناسیون با که  چرا ".  باشد می انسان بهداشت و غذایی مواد تأمین 

 انسان مقاومت  که  موادی.  نمود تأمین   انسانی  غذایی جیره  برای را الزم  پروتئینی  مواد نتیجه  در  و افزود دامی  های فرآورده  میزان 

  می درمانی های هزینه  مالحظه قابل کاهش  باعث  تنها نه و دهد   می افزایش   ، ها بیماری کلیه  مقابل  در را کودکان خصوص  به ها

 .  آورد خواهد  وجود به فعال و سالم ای جامعه بلکه  ، شود

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 4700: 1منطقه  

 9000: 2منطقه  

12000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  دامپزشکی  رشته در البته.  گیرد می  صورت(  شبانه)  دوم نوبت و روزانه دولتی های دانشگاه  در دامپزشکی رشته در  پذیرش

 دارد   دانشجو  پذیرش   هم  اسالمی  آزاد دانشگاه

گرایش های رشته 
  داخلی بیماریهای بزرگ، دامهای داخلی بیماریهای نظیر عمومی دامپزشکان برای تخصصی رشته بیست بر بالغ متعدد هایرشته

  شناسی میکروب دامپزشکی، پاتولوژی آبزیان، بیماریهای طیور، بیماریهای  دامپزشکی، جراحی ، (خانگی حیوانات)  کوچک دامهای

  قبولی و تخصصی  آزمون در شرکت از پس  تواندمی  دامپزشک که  دارد  وجود غیره و غذایی  مواد بهداشت اپیدمیولوژی،  دامپزشکی،

  دامپزشکان میان  از نیز پزشکی پایه علوم هایرشته  از برخی  این  کنار در. دهد تحصیل  ادامه تخصصی مقطع  این  در مصاحبه در

  دامپزشکان انتخاب  روند قدری مناسب علمی پایه  و دامپزشکان  خوب بسیار قبولی دلیل  به البته.  پذیرندمی   دانشجو تحصیل  برای
ری
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  امکان  امر  همین و بوده روبرو  بهداشت وزارت در مسئولین بعضی نظریتنگ  با اخیر سالیان در پزشکی  با مشترک هایرشته  برای

 . است نموده دشوار را زمینه این  در تحصیل ادامه

کار رشته  ابزار
متوسط رو به باال است. یعنی اگر فرد پر تالش باشد و به مقدار زیادی سعی کند، میتواند حقوق  دامپزشکی یک رشته با حقوق 

 بسیار خوب داشته باشد اما در حالت کلی، در صورت تالش مناسب، حقوق مناسبی دارند. 

سال تحصیل 
سال و  6تا   6توانید این دوره را حدود کشد که اگر با سرعت درس بخوانید می طول می سال  7دکترای دامپزشکی در ایران حدود 

.سال است 2نیم تمام کنید. در مقطع کاردانی طول دوره تحصیل حدود 

توانمندی های الزم
توانند  ی دامپزشکی یا سوابق تحقیقاتی فرد باشد، افراد می های علوم پایه پزشکی که مرتبط با پیشینهدر مورد آن دسته از رشته

شناسی ممکن است همدیگر را در پزشکی و  ها مثل نوروساینس و سرطان امه دهند. بعضی رشته و مسترز اد PhD  در قالب

. کنند های تحقیقاتی، پزشکان در کنار دامپزشکان کار  دامپزشکی تکمیل کنند یا همزمان در یک سری تیم 

این صورت که برای آمریکا و کانادا، هم  های تطبیق مدرک در کشورهای مختلف آزمون زبان نیاز است، به رای هر یک از آزمون 

.هم آیلتس آکادمیک مورد قبول است تافل

ی دندانپزشك
ست؟ی چدندانپزشكی رشته 

 و دهان سالمت که  است تخصصی علم  یک دندانپزشکی.  پردازد می   دندان و دهان های بیماری  درمان و تشخیص  به دندانپزشک 

 می   علم این یاری به همچنین.  کندمی  تامین  کلمات کردن ادا  و زیبایی ، روح و جسم سالمت در  مهم عضوی عنوان به را  دندان

 نمود  جلوگیری آن پیشرفت  از و شناخت اولیه مراحل  در را ها بیماری  از  بسیاری توان

رشته  یها  یقبول نیآخر 
2500: 1منطقه

2700: 2منطقه

1700: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  دندانپزشکی رشته در البته.   گیرد می صورت خودگردان پردیس و روزانه دولتی  های دانشگاه  در دندانپزشکی رشته در  پذیرش

 دارد   دانشجو  پذیرش   هم  اسالمی  آزاد دانشگاه
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ی دانشگاه  دروس
  بیوشیمی، مثل پایه  علوم واحدهای دانشجویان  اوّل، سال 2 در که است ساله 4 و ساله 2 یجداگانه یدوره  دو دارای  دندانپزشکی

  در قبولی با سال، 2 از بعد و  گذرانند  می را شناسیایمنی  و پاتولوژی شناسی،میکروب  ژنتیک، فیزیولوژی، شناسی،بافت  آناتومی،

  و فک  شناسی  آسیب یزمینه  در  را خود  اختصاصی دروس و شده دندانپزشکی تخصصی  یدوره  وارد پایه، علوم سراسری امتحان

  دست دندان، روکش) متحرّک و ثابت پروتزهای  ،(دندان یریشه درمان) اندودنتیکس ،(هادندان  کردن مرتّب )  ارتودنسی دهان،

  انواع دندان، و دهان  هایبیماری ،(دندان زیبایی و هادندان  کردن پر)  ترمیمی  ،(گیریجرم  و لثه هایبیماری ) پریودنتولوژی   ،(دندان

  از  برداریعکس ) صورت و  فک و دهان  رادیولوژی و کودکان دندانپزشکی  صورت، و فک و دهان ،(دندان کشیدن) دندان جراحی 

 به اقدام  عمومی، دندانپزشک  یک حدّ در و داده تشخیص را دندان و دهان هایبیماری  توانندمی نهایت در و گذرانند می ( هادندان 

 . بنمایند هابیماری  درمان

کار رشته  ابزار
  دالیل این از  یکی که است  شده محدودتر  عمده دلیل دو به جوان دندانپزشکان  برای شغلی های فرصت   ایران کشور در امروزه

  و پیشگیری  جهت  در جهان کشورهای سایر مانند  نیز ایران کشور خوشبختانه یعنی. است است ایران کشور در بهداشت پیشرفت

  دندانپزشکان و پزشکان به کمتر مردم نتیجه در. است  کرده کنترل و مهار را هابیماری  از  بسیاری و کرده حرکت  بهداشتی اهداف

.  است  یافته افزایش جمعیت رشد  نرخ به نسبت دندانپزشکان و پزشکان  رشد اخیر سال  چند  در  دیگر سوی  از. کنندمی   مراجعه

  یک نفر هزار 6 یا 5  هر ازای  به حال  داشت وجود دندانپزشک یک نفر  هزار  25 هر  ازای  به قبل  سال 20 تا اگر  مثال  برای

  بلکه ندارد وجود جوان دندانپزشکان برای شغلی  فرصت  هیچ  که  نیست آن معنای به فوق عوامل  ذکر البته. دارد وجود دندانپزشک 

  ازای به کشور نقاط از  بعضی در  که حالی  در یعنی. هستیم دندانپزشک  کمبود  شاهد هنوز ایران کشور، شهرستانهای  از  بسیاری در

 . دارد وجود دندانپزشک یک نفر هزار  100  هر ازای به کشورمان  محروم نقاط در داریم، دندانپزشک یک  نفر هزار  2 هر

رشته  یها شی گرا
. دارد  وجود ایران در  پزشکی دندان  مختلف  هایرشته در  دکترا  فوق تحصیل  ادامه  امکان

  عنوان ( دندانپزشکی  دکترای   مدرک  اخذ  از پس )  باشد داده   تحصیل ادامه  خاص تخصصی  رشته یک در که  دندانپزشکی

 شود می  ذکر  نظر مورد  گرایش از قبل  و او اسم زیر حتما «متخصص »

ارتودنتیکس )متخصص ارتودنسی( 

پاتولوژی فک و دهان و صورت )آسیب شناسی( 

اندودنتیکس )تخصص درمان ریشه دندان( 

بیماریهای لثه و بافتهای نگه دارنده دندان( پریودنتیکس )تخصص 

ریدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی 
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توانمندی های الزم
  تراش از  دندانپزشکی، کارهای از  بسیاری چون باشند، برخوردار توانمند و ماهر  هایی  دست از باید دندانپزشکی رشته دانشجویان

  انجام   را دندانپزشکی ظریف  کارهای احسن،  نحو به بتوان تا دارد توانا و هنرمند هاییدست به نیاز دندان، بازسازی تا گرفته دندان

 . داد

  رشته این داوطلبان برای کلینیکی عملی، علمی، دقیق بسیار کارهای  انجام قابلیت  و روانی و جسمی کامل  سالمت از  برخورداری

  کارهای انجام  در را دانشجو  هنری، دید و خالقیت از  برخورداری همچنین  و دست کار در مهارت و خالقیت. است ضروری بسیار

 . کندمی  بسیار کمک آن، های آموخته  کردن پیاده در الزم هایمهارت  انجام  و رشته این  عملی

در خارج از کشور   التی تحص
  ارزانترین انتخاب به تمایل دانشجویان از  برخی. باشد می  متفاوت کشور به بسته کشور از خارج  در  پزشکی دندان تحصیل  شرایط

  علمی حیث از  که کشوری و دانشگاه انتخاب  به تمایل دانشجویان از  برخی و دارند   دندانپزشکی رشته در  تحصیل برای  کشور

 دارند  باشد، می باالتر

.  است آمریکا کشور دارد قرار  اول  جایگاه در المللی بین  بندی  رتبه در  علمی های  رشته اکثر  در که  دنیا کشورهای ترین تاپ  از  یکی

  رشته در را  خود  لیسانس مدرک ابتدا در بایستی  دانشجویان  و باشد می   دشوار بسیار آمریکا در پزشکی   دندان رشته در تحصیل

  مشغول  رشته این  در (DAT)  پزشکی آزمون در  قبولی  با سپس  نمایند دریافت …  و میکروبیولوژی بیوشیمی، مانند پایه علوم های

  است ذکر شایان. گردند می تحصیل  به مشغول دانشگاه در  سال 4 مدت  به پزشکی  دندان رشته دانشجویان. گردند تحصیل  به

  دارای  بایستی دانشجویان پایه  علوم های رشته در  پذیرش  اخذ   برای. باشد می  نزدیکی و سنگین رقابت بسیار آزمون در رقابت

 . باشند 6 آیلتس حد  در زبان مدرک

  قصد که  دانشجویانی. باشد می انگلستان کشور دندانپزشکی رشته در  تحصیل برای دنیا کشورهای  ترین   تاپ  از دیگر یکی

  نمراتی  حسب  بر و بگذرانند انگلستان های  کالج  در  را A-LEVEL ساله دو دوره  بایستی دارند  را  انگلستان دنداپزشکی  در تحصیل

  در خوبی بسیار نمره بایستی دانشجویان گردند می  الشرایط  واجد دندانپزشکی  رشته در تحصیل ادامه  برای نمایند می دریافت که

 دانشجویان. است مهم  دانشگاه در  قبولی  برای انگلیسی ریاضیات، سناسی، زیست شیمی، دروس نمرات . باشند داشته  A حد

 . باشد می  سال 5 انگلستان  در پزشکی  دندان رشته  در تحصیل زمان مدت. باشند داشته 7 آیلتس حداقل بایستی

فرانسه و دیگر کشور ها هم شانس ادامه تحصیل وجود دارد -اسپانیا-در کانادا

رشته رادیولوژی
ست؟یچ یولوژیرشته راد

مختلف بدن   ی از اعضا یربرداریبه آموزش نحوه تصو  یپزشک  صی که به منظور تشخ یگروه علوم پزشک  یمجموعه ها  ریاز ز  یکی

امواج و پرتو ها    گریو د کس ی با استفاده از پرتو ا یولوژیباشد.رشته راد ی ( ” میپرتوشناس ی)تکنولوژ  یولوژیپردازد “رشته راد  یم

با دستگاه   ییاست که بتوانند ضمن آشنا  یمتخصصان تیرشته ترب نی .در واقع هدف از اازدپرد یم  یمار یو درمان ب صی به تشخ

گوارش، عروق و  ستمیس یاختصاص  یها  ی ربرداریانجام تصوCT  ،MRI، تالیجید  یها  ستمیمثل س  یپزشک یربردار یتصو  یها

 داشته باشند.   یهمکار یپزشک   صیتشخ  نه یو در زم  رندیادرار را بر عهده بگ
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رشته  یها  یقبول نیآخر 
 6000: 1منطقه

 9000: 2منطقه

12000: 3منطقه  

رش یپذ   نوع
رد یگ  یخودگردان صورت م سی مازاد و پرد  تیروزانه ، ظرف یدولت  یدر دانشگاه ها یپرتوشناس یدر رشته تکنولوژ   رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
دروس اختصاصی رادیولوژی 

در  انهرای کاربرد –  یعموم یشناس بآسی – ی ولوژیزفی  – 3و  2و  1 آناتومی  –  تخصصی زبان – یعموم  ات یاضری – یعموم  کیزیف

  یپرتوشناس  کیزفی –  ی در پزشک ریتصاو شنمای و ثبت – یو رفتار سازمان یمارستانیب تیرمدی –  یپزشک یبردار  ریتصو

 یابارزی  – یاختصاص  یپرتونگار های روش –  یولوژیوبرادی  –  یشناس یماربی – 3و  2و  1 یپرتو نگار  های  روش – ی صیتشخ 

  ستمی س یک یزفی  اصول  – یوتر یکامپ  ی توموگراف  یها  ستمیس  یکی زفی  اصول  – زانیونی ی پرتوها  یمتردوزی –  2 یپزشک  ریتصاو

  کارآموزی  – 2و  1 ناری مس – یص یتشخ   یپرتو شناس ی در بخش ها زانیونی یحفاظت در برابر پرتوها  – MRI یربردار یتصو  یها

– ای   حرفه اخالق  –اطالعات   ن ینو یبا فناور آشنایی –  یسلول ی شناس ستزی – آمار – عمومی  بهداشت –  4و  3و  2و  1

با ساختمان و   آشنایی – ی پزشک  یربردار یدر بخش تصو ماربی از  مراقبت  –پرتو ها  ک یزفی –  یولوژیدر راد پزشکی اصطالحات

در   یبا امواج فراصوت ی ربردارتصوی  – 1 یپزشک ریتصاو  یابارزی – ی پزشک  یربرداریزا در تصو استمواد کنتر   یها یژگیو

  یربردار یتصو  یروش ها یفیو کنترل ک  نتضمی  – یوتر یکامپ  یتوموگراف   ین یبال یها و جنبه ها کتکنی   – ی مقطع آناتومی – ی پزشک

 ی ولوژیراد یدستگاه ها  یمقدمات  یو نگهدار  راتتعمی – ی پزشک

ل یتحص  سال
ساله است.  4این رشته کارشناسی است و دارای دوره تحصیل 

کار رشته  ابزار
  یها  مارستانیقرار دارد و ب ی مناسب تیدر وضع  یشغل ی( به لحاظ بازار کار و فرصت هایپرتوشناس ی )تکنولوژ یولوژیرشته راد

کنند.فارغ   ی استقبال م یهمکار  یرشته برا  نیاز کارشناسان ا ازی( در صورت ن یخصوص یربرداری مراکز تصو ایو  ی، خصوص  یدولت

) دست و پا و  ی ربرداریاز جمله تصو ییهم مشغول به کار شوند و در امور اجرا  یکاردان  مقطعتوانند در  یه م رشت نی ا النیالتحص 

  ایو  یولوژیراد ن یتکنس   نیبپردازند.همچن  تیعروق به فعال ایمانند گوارش و   یو تداخل یتخصص  ی ربرداریانگشت ( ،تصو

 ،زوتوپ یا ،ی لوژ وی)راد یربردار یها، و مراکز تصو مارستانیها، ب  ک ینی و استخدام در کل تیرشته هم امکان فعال نیکارشناسان ا

الزم را داشته باشند   هیرشته تجربه و سرما نیکه کارشناسان ا یدر صورت  نکهی( را خواهند داشت.ضمن ای ،ام آر آاسکن  ی ت یس

ری . ندیاقدام نما  یپزشک یربردار یتصو ای یولوژی مرکز راد س یتاس  یتوانند برا   یم
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رشته  یها شی گرا
  سالمت  یفناور یابیرشته ارز ی ولوژیدم ی رشته اپ مواد(   ستی)ز ی پزشک  یرشته مهندس ( کیوالکتری)ب ی پزشک  یرشته مهندس

  یرشته فناور-ییو حفاظت پرتو یولوژیوب یراد رشته - یستیرشته آمار ز- ی پزشک   کیرشته انفورمات- رشته اقتصاد بهداشت

 تیریرشته مد-یپزشک  یو اطالع رسان یرشته کتابدار-یپزشک  کیزی رشته ف -ی حی رشته علوم تشر - اطالعات سالمت 

علوم   خ یتار -یرشته رفاه اجتماع -یپزشک   یفناور ستیز رشته -یپزشک   یرشته نانوتکنولوژ -ی درمان یخدمات بهداشت 

  تیریمد -ی در علوم پزشک ی آموزش یتکنولوژ  -ی پزشک یربرداریتصو  یفناور  -ی پزشک سمی ژورنال-یآموزش پزشک -یپزشک

 ی در علوم پزشک یک یالکترون یزیبرنامه ر

توانمندی های الزم
  نیکار ا طی است. بخاطر مح ی و پرتودرمان یولوژیها و مراکز راد مارستانیدر آن کار کند شامل ب دیبا ستیولوژیکه راد یطی مح

  دیبا نطوریارتباط برقرار کند. هم  مارانیداشته باشد که بتواند با ب یت یکنند شخص  یرشته را مطالعه م نیکه ا یشخص  دیافراد با

  یاضیر یشناس ستیدر درس ز نی و همچن ردیبه کار گ یبتواند در کار عمل ردیگ ی م ادیدانشگاه   در یرا که به صورت تئور  یدروس

از رشته    دیاست که مسئوالن معتقدند که با ی رشته به قدر نیر اد کیزیف  یاضیدرس ر تی قدرت داشته باشد. اهم   کیزیو ف

ممکن است در انجام   کی زیو ف  یاضیدر رشته ر فرادبودن ا  ف یشوند. در صورت ضع یولوژیافراد وارد رشته راد  کیزیف یاضیر

نیست که اگر در درس ریاضی ضعف  به این صورت . اوردیرا به بار ب ریانجام دهند که خطرات جبران ناپذی اشتباهات  ی ربرداریتصو

 دارید حتما به مشکل میخورید اما داشتن ذهنیت بهتر از ان درس کمک کننده است. 

در خارج از کشور   التی تحص
از آن خود   یولوژ یراد یرا در رشته  یالملل ن یب ی علم یهارتبه ن یهستند که برتر  ییکایچند دانشگاه برتر آمر ریز ی هادانشگاه

. چرا که  دی باش ییباال یو سطح علم یقو  یل یتحص یرزومه یدارا  دیبرتر با یهاورود به دانشگاه  یگفت که برا  دیاند. باکرده 

از سر تا سر جهان درخواست   یار یبس انیتنگاتنگ است و ساالنه دانشجو  اریها بسن دانشگاه یدر ا رشیاخذ پذ  یرقابت برا

برتر   یهادانشگاه  رشیدر اخذ پذ  تی. با موفق ندینمای ها ارسال مدانشگاه   نیا  یرا برا یولوژیراد یدر رشته  لیتحص   یادامه

بر اساس    ی ولوژیراد یدر رشته کاید. چند دانشگاه برتر آمری خود تصور کن یرا برا  یدرخشان ی و کار یل یتحص  ینده یآ دی توانی م

   سکویسانفرانس ایفرنی دانشگاه کال - نز یدانشگاه جانز هاپک-دانشگاه هاروارد عبارت هستند از:  یالملل نی ب یعلم  یرتبه بند

رشته فیزیوترایپ
رشته فیزیوترایپ چیست؟

 ی ها یماریب میعال ، کاهش  ت یمعلول رفع  در جهت  ی کی الکترون ی ابزارها  مثل لیوسا ی سر کیاز  با استفاده  یوتراپ یزیف در رشته

 یو درمان یورزش حرکات  ی سر ک ی، از  فوق لیبر وسا ها عالوه ست ی وتراپیزیف شود . البته  ی م تالش  و اعصاب  ، عضالت  مفاصل

مورد   ی بیترک  صورت به ی ک یالکترون  ی ها و درمان یورزش حرکات  دی، با جهی نت ن یبهتر کسب ی برا  کنند چون ی م ستفاده ا زین

است ازین ی وتراپ یزیف به یاز دارو درمان پس  ای ی ها در کنار دارو درمان ی ماریدرصد از ب 60در  که است ی . گفتن  ردیقرار گ استفاده 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
3500منطقه یک: 
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 5000منطقه دو: 

4500منطقه سه: 

رش یپذ   نوع
. ردیگ یخودگردان صورت م  سیروزانه و پرد یدولت ی در دانشگاه ها  یوتراپیزیدر رشته ف   رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
 :یوتراپ یزیرشته ف هیدروس پا

 ی عموم  یولوژیزیف  یو داروشناس یمیوشیب

سر، گردن و تنه ح یتشر  عصب و عضله یولوژیزیف

ی سطح  ح یتشر ی اندام تحتان ح یتشر ی اندام فوقان ح یتشر

یشناسبیآس  یشناسبافت اعصاب  ح یتشر

و تنفس  یعروق  یقلب ی هایماریب ماران یو ب یعموم یشناسروان

ی عموم ی جراح مغز و اعصاب  یها  یماریب ک یژنت

ی ارتوپد ی روانپزشک ی و پوست یسمی رومات ی هایماریب

ه یاول ی هاکمک ی وتراپیزیبخش ف  تیریمد ی ولوژیراد

3و2و1اعصاب   یهای ماریدر ب یوتراپ یزیف ی وتراپ یزیو ف یتوانبخش اصول ی تخصص زبان

ی و پوست  یسمی رومات یهای ماریدر ب یوتراپ یزیف  ی و تنفس  یعروق ،یقلب  یهای ماریدر ب یوتراپ یزیف

2و  1 یارتوپد   یهای ماریدر ب یوتراپ یزیف ی جراح   یهای ماریدر ب یوتراپ یزیف

یدرمان  نی تمر یاختصاص   یهاروش 3و2و1 کیومکانیو ب  یولوژینزیک

یمصنوع یهاو اندام  یکمک لیوسا 2و1 یالکتروتراپ

3 2و1 یدست  یدرمانها اسکلتی  –  یدستگاه عضالن یابیارزش

دروه های کارآموزی  ی حرفه ا   اخالق بر شواهد  ی مبتن درمان

ل یتحص  سال
ریساله دارد.  4فیزیوتراپی درس کارشناسی است. بنابراین دوره تحصیل 
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کار رشته  ابزار
مردم،    نیو ورزش ب تی و کاهش نرخ فعال یدر زندگ  یسالمندان در جامعه، کم تحرک تیو رشد جمع یبه زندگ  دیام   شی افزا

  یوتراپ یزیف  نی. بنابرامیدهد  شی را روز به روز افزا اهرم  یهاوتراپ یزیبه ف ازین   جهیو در نت  یو اسکلت یمشکالت عضالن   شی افزا

 به رشد خواهد بود.   رو یار با بازار ک یهااز رشته  یکی

رشته  یها شی گرا
در   توانندی وجود دارد. البته داوطلبان م زین یوتراپ یزیرشته ف یارشد و دکترا  یدر مقاطع کارشناس لیامکان تحص   رانیدر ا

 شرکت کنند.  ی و آناتوم ح یعلوم تشر ،یولوژ یزیمانند ف  یگری د یهارشته

در خارج از کشور   التی تحص
ها به صورت جدا  دوره  نیارشد هستند اما ا یو کارشناس یکارشناس هیساله و شمال هر دو پا 5دوره ها،    شتری در خارج از کشور ب

  قی از طر ،یقبل از هر اقدام  دیمختلف متفاوت است و با  یهادرد انشگاه   رشی. مدارک و مراحل الزم جهت پذشوندی هم ارائه م

در اروپا، از جمله   هیو ترک شیسوئد، اتر نی و همچن کای. آمر دیکن  ی کامل را جمع آور عاتمورد نظر اطال   یهاداشنگاه  تیسا

 . کنندی جذب م ایراسر دناز س انیهستند که ساالنه دانشجو  یوتراپ یزیف  نهیدر زم ی با مراکز خوب آموزش ییکشورها

دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  رشته های 
امنیت اقتصادی

دانش    فیکه وظا دیآ یبه حساب م  یو انسان یاضی، ر یهر سه کنکور تجرب  ی مجموعه ها  ریاز ز  یکی  یاقتصاد  تیرشته امن 

  ی حفاظت اطالعات قرار م یدسته بند  ریرشته در ز نیکشور است. ا ی تیامن  یازها یاز ن  ینمودن بخش نی رشته تام نیآموختگان ا

 باشند.  توانند داوطلبان آقا یتنها م  انیو  متقاض ردیگ

دسته دارندگان مدرک فارغ   نیا  یرا برا  ی روشن ندهیتوان آ  یم  را نی رشد است  از ا رابه  را  یاقتصاد  تیبازار کار رشته امن 

مختلف مشغول به کار شوند که    یتوانند در سازمان ها یمتخصصان م  نی ا یرشته در نظر گرفت. به طور کل ن یا ی لیالتحص 

باشند.  یموارد م  نی از ا  ای نمونه … و ی، سازمان حمل و نقل جاده ا  ی و نظام ی تیامن  یها ، وزارت خانه ها ، سازمان ها  یشهردار

رشته بعد از دریافت کارشناسی، امکان کاریابی دارد و میتوانید بعد از دریافت کارشناسی مشغول کار شوید *این 

 امنیت اطالعات و حفاظت اطالعات 
باشد.   یارائه شده توسط دانشکده اطالعات که وابسته به وزارت اطالعات است، م   یاز رشته ها یک یرشته حفاظت اطالعات 

  تیدر صورت احراز صالح   ،یکارشناس ی لیدوره تحص  انیشوند و پس از پا ی انتخاب م طیواجد شرا انیآقا انیاز م انیدانشجو

 خواهند آمد.  ربه استخدام وزارت اطالعات د ،ینش یو گز یعلم

است.   یات یمهم و ح اریدر آنها بس زیاطالعات ن   تیدر همه سازمان ها نفوذ کرده است، بخش امن بایالعات تقراط یاز آنجا که فناور

 سازمان ها و شرکت ها مشغول به کار شود.  شتری تواند در ب یاطالعات م  تیمتخصص امن 
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 امنیت بین الملل 
  ی، همچون سازمان ملل متحد است که برا  یالملل ن ی ب یها ها و سازمان و اقدامات دولت  ریاز تداب  یا الملل مجموعه  ن ی ب تیامن 

همانند معاهدات و   ک یپلماتید  یها و موافقت نامه  ی اقدامات شامل اقدام نظام  نی. ا ردیگ ی متقابل صورت م  ت یاز بقا و امن نانی اطم

دولت در    تیامن ای یمل   تیالملل ، امن ن ی ب تیدر ارتباط هستند . امن  گریکدیهمواره با   یالمللن یو ب  یمل  ت ی. امن اشندب ی قرار دادها م

 . شود ی محسوب م یعرصه جهان

باشد .   یارائه شده توسط دانشکده اطالعات که وابسته به وزارت اطالعات است ، م  یاز رشته ها کی الملل  نی ب تیامن  ی رشته

  تی، در صورت احراز صالح  یکارشناس ی لیدوره تحص  انیشوند و پس از پا ی انتخاب م طیواجد شرا انیآقا انیاز م انیدانشجو

 در خواهند آمد .  العات، به استخدام وزارت اط ینش یو گز یعلم

 امنیت نرم 
  یم  جادیا  یمختلف  یبه حساب آورد که توسط فاکتورها و پارامترها یهر جامعه ا   یبخش ها نی از مهم تر  یکی توان   یرا م تیامن 

  یم  جادیقرار گرفتن آن را در جامعه ا گری د کیهستند که با در کنار  ینرم دو دسته بند  تیسخت و امن  تیامن  یشوند. به طور کل

 .کنند

و   یاضی، ر یکنکور تجرب  یدر سه گروه اصل را ن یفرد متخصص است و از ا کیبه  ازیآن دو ، ن ی ساز ادهیپ  یمنظور برا  نیبد

 .مربوط به آن شد  یرشته و حوزه ها ن یفرصت به وجود آمده است تا بتوان وارد ا نی ا یانسان

شوند و عالقه مندان بعد از   یرشته دانشگاه  نی توانند وارد ا یم  انیخاص خودش را دارد و تنها آقا یها  ی نرم سخت تیامن  رشته

 رشته محل شوند.  نیالزم وارد ا  یها  تیکنند تا در صورت داشتن صالح   یشرکت م زیمصاحبه ن  کیدر  دیشرکت در آزمون با

 پژوهشگری امنیت 
  باشد .  یارائه شده توسط دانشکده اطالعات که وابسته به وزارت اطالعات است ، م  یاز رشته ها کی  تیامن ی رشته پژوهشگر

  تی، در صورت احراز صالح  یکارشناس ی لیدوره تحص  انیشوند و پس از پا ی انتخاب م طیواجد شرا انیآقا انیاز م انیدانشجو

 در خواهند آمد .  ات، به استخدام وزارت اطالع ینش یو گز یعلم

 ضد تروریسم
داده ، برنامه   گاهیشبکه ، کارشناس پا ریاطالعات ، مد تی توانند به عنوان کارشناس امن یاطالعات م   تیامن  النیفارغ التحص

 کار شوند. ه داده مشغول ب گاهی و کارشناس پا سینو

 علوم فنی امنیت
رشته   ن یکه دوستداران ا یاز موارد  یک یکرده است ،  یادیز شرفت ی پ  یو تکنولوژ وتری، کامپ  یبرهه زمان  نی در ا نکهیبا توجه به ا

ری .و مسائل مربوط به حفاظت اطالعات است وتریشبکه و کامپ ت یمسائل مربوط به امن اورندیدر آن بدست ب یمهارت کاف  دیبا زین
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  یمردم، شرکت ها و سازمان ها برا شتریدر کشور و استقبال هرچه ب یوتر یکامپ  یها  ستمی توجه به توسعه روز افزون س با

  ی م شتر یب  تیمتخصص امن ایمربوطه از جمله مهندس شبکه  نی به استخدام متخصص ازیاطالعات، ن  یفناور یابزارها   یریبکارگ

 شود. 

 فناوری اطالعات و ارتباطات 
  یاطالعات در قسمت ها یارتباطات و فناور  یشغل یها  نهیاز زم  یکی است که به منظور انجام کار در  ی، کارشناس ICTمهندس  

  نش،یب  یاطالعات به آن دارا  ی کشور و فناور یارتباط   یستمهایس تیریو مد یبهره بردار  ،یو نگهدار ریتعم  ،ینصب و راه انداز 

 . دینما تیرا در ابعاد مختلف اجرا و هدا ICT یباشد و بتواند طرحها و پروژه ها  لیو تحل-هی الزم در حد تجز  ییدانش و توانا

رشته های فقه و حقوق
فقه و حقوق اسالمی

  ی مکرم اسالم صل ی آن در زمان نب ی ها هیاست که پا یو اسالم یدین  یاز دانش ها  ترین و اصیل ترین رشته  یدانش فقه قدیم

روزمره خود   یدر زندگ  یالسالم نهاده شده است و به جهت نیاز فراوان مسلمانان به احکام اله  همیو آله و ائمه اطهار عل هیاهلل عل 

 .است  هداشت  یبسیار یرشد و بالندگ

  زیعلمیه بوده است و هم اکنون ن یترین دانش مورد توجه در حوزه ها   یاز تأسیس دانشگاه در ایران اصل شی دانش تا پ این

  یآموزند، لکن این دانش با تأسیس دانشگاه، برا  یم  یترین درس حوزو  یعنوان محور   علمیه فقه را به ی طالب حوزه ها

( دانشگاه تهران  ی در دانشکده معقول و منقول )دانشکده الهیات امروز 1313در سال  ی نخستین بار به صورت رشته دانشگاه

 .تدریس گردید

: یحقوق اسالم یرشته فقه و مبان موضوع

  یدر لغت به معناى مطلق فهم یا فهم دقیق مسائل نظرى است و در اصطالح استخراج و استنباط احکام شرعى از منابع دین  فقه

  یاو اسالم، از آنجا که خود را بنده خداوند م یهمانند قرآن، سنت، عقل و اجماع است. انسان پس از ایمان به خداوند و دین آسمان

هاى زندگى بر اساس قانون آسمانى و شریعت اسالم انجام  ه رفتار و کردار خود را در همه جنبه  ک ددان   یشمرد، بر خود الزم م

 دهد. 

فقه و حقوق امامی
 انیب  عتیو مراقبت از انسان ، جامعه و طب  یدستورات و الزامات شرع یدولت در اعمال و اجرا  گاهیو جا شودی م  نییدر فقه تب

حقوق جزا ، حقوق تجارت  ،  یحقوق خصوص ،  یحقوق عموم ل یاز قب ی مختلف حقوق یاهاساس فقه در رشته نی. بر ا شودی م

. و نظر دارد دگاهیالملل د ن یحقوق ب،

متعدد وجود دارد که عبارتند   یهامکتب   زین ی وجود دارد ، در حقوق اسالم ایدر دن یمتعدد حقوق یها ستم یها و سکه مکتب  همانگونه

که   هیفقه و حقوق حنبل ، هیدیفقه و حقوق ز،   هی، فقه و حقوق مالک هیفقه و حقوق شافع ،   هیفقه و حقوق حنف ،   هیاز : فقه و حقوق امام

 شود .  یدانسته م یفقه   یهارشته  یریمشترکات و اختالفات هستند که در فراگ  ی و فروعات دارا  یمبان،   اتیدر کل
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فقه و حقوق حنفی
فقه در    نیا  روانیشناخته شده و تعداد پ  تیبه رسم شی از مدت ها پ  یدر جهان اهل سنت دارد . فقه حنف یخاص گاه یجا یفقه حنف 

)   یاز نظر رأ   یفقه حنف رایکنند ، ز ی قضاوت م  یطبق فقه حنف ، یاسالم  یمذاهب است و اکثر محاکم در کشورها ریاز سا شی ب ایدن

امر آن است که   ت یدارد . واقع یقرابت تنگاتنگ   یامروز نیاز قوان  یاری، با بس  لیدل ن یو به هم ت مشهور اس اریتفکر و تعقل ( بس 

شود ،  یم  سیترم تدر کیبه جز قسمت عبادات که آن هم در  یدارد و در احوال شخص  یکینزد یامروز نی ذاتاً با قوان یفقه حنف 

شود و   ی مشاهده نم  هیشوند ، با فقه حنف ی م س یحقوق تدر  تهمعتبر کشور در رش  یدر دانشگاه هاکه   یدروس نی ب یتفاوت  چ یه

رشته را خوب بخوانند اگر بخواهند در   نی که ا یدارد . باید گفت که ، افراد   یمعامالت و . . . با حقوق همخوان  لیمباحث از قب هیبق

توانند در آموزش و پرورش و در ثبت اسناد مشغول   یکنند . همچنین آنها م ی م دا ی پ  یوارد شوند مهارت خاص یحقوق یرشته ها

  یتواند روحان  یدر حوزه م ل یدرآورد ، با چند سال اضافه تحص تیبخواهد خود را جزو سلک روحان یاگر کس  یبه کار شوند ، حت

 شود . 

فقه و حقوق شافعی 
  ییکه نقش به سزا  هیبرخوردار بوده است . مدارس نظام ییممتاز و واال گاهیاز جا ربازیاز د رانیدر ا یفقه شافع   سیو تدر لی تحص

  نهیو اداره شد و حاصل آن پرورش هزاران عالم در زم سی تأس  یداشته اند ، به دست دانشمندان شافع یعلوم اسالم  ییدر شکوفا

و   یو غالب بر فتاو هیاول ی به اجتناب از اختالف ، از مبان هی و وفاق و توص ی، دعوت به همدل  ریس یمختلف بود . تسامح و ت   یها

مذاهب را به دنبال   ریدانشمندان سا ن یو تحس  یمذهب شافع  یدار ینکات ، پا نیرود . هم  یبه شمار م یاجتهادات مذهب شافع

 . داشته است

از مذاهب معتبر ،   یک یبه عنوان  ی، مذهب شافع رانیا یاسالم یجمهور  یمطابق قانون اساس ز ین یانقالب اسالم   یروزیاز پ پس 

مطابق مذهب خود آزاد هستند و حق دارند    ینی مذهب در انجام آداب د ن یا روانیاساس پ نی شناخته شده و بر هم تیبه رسم

یهجر   1369دانشگاه تهران از سال   یراستا گروه فقه شافع  نی . در ا اموزندیب  شی خوخود را مطابق مذهب  ی مسائل و احکام فقه

 دانشجو کرده اند .  رش یاقدام به پذ 1375از سال   یشمس و دانشگاه مذاهب اسالم 

رشته فقه و حقوق امامی ، رتبه بهتری را نیاز دارد. اما به طور کلی تا رتبه های  برای قبولی در این رشته ها در زیر گروه انسانی، 

 نایی قبولی وجود دارد. توا  40000

روانشنایس
رشته روانشنایس چیست؟

رشته   ی. هدف اصلپردازدی اطراف خود و تفاوت  رفتارها م ط ی است که در مورد رفتار انسانها در ارتباط با مح ی علم یروانشناس

در واقع   ی. روانشناسدیآی م ش ی پ  یو یبرا  ی است که در زندگ  یانسان در مواجهه با موارد مختلف یها  تیوضع  یبررس یروانشناس

مانند ادراک،   یروان ی ندهایمختلف رفتار و فرا  یبه بحث ها یانسان است. روانشناس یهن ذ  یندهای علم مطالعه رفتار و فرا

انسان را در بر   یزندگ  یهااست که تمام جنبه یرشته رشته کاربرد نی پردازد. ا یم  زهیو انگ جانیهوش، ه   ت،یاحساس، شخص

ری محسوس شده است. اریبس رشته  نیبه حضور ا ازیانسان هم ن یتر شدن زندگ  دهی چیعلت پ و به  ردیگی م
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ابزار کار رشته روانشنایس 
  ،یانتظام   یروین  ،یستیمثل بهز  یرا دارند که در مراکز دولت یی توانا  نیا شوندی م  لیفارغ التحص یکه در رشته روانشناس  یافراد

ها و آموزش و پرورش به کار   مارستانیمراکز مشاوره، مهدکودک، ب نی همچن  تیسازمان زندان ها و کانون اصالح و ترب ،یشهردار

کنند. بازار   س یخانه سالمندان تاس ایمهد کودک   یستیتوانند با گرفتن مجوز از سازمان بهز  یم  ادافر   نیا  نطوری مشغول شوند. هم

به شاغل شدن در   توانی ارشد دارند م  یدر مقطع کارشناس  یرشته روانشناس لیکه افراد فارغ التحص ی شغل ت یکار و موقع

  یم  النیاشاره کرد که فارغ التحص   رهیو نوجوان و غ دککو ین ی بال یروانشناس ینی بال یروانشناس یعموم  یروانشناس یشهایگرا

 آموزش و پرورش مدارس مشغول به کار شوند.  یها و حت   انمارستیب یشهردار یانتظام  یرو یتوانند به عنوان کارشناس در ن

  یکه بر اساس صحبت ها ردیرا در بر گ یمتنوع ی شغل ها تواندی دارد و م  یاست که در آمد مناسب  یاز علوم   یکی  یعلم روانشناس

دارند    تیکه افراد در آن فعال  ی. با توجه به محل"رشته موفق شد ن یتوان در ا  یهوش م  یبا اندک"رشته  ن یروانشناس در ا کی

باالتر باشد و   یلی و هر چه مدرک تحص حقوق بیشتری داردپردرآمد  ی هاسازمان ایدرآمدها متفاوت است. کار در مناطق پر درآمد 

است که   ازیو مورد ن  یرشته کاربرد کی رشته  نیا  یداشته باشند. بطور کل یشتر ی باشد ممکن است درآمد ب شتریسابقه کار ب

 داشته باشند. ی  مناسبآمد در ندهیدر آ توانندی م  دهند ی م  لیکه ادامه تحص   یافراد

دروس دانشگاهی رشته روانشنایس 
در   قتحقی  روش – یجامعه شناس مبانی –  یفتوصی آمار – 2و  1رشد  شناسی روان –  استنباطی آمار – 2و  1  یعموم یروان شناس

  خچهتاری  – روانی بهداشت –   تشخصی - یاجتماع شناسی روان – یت یترب  شناسی روان –  یریادگی شناسی  روان – یروان شناس

  دگاهدی  از النفس علم – کیولوژیزیف  شناسی  روان –احساس و ادراک   شناسی روان – ی عموم یولوژ یزفی  – یو مکاتب روان شناس

– جانیو ه  زشانگی – یتجرب  شناسی روان – 1 ی خارج یبه زبان ها  شناسی روان متون -فلسفه   اتکلی – ی دانشمندان اسالم

– اسالمی انقالب –  اسالمی  اخالق – اسالم   ینظر  یمبان - کودک یمرض  شناسی روان  – 1 یروان یشناس بآسی –  سنجی روان

2و  1 یبدن  تتربی – عمومی زبان –  یفارس  اتادبی –  یبا منابع اسالم آشنایی  – یوتمدن اسالم  خ تاری

الزم برای ورود به رشته روانشنایس توانمندی های 
  م یتصم  یبرا یو مهارت کاف ییداشته باشند، داشتن توانا دیبا تیموفق   یبرا  یرشته روانشناس انیکه دانشجو ی از جمله موارد

کمک به مردم و حل مشکالت آنها را   هیانسان ها و روح التیشناخت عالقه و تما ن یو حل مسائل مختلف است و همچن  یریگ

  یروانشناس ین یبال یروانشناس شی گرا توانی دارد که م شی ارشد سه گرا یشناسدر مقطع کار یباشند. رشته روانشناسداشته 

 اشاره کرد.  یو روان سنج  یعموم

روانشناس   فیاز وظا ی کیبر گردن او است. به عنوان مثال  یمختلف  فیکه هر روانشناس دارد وظا  یو تخصص ش یبا توجه به گرا

 .هاستآن یپر استرس زندگ   یدر زمان ها یری گ  میحل مشکالت و تصم  یکنندگان برابه مراجعه  ی دگیمشاوره رس

و   یمثل نگران   یطیدر شرا  نیکه مورد ا ی مورد اشاره کرد که در صورت نی توان به ا  یم  ینی بال یروانشناس فیاز وظا  نیهمچن 

در    دیبا یشغل روانشناسان .کندیآنها کمک م  ین یبال یقرار داشته باشند روانشناس  یروان یها  یمار یب ریو سا یاضطراب و افسردگ

  ی جرم شناس  یروانشناس .کنند ی اریآن ها افراد را  ییکارا شی بهبود عملکرد و افزا یشرکتها و سازمانها حضور داشته باشند و برا 

  فهیوظ .استفاده کند نی و بهبود مجرم  میوجود دارد شناخت جرا یکه در علم روانشناس ییها  یرا دارد که از تئور  فهی وظ نیا

و مشکالت   ط یغلبه بر شرا یآنها برا  یو خانواده ها ماریگسترش رفتار و نگرش سالم و کمک به افراد ب زیروانشناس سالمت ن 
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آموزش و   یگر یمرب  نهیبهتر شدن عملکرد در زم ی دارد که برا فهیوظ یورزش روانشناس .آنهاست یزندگ  تیف یموجود و بهبود ک

 دهد.  یاریرقابت ورزشکاران 

رشته روانشنایس  ادامهگرایش های 
ی ن یبال یروانشناس.2 ی عموم یروانشناس.1

ی ر یرشته سنجش و اندازه گ.4 ی و سازمان یصنعت یروانشناس.3

ی تیترب  یروانشناس.6 ی اجتماع یروانشناس.5

یی کودکان استثنا یروانشناس.8  رشد  یروانشناس.7

خرین قبولی های رشته روانشنایس آ
 زیرگوره تجربی: 

 8000منطقه یک: 

 9000منطقه دو: 

 12000منطقه سه : 

 زیرگروه انسانی: 

 15000 منطقه یک: 

 20000 منطقه دو: 

40000 منطقه سه : 

تحصیل در خارج کشور 
. دیداشته باش یزبان آلمانبه   یتسلط کاف  دیشما با یروانشناس یدر کشور آلمان و به خصوص در رشته لیتحص یادامه    یبرا

قابل   یشما در کشور آلمان خواهد بود. نکته  رشیدرخواست پذ یقبول یه یاول اتیاز ضرور  یکی یداشتن مدرک معتبر زبان آلمان

با داشتن مدرک دانشگاه آزاد   دی توانی است که شما م نیا م،یی در کشور آلمان بگو لیتحص   دامها  یدر مورد مسئله  دیکه با ی توجه

معتبر آلمان از   یهاست که دانشگاه  ییهااز جمله رشته  ی. مخصوصاً رشته روانشناسدیمعتبر کشور آلمان شو یهاهم وارد دانشگاه 

 .ندده ل یتحص   هادام توانندی دانشگاه آزاد در آن هم م  انیدانشجو  رفتنیپذ

است، بلکه مهد   یدر رشته روانشناس لیادامه تحص  ینه یمهم در زم یاز کشورها   یک یکه کشور آلمان نه تنها   دیداشته باش ادیبه  

قائلند و علم    یاژه یو افراد روانشناس احترام و یروانشناس یرشته . مردم کشور آلمان بهدیآیبه شمار م  زین  یعلم جامعه شناس

 برخوردار است.  یادیز اریبس ت یآلمان از محبوب ممرد  انیدر م یروانشناس

در مقطع   یو اخذ مدرک روانشناس یروانشناس یدر رشته ل یادامه تحص هیکشور روسخوب مهاجرت به  یهااز روش   یکی

  یمرتبط با روانشناس نیها و شناخت عناودوره  یشما ابتدا با معرف ،یروانشناس یهارشتهورود به  یارشد آن است. برا یکارشناس
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 اریبس  یهادوره دیکشور، شما با نی رشته و در ا نی در ا رشیدر اخذ پذ  تیموفق یبرا  دیداشته باش ادیکرد. به   دیشروع خواه 

شناخت   ،یمانند کشف و شناخت، سالمت ذهن  ییها. دوره دیرا کسب کرده باش  یقابل قبول یهی و اطالعات اول د یکن  یرا ط  یادیز

 ها هستند. دوره  نی ا یموارد از جمله  ریو سا یادی کودک، شناخت علوم بن  یرفتارها

زابن و ادبیات عریب
رشته زابن و ادبیات عریب چیست؟

و  ی فارس به ی از عرب ترجمه ، فن  مختلف  ی ها و نثر دوره  نظم مختلف  ، متون  عرب  ات یادب خ یبا تار یعرب ات یو ادب زبان ی دانشجو 

 انشگاه در د ی عرب ات یو ادب زبان رشته  لیدل  نی. به هم شودی آشنا م عرب  ات یو ادب در زبان ه یو قاف و عروض یبالغ ، علوم  بالعکس 

قواعد و   درس  شتریب ی، عرب در مدارس  چون  است متفاوت  ی شود تا حدود  ی م س یتدر و پرورش در آموزش  که ی عرب ها با کتاب 

 با دروس ان یشود و دانشجو ی م نگاه  ی تخصص رشته کی عنوان  به یعرب ات یو ادب زبان به اما در دانشگاه  و نحو است  صرف

  ، دوره ی، عصر عباس ی ، عصر امو  ی عصر جاهل  ات یادب خ ی ازتار اعم ختلف م ی هادر دوره عرب  ات یادب خ ی: تاراز جمله  ی تمتفاو

،  ، مکالمه ی سینو و خالصه ی نگار ، نامه ی قیتطب ات ی، ادب  یخیتار مختلف  ی ها و نثر در دوره  نظم معاصر ، متون  و دوره انحطاط 

 .  شوندی آشنا م ترجمه فن  وانشا 

نوع پذیرش 
است.  صورت غیر انتفاعیبه   

تواانیی های الزم
در افراد وجود داشته باشد و فرد باید در درس ادبیات فارسی از سطح باالیی برخوردار    و انگیزه   برای تحصیل در این رشته باید عالقه

ور نیست و فقط افرادی  باشد و این رشته را با عشق دنبال کنند. با وجودی که این رشته جز رشته های زبان خارجی است اما شنا

که در گروه علوم انسانی تحصیل کرده باشند میتوانند در این رشته درس بخوانند. اما مسئوالن همیشه این پیشنهاد را دارند که این  

. رشته نیز شناور شود چون ممکن است داوطلبی تجربی خوانده باشد اما زبان عربی وی قوی باشد و بتواند از پس این رشته بربیاید

ابزار کار 
در  ق ی و تحق پژوهش  کنند و هم به سی تدر ی خصوص و مؤسسات  و پرورش  در آموزش   توانندیرشته هم م  نیا  النیالتحص غفار

. به جذب افراد است لیما و پرورش آموزش  از همه وزارت  شتریگفت ب د یبپردازند. البته با یعرب ات یو ادب زبان نه یزم

 عنوان شدند به  یکنند و اگر موفق با قبول شرکت ه یقضائ قوه  یفن  اداره  ی هادر آزمون توانندیم  نی همچن  ی عرب زبان النیالتحصفارغ

هم   ی شانس را خواهند داشت. افراد نیا  یهر سال تعداد کم  . البته رندیگی را م دارالترجمه س یمجوز تأس ی دادگستر  یرسم مترجم 

 ی مترجمان به ی مبرم  ازیما ن بازار کتاب  بپردازند. چون یعرب ی هاکتاب  ترجمه به  توانندی آزاد شوند، م مشاغل دوست دارند جذب  که

ری باشند.  مسلط  و کار ترجمه یعرب زبان به دارد که 
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دروس دانشگاهی 
مکالمه    یبا اوضاع معاصر کشورها  ییآشنا 3و  2و  1زبان  شگاهیآزما

نحو  السالم ه یعل  تیمتعهد اهل ب ادب   2و  1  یاسالم  تیو ترب اخالق

3و  2و 1 انشا یی مشاوره و راهنما اصول

نقد ادبی   ی امو انیتا پا  یاز جاهل  اتیادب خ یتار یعرب  یهامجالت و روزنامه یبررس

اول  یعباس ۀدور  اتیادب خ یتار از سقوط بغداد تا عصر حاضر  اتیادب خ یتار

 2و  1معاصر  ۀدور  اتیادب خ یتار دوم  یعباس ۀدور  اتیادب خ یتار

فلسفه از ارسطو تا افالطون خ یتار   اسالم  خ یتار

زمین شنایس
ست؟ی چ شنایس نیزمرشته 

  یشناس ن یرشته زم  توانندی م برند،ی آن لذت م  یعالقه داشته و از مطالعه و بررس نی زم یعن یخود   یمحل زندگ ارهیکه به س  یافراد

و   یکی زیف  یبررس ن،یشکل و ابعاد زم یعبارتند از: بررس  یشناس ن یمورد مطالعه در زم  یهاجنبه  نیرا انتخاب کنند. مهمتر

رشته با علوم   نیا  ن؛یزم  ختیکننده شکل و رنترل ( و عوامل کی نفت، آب و مواد معدن ژهی)به و  نو مواد سازنده آ نی زم ییایمیش

 دارد.  یکینزد ی و آب و خاک ارتباط و همخوان یهواشناس   ا،یجغراف  ،یمیش ،یستیز

رش یپذ   نوع
. البته   ردیگ ی صورت م یانتفاع  رینور و غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  یدولت  یدر دانشگاه ها   یشناس نی در رشته زم  رشیپذ

 دانشجو دارد .  رشیهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم  یشناس ن یدر رشته زم

گرایش های رشته 
هایی که در  های متعددی دارد که در ایران ادامه تحصیل در گرایش رشته زمین شناسی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا گرایش 

 :پذیر است اند امکان ادامه آمده 

های زیرزمینی، کیفیت و کمیت  در این علم به بررسی منشا آب  :(Hydrogeology) هیدروژئولوژی یا زمین شناسی آب گرایش  

 .شودهای آبدار پرداخته می ها در سفره ها و گسترش و حرکت آن این آب 

سازی، و مدل   های مختلف محاسباتی، صحرایی، اکتشافیبه روش :(Engineering Geology) گرایش زمین شناسی مهندسی 

های مناسبی جهت کاهش یا برطرف  حلکند و راه های مهندسی یا پروژه عمرانی مشخص می شناسی را بر سازهتاثیر محیط زمین 

ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


50 

شناسی )سنگ، خاک، و ها تاثیرگذار است: یکی مواد زمین دهد. زمین شناسی به دو صورت بر سازهکردن خطرات احتمالی ارائه می 

  در  هاسازه نقش بررسی به مهندسی  شناسی زمین (. …لرزه، سیل وای، زمین زمین شناسی )حرکات دامنه  آب( و دیگری مخاطرات

 .پردازد ط زمین شناختی نیز می محی  تغییر  و تحریک

شود. اکتشاف نفت و گاز و شناختی پرداخته می های مختلف زمین در این گرایش به بررسی رسوبات سازنده محیط  :رسوب شناسی 

 .شناسی ارتباط عمیقی دارند دی از مواد معدنی با مطالعات رسوب تعداد زیا

بررسی شرایط ژنز )تشکیل( مواد مختلف معدنی، بافت و ساخت مواد معدنی، پراکنش مواد معدنی و عوامل   :زمین شناسی اقتصادی 

یه فنی و اقتصادی برداشت مواد  های مختلف اکتشاف کانسارها و در نهایت توجشناسی کانسارها، روشموثر بر این پراکنش، ریخت

 .شوند شناسی محسوب میمعدنی از عمده کارکردهای این گرایش از زمین 

ها و تاثیر آن بر تغییر شکل پوسته  جایی قارهساختی ناشی از جابه این گرایش از زمین شناسی به بررسی نیروهای زمین  :تکتونیک 

پردازد. فارغ التحصیالن این رشته در اکتشافات شرکت  ها می لرزهایش زمین ها و عوامل پیدها و گسلخوردگی زمین و ایجاد چین 

 .شوندشناسی، وزارت نیرو و موسسه ژئوفیزیک، مشغول به کار می نفت، سازمان زمین 

اکتشاف این ذخایر  این گرایش از زمین  :زمین شناسی نفت  شناسی به بررسی منشا، پیدایش و مهاجرت نفت و گاز و همچنین 

یکی از   :زمین شناسی زیست محیطی   .التحصیالن این رشته استدازد. اکتشاف مخازن نفت و گاز از مهمترین وظایف فارغ پرمی 

شناسی پزشکی یکی از  دهد. زمین های زمین شناسی است که تاثیر زمین بر ایمنی و سالمت انسان را مورد بررسی قرار می گرایش 

است و امکان ادامه تحصیل در این رشته در سایر کشورها وجود دارد. در کشورهای  های زمین شناسی زیست محیطی  زیرشاخه

پروژه  هیچ  تقریبا  یافته،  ندارد توسعه  اجرا  امکان  محیطی  زیست  شناسی  زمین  استانداردهای  تایید  بدون  فسیل    .ای  و  چینه 

دن به تاریخ حوادث زمین و تکامل موجودات  های مختلف زمین شناسی به منظور پی بربررسی توالی طبقات رسوبی در زمان  :شناسی

این گرایش است. بررسی فسیل  های میکروسکوپی  های دستی )ماکروفسیل( و نمونهها به صورت نمونهاز مهمترین کارکردهای 

سی  سنگ شنا  .شود)میکروفسیل( که در اکتشاف نفت از اهمیت زیادی برخوردار است، توسط فارغ التحصیالن این گرایش انجام می 

  ها سنگ   انواع   منشا  تعیین .  شودمی   پرداخته (  دگرگونی  و  آذرین  رسوبی،)  هاسنگ   مختلف   انواع  بررسی  به  گرایش  این  در یا پترولوژی: 

ها اتفاق افتاده و در نهایت منجر به تشکیل پوسته زمین شده است از عمده وظایف  ناسی بر آنشزمین  تاریخ  طول در که حوادثی و

ریجدیدترین و شاید پرطرفدارترین گرایش زمین شناسی است که با   :زمین شناختی  GIS سنجش از دور و  ها است. پترولوژیست 
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های سطحی و زیرزمینی، فرونشست زمین، زمین  به مطالعه زمین )آب  GPS و  GIS های ای و سیستم های ماهواره مطالعه عکس 

 .پردازد می (  … ها، تغییرات دریاها، اکتشاف مواد معدنی ولغزش 

کار رشته  ابزار
های تحصیلی پیدا کرده است. کشور ایران دارای ذخایر با ارزشی از مواد  ای را در بین رشته زمین شناسی در حال حاضر جایگاه ویژه

کشف  شناسی در رابطه با  گذاری شده است. دانش زمین معدنی و همچنین نفت و گاز است و اقتصاد ایران بر پایه این منابع بنیان

 .ساز و حیاتی استو استحصال این مواد بسیار چاره 

های آموزش و پرورش )دبیری دبیرستان در دروس زمین شناسی(، صنعت معدن  تواند در وزارتخانهفارغ التحصیل زمین شناسی می 

مانند    ها و مؤسساتی شرکت  همچنین ، علوم تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و  ، جهاد کشاورزی، نیرو، راهو تجارت، نفت

، یابی، آبسدسازی   های با فعالیت  مرتبط   های آهن، شرکت ، موسسه ژئوفیزیک، ذوب شناسی و اکتشافات معدنی کشور  زمین   سازمان

 های ، آزمایشگاه عدنی و م   شناسی  زمین   های نقشه   با تهیه   مرتبط   های ، بخش و معادن  و نفت  آب   ، اکتشافات ، راهسازی حفر تونل 

 .استخدام شود  شناسی  و زمین  شناسی  سنگ

اندازی کند. برای  تواند کارآفرینی کرده و شرکتی شخصی در این حوزه راه شناس می در صورت داشتن توان و عالقه الزم، زمین 

 .پذیر استهای قیمتی برای فارغ التحصیالن این رشته امکاننمونه امکان کار به عنوان کارشناس سنگ 

دروس دانشگاهی 
  نی زم ،یکیزیف  یشناس ن یزم  ،ینور یبلورشناس ،یهندس یاست عبارتند از: بلورشناس یها الزام دروس که گذراندن آن  نیا

  یسنگ شناس ،یرسوب یسنگ شناس ن،ی آذر یسنگ شناس ،یرسوب شناس  ک،یتکتون ،یساختمان یشناس ن یزم  ،یخیتار یشناس

  نی زم ،یاقتصاد  یشناس  نی زم ،یشناس نیزم  یزبان تخصص  ،یوژفتوژئول ،یپترولوژ  ،یشناسی کان ،یرسوب شناس ،یدگرگون

  نی زم ،یشناس  نهیچ  کرو،یم  یشناس لی ماکرو، فس  یشناس لیفس  ،یدروژئولوژی ه  ،یطیمح  ستیز  یشناس نی زم ،یمهندس یشناس

 . ییصحرا اتیعمل ،ینقشه بردار ک،یزیژئوف ،یمینفت، ژئوش یشناس نیزم  ران،یا یشناس

توانمندی های الزم
فردی که وارد این رشته میشود قبل از هر چیز باید صبور باشد چون ممکن است برای یک نقشه ساده ساعت ها یا روز ها وقت  

ری سپری کند. از طرفی باید در پی دانش روز  و ارتباطات متنوع علمی باشد
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خارج از کشور  رشته درتحصیل 
و   میطور مستق جهان به یکشورها شتریاست؛ چرا که اقتصاد ب یادیز اریبس  تیاهم   یدارا ایدن ی کشورها  شتری در ب یشناس نیزم

و انگلستان  ایمتحده، استرال االتیدر سه کشور ا یشناسن ی. زمندیآی به دست م  نی دارد که از زم یبستگ  یبه منابع میرمستق یغ ای

 .کشورهاست ریسرآمد سا

و   2010دالر( در سال  33840همه مشاغل   یدالر )برا 82500متحده    االتیدر ا یشناس نیدرآمد ساالنه کارشناسان زم  متوسط

  نزایکه م  دهند ی نشان م  هاینیبش ی است. پ  ییباال اریدالر بوده است که درآمد بس  84200، 2013آمارها در سال  ن یمطابق با آخر

  شتریب نیخواهد داشت. بنابرا یدرصد  21، رشد 2020تا   2010  یهاسال  نی ب متحده االت یدر ا هاشناسن ی استخدام زم

 .برخوردار است یادیز تیها از اهمدانشجو در آن رشیهستند و پذ  یقو  نی علوم زم یهامتحده از نظر رشته االتیا ی هادانشگاه

که  ی ا داشته به گونه  یدرصد 1392مختلف رشد   یهادر بخش  شناسانن ی سال گذشته استخدام زم 5و در  ایکشور استرال در

در   لیسبب ادامه تحص  نی( بوده است. به همات یدالر )قبل از کسر مال 87.600کشور   نیدر ا شناسانن یمتوسط درآمد ساالنه زم 

 .برخوردار است یادیز تی از اهم  ایاسترال یهادر دانشگاه  ی شناس ن یمختلف زم   یهاش یگرا

زیست شنایس
کار رشته  ابزار

در  ای شوندی ها م دانشگاه  جذب  هاشگاه یآزما اداره  ای ی قاتی تحق ی کارها ی برا  یل یالتحصبعد از فارغ یشناس ستیز انیدانشجو

 یبررس ی برا  ستیز ط یمح سازمان چون . پردازندیم ت یفعال به مربوط  یهاو سازمان ستیز ط ی از مح  حفاظت سازمان

و در   شده ی پزشک  ی ایتوانند وارد دن  یم الن یالتحصدارد .فارغ  ازین یجانور علوم  از جمله یشناسستیز محققان  به هاستم یاکوس

 . کنندت یفعال  یپزشک یمیوشی ب ،یپزشک ک یژنت ،یانگل شناس ،ی هماتولوژ ،یمونولوژیا ی هانه یزم

تحصیل سال  
سال در دوره تحصیلی کارشناسی تحصیل خواهید کرد  4

توانمندی های الزم
کند تا در   شی و آزما قیرا صرف تحق  یادیوقت ز دیباشند. صبر و حوصله داشته باشند چون دانشجو با ی قو  یسی در زبان انگل دیبا

 برسد.  جهیمطالعاتش به نت 

زیست شنایس جانوری 
ست؟ یچ یجانور  شنایس  ستیزرشته 

 ی ولوژیزیف ،ک یستمات یوسیب ای یجانورشناس ی اصل بخش  سه ی و دارا  پردازد ی م جانوران به مربوط مسائل  مطالعه به ی جانور علوم

 به وابسته  یشناسستیز  ی هاش یاز گرا ی اری. بساست  یجانور ی شناسن یو جن ی شناسو بافت ی وان یو ح ی از انسان اعم  یجانور

 هستند.  ی انورجعلوم
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رش یپذ   نوع
. البته   رد یگ یصورت م  یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یدر دانشگاه ها یجانور  یشناس ستیدر رشته ز  رشیپذ

 دانشجو دارد   رش یهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم  یجانور یشناس ستیدر رشته ز

گرایش های رشته 
ی نیو تکو یسلول یشناس ستیز -3 کی ستماتی وسیب -2 یجانور  یولوژیزیف -1

دروس دانشگاهی 
 ی ولوژیزیف ،ک یستمات یوسیب ای یجانورشناس ی اصل بخش  سه ی و دارا  پردازد ی م جانوران به مربوط مسائل  مطالعه به ی جانور علوم

 به وابسته یشناس ستیز ی هاش یاز گرا یاری.بساست  یجانور ی شناسن یو جن ی شناسو بافت ی وان یو ح ی از انسان اعم  یجانور

 هستند  ی انورجعلوم

همراه با   شی گرا ن یا یهااز درس   یاری. )بسیشناسحشره  ،یرفتارشناس ،یجانورشناس ،ی اسهیمقا ی ولوژ یزیها، فانگل  ستیز

 است(  شگاهیآزما

زیست شنایس دریا 
ست؟ یچدریا  شنایس  ستیزرشته 

دو  برخالف  پردازه، یعنی می   پروریآبزی  های و فعالیت آبزیان ، بیولوژی آبی محیط  خواص  و مطالعه بررسی دریا به زیست گرایش 

 آبزی  و گیاهان جانوران گرایش  شوند این می  مطالعه  زیخشک  در آن ها بیشتر موجودات  که  گیاهی و علوم  جانوری علوم  گرایش 

 .کندمی  و مطالعه  را بررسی

رش یپذ   نوع
رد یگ  یصورت م یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  ایدر  یشناس ستیدر رشته ز  رشیپذ

 گرایش های رشته 
:عبارتند ازعلوم سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی ارشد شامل هشت گرایش است که  -رشته زیست شناسی

  میکروبی  (زیست فناوری )بیوتکنولوژی(6  -(بیوفیزیک  5  -(بیوشیمی  4  -(میکروبیولوژی  3  -(ژنتیک  2  -علوم سلولی و مولکولی  )1

و محیط زیست  صنعت گرایش -فناوری زیست( 8 - دریا فناوری زیست(7 -

دروس دانشگاهی 
 مهرگان(  ی ) ب 1 یجانورشناس آز  مهرگان(    ی)ب1 یجانورشناس

  یجانور  یولوژیزیف  یمبان )مهره داران( 2 یجانورشناس آز  )مهره داران ( 2 یجانورشناس
ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


54 

  هیپا یبافت شناس آز   هیپا یشناس بافت   یجانور  یولوژیزیف   یمبان آز

ایدر یشناس بوم   یست یز یشناس انوسیاق آز   یست یز یشناس انوسیاق

  یمهرگان آبز یب آز ی مهرگان آبز یب  ایدر یبوم شناس آز

ییایدر انیآبز یانگل ها  یشناس ستیز   ی مهره داران آبز آز ی داران آبز مهره

پالنکتونها  یشناس ستیز  انیآبز یآنگل ها یشناس ستیز آز

انیو پرورش آبز ریتکث  انیماه  یشناس ستیز پالنکتونها  یشناس ستیز آز

یی ایدر اهانیو گ  یماکروسکوپ  یجلبک ها یشناس ستیز آبها ی شناس کروبیم  انیو پرورش آبز ریتکث  آز

انیحفاظت آبز یشناس ستیز

یمولكول یسلول شنایس زيست
ست؟یچمولكولی  سلولی  شنایس  زيسترشته 

. است بیوفیزیک  و بیوشیمی  ،ژنتیک  ،مولکولی  و سلولی  علوم  ، میکروبیولوژی  گرایش  5 دارای  مولکولی  و سلولی  شناسیزیست

 تفاوت  ضمن  در است نشده  ارائه لیسانس  سطح  در دانشگاهی  هیچ  در تاکنون  بیوفیزیک  یا بیوشیمی  گرایش  که است  گفتنی 

 ندارد  وجود کارشناسی مقطع  در رشته این  مختلف های گرایش  بین  محسوسی 

رش یپذ   نوع
  می  صورت  انتفاعی غیر و(  شبانه)  دوم نوبت ، روزانه دولتی  های  دانشگاه در مولکولی  و سلولی  شناسی زیست رشته در  پذیرش

 دارد  دانشجو  پذیرش  هم  اسالمی  آزاد دانشگاه مولکولی و سلولی شناسی زیست رشته در البته.  گیرد

ی دانشگاه  دروس
:مولکولی و سلولی  شناسی زیست مختلف   هایگرایش   در مشترک دروس

 ،میکروبیولوژی  ،ژنتیک  ،مولکولی  شناسیزیست ،سلولی  شناسیزیست ،زیستی  آمار ،بیوشیمی  ،آلی شیمی  ،شیمی ،فیزیک  ،ریاضی

 ،گیاهی  ی فیزیولوژ ،جانوری فیزیولوژی  ،جانوری  شناسیزیست ،گیاهی  شناسیزیست ،تکامل  ،شناسیویروس ،اکولوژی 

 .ایمونولوژی  ،پرتوی  شناسیزیست ،بیوشیمی  ،بیوفیزیک 

ل یتحص  سال
ساله میباشد.  4این رشته کارشناسی است و 

کار رشته  ابزار
 تا برداشت  میان از را موانع  و نمود جبران  را هاکاستی  و کرد بسیار تالش  باید و است  راه ابتدای  در هنوز ایران  در ژنتیک  علم

  و گیردنمی انجام  ژنتیکی  تحقیقات  ما  کشور در که نیست  معنی  آن به این  البته . بود ایران  در علم این روزافزون  رشد شاهد بتوان 
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 ژنتیکی  تحقیقاتی  های فعالیت به که  هستند  مختلفی  های سازمان بلکه  شوند،نمی مرکزی  هیچ  جذب  رشته این  التحصیالن فارغ

 ملی  مرکز  پاستور، انستیتو ،علوم  وزارت  پژوهشی  مراکز ،کشاورزی جهاد وزارت  مختلف   مراکز به توان می  جمله  از که  پردازندمی 

 . کرد اشاره زیستی  تکنولوژی  و ژنتیک  مهندسی  تحقیقات 

 غذایی  صنایع  بخش  در ،گوگردزدایی  یا خوارنفت های میکروب  روی بر تحقیق  برای  نفت  پژوهشگاه در میکروبیولوژی  کارشناسان

  در نیاز مورد آزمایشگاهی  لوازم  تهیه. هستند کار به مشغول  بهداشتی  صنایع  در و سازی کمپوت  و کنسروسازی  های کارخانه در

  مواد تهیه  کارخانجات های آزمایشگاه  یا استاندارد  مؤسسه. شوندمی  آن جذب  بعضی  که است هایی شغل  از یکی  گرایش  این 

 آنتی  تهیه   مانند دارویی   مواد تهیه   مراکز ،میکروبی  آلودگی عدم   نظر از مواد این  سالمت  و کیفیت  تشخیص  برای  غذایی  و بهداشتی 

 تهیه  مراکز و استون و الکل   مانند هاحالل  و استیک   اسید و بوتریک  اسید مانند   اسیدها تهیه کارخانجات  باالخره  و هابیوتیک 

 . باشند گرایش  این  التحصیالن فارغ جذب  مراکز توانندمی  نیز ایران   انستیتوپاستور و رازی  مؤسسه  مانند واکسن 

رشته  یها شی گرا
 ،مولکولی  و سلولی  علوم ، میکروبیولوژی  گرایش  5 دارای  مولکولی  و سلولی شناسی زیستگرایش آن در توضحات باال ذکر شد.  5

  . است بیوفیزیک  و بیوشیمی  ،ژنتیک 

در آزمون ارشد شرکت خواهند کرد و تحصیل خود را تکمیل میکنند 

توانمندی های الزم
 موفقیت  شیرین  طعم بتوان  تا داشت  پشتکار و صبر و بود مندعالقه باید مولکولی  و سلولی  شناسی زیست مختلف  های گرایش  در

 به که  است الزم  نهایت در و باشد قوی  فیزیک  و ریاضی ،شیمی دروس در و داشته  خوبی  حافظه باید دانشجو همچنین . چشید را

 انجام  مولکولی  و سلولی  علوم آزمایشگاه  در معمول  طور به که کارهایی  از یکی  مثال  برای . باشد مندعالقه آزمایشگاهی  کارهای 

 .باشدمی  ساعت 5 کار این  برای  الزم  زمان حداقل  که است  بافت یک  از RNA استخراج  گیرد،می 

در خارج از کشور   التی تحص
  کنند می  طراحی  را آزمایشات نیازها به توجه با شناسانزیست.  کنند  می مطالعه را جانوری  هایزستگاه  و هاارگان شناسیزیست

  کنند،می  فعالیت دانشگاهی هایمحیط  در شناسانزیست از برخی. دهند می قرار مطالعه مورد و کنند میز آوریجمع  را هانمونه

  کارهای  انجام قصد  اگر. هستید شناسیزیست  لیسانس  نیازمند هاپست   این  برای. کنندمی  کار  دولت در برخی  و صنعت در برخی

  آماری افراد شناسیزیست یسالیانه درآمد برای. کنید کسب شناسیزیست  در دکتری  یدرجه باید دارید تحقیقی  و مطالعاتی 

  ق تحقی این  دارند، فعالیت مشاغل از  وسیعی طیف در افراد  که شناسیزیست یرشته  در خصوصبه . نیست دسترس  در دقیق خیلی 

 .بود خواهد ترمشکل 

زیست شنایس گیاهی
ست؟ یچزیست شنایس گیاهی رشته 

 یبررس ی امروز اهان یتا گ هی اول اهانیاز گ  را اعم اهیگ به صرفاً موارد مربوط که است  یشناسستیز ی هااز شاخه ی کی رشته  نیا

 . کندی م
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رش یپذ   نوع
  یصورت م  یرانتفاعینور و غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  یدولت  یدر دانشگاه ها یاهیگ  یشناس ستیدر رشته ز  رشیپذ

 دانشجو دارد  رش یهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم یاه یگ یشناس  ستی. البته در رشته ز ردیگ

گرایش های رشته 
 علوم گیاهی  -گرایش فیزیولوژی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسی

علوم گیاهی  -اکولوژی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسیگرایش سیستماتیک و  

علوم گیاهی  -گرایش زیست شناسی تکوینی گیاهی در کارشناسی ارشد زیست شناسی

دروس دانشگاهی 
:ی اهیگ علوم  ش یگرا ی تخصص دروس

 اصول  ،ی اهیگ ک ی ستماتی س ، متمم  اهیمواد در گ  ، انتقال  یاه یگ ی ، اکولوژ یشناس ، قارچ اهانیگ ادی، ازد ی اهیگ ی ولوژیزیف  اکو

 .(است شگاه یبا آزما همراه  ش ی گرا ن یا ی هااز درس ی اری. )بساهانیگ ی بند رده

خارج از کشور  رشته درتحصیل 
 دانشگاه های برتر زیست شناسی جهان 

آکسفورد در انگلستان  دانشگاه  در انگلستان  ج یکمبر دانشگاه  ه یدانشگاه آتاتورک در ترک

 تورنتو در کانادا  دانشگاه  در ژاپن  ویتوک  دانشگاه ال در انگلستان  یس وی دانشگاه

 ا یملبورن در استرال دانشگاه  سنگاپور در سنگاپور  دانشگاه در انگلستان  الیمپریا دانشگاه

زیست فناوری 
 ست؟ی چزیست فناوری  رشته 

بـه وجود آمده است . در   دهیچ ی پ اریبس  یها با رابطه  " یفن تکنولوژ  "و  "  یولوژیعلم ب " بیاز ترک  یفناور  ستیز ای یوتکنولوژیب

  دی و تول و جانوران اهانیگ  ی نژاد ها ، به فرآورده  و اصالح ریی ، تغ دی تول ی برا یی از روش ها ی ا مجموعه  ی فناور  ستیز قتیحق

 ی وتکنولوژیکنند . ب ی م استفاده د ی زنده و مف ی ها سم یاست که در آن از ارگان ژهیو ی کاربرد ها ی خاص برا   یها سم یارگان  کرویم

 ی را به سادگ و قلمرو آن محدوده بتوان  که ست ین یکاربرد ای هیپا علم  کی ی میوشیب ی مهندس ای ک ی، ژنت ی شناس ست یهمانند ز

 به وجود آمده  گری کدیبا  علوم ن یا ی و تالق ی در اثر همپوشان که است  مختلف  از علوم  مشترک  ی ا حوزه کرد ، بلکه شامل  ف یتعر
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 رش یپذ نوع
. البته در رشته   ردیگ ی صورت م یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  یفناور ستیدر رشته ز  رشیپذ

 دانشجو دارد .  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  یفناور ستیز

این شاخه بیوتکنولوژی، به صورت ناپیوسته بوده و تا دکترا ادامه دارد اما اعتبار دکتری پیوسته  

بیوتکنولوژی بسیار باالتر است 

شنایس یشنواي
ست؟یچ شنایس  شنوايیرشته 

:از عبارتند که است  اصلی  حیطه  چهار  دارای شناسی  شنوایی رشته

 و کارخانجات  صوتی آلودگیهای بررسی به که  ، شنوایی حفاظت و پیشگیری ـ2 تعادل   و شنوایی اختالالت  تشخیص  و ارزیابی ـ1

 که  ، شنوایی توانبخشی ـ3.  برسد حداقل  به  صوتی آلودگی از ناشی های خسارت  تا  میشود تالش و پردازد می  سروصدا  پر  مراکز

 عامه  تصور خالف  بر. )  شود می سمعک  مانند  شنوایی  کمک وسایل ارزیابی  و تجویز و گوش قالب انواع  تجویز و ساخت شامل

  شنوایی یک بلکه  نمود استفاده  و کرد خریداری  دیگری مرکز یا داروخانه از را آن بتوان  که نیست بلندگو یک ،  سمعک ، مردم 

    . (  کند تنظیم  او گوش  برای را سمعک  ، شنوا کم  فرد  شنوایی مقدار به توجه   با و خود علمی اطالعات   از استفاده  با باید شناس

  او  و داده  آموزش  را سمعک  از استفاده  طرز شنوا کم  فرد به شناس  شنوایی حیطه  این  در که  ، ناشنوا و شنوا کم   افراد به آموزش  ـ4

  توانند می  رشته این  التحصیالن فارغ . میدهد آموزش  را گفتارخوانی و خوانی  لب ناشنوا به و سازد  می آشنا مختلف  اصوات  با را

  کلینیک بینی  و حلق  و گوش پزشک با همراه  شخصی  طور به یا شده  بینی  و حلق  و گوش های  درمانگاه و ها بیمارستان جذب 

 .  کنند دایر شناسی شنوایی 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
4000: 1منطقه

6000: 2منطقه

4000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
گیرد می صورت خودگردان پردیس و روزانه دولتی های  دانشگاه در شناسی  شنوایی رشته در  پذیرش

ی دانشگاه  دروس
:پایه دروس

 و تشریح  ، بینی  و حلق  و گوش و گردن سرو فیزیولوژی  و تشریح  ،عمومی  فیزیولوژی  و تشریح  ، میکروبیولوژی  ، عمومی  فیزیک 

 ، عمومی  بهداشت ،عمومی شناسیآسیب و شناسی بافت ، عمومی شناسی روان ، پزشکی  ژنتیک  ، اعصاب   و مغز فیزیولوژی 
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 ، توانبخشی  اصول  ، پزشکی  اصطالحات  ، آواشناسی  ، تحقیق  روش گفتار، علم  مبانی  ، فارماکولوژی ، بیوشیمی  ، اولیه  های کمک

 .اکوستیک 

:تخصصی  دروس

  درمان های روش و گوش های بیماری  ، تعادل  و شنوایی  دستگاه  فیزیولوژی  و آناتومی  ، شنوایی   پایه ارزیابی ، شنوایی  علم مبانی 

  ایمیتانس  ، اکوستیک  سایکو ، اعصاب  و مغز های بیماری  ، شنوایی تکمیلی  ارزیابی  ، آن اختالالت  و زبان و گفتار طبیعی  رشد ، آن

  افراد  ارتباطی  اختالالت  ، تعادل و شنوایی  اختالالت  فیزیوپاتولوژی  ،تشخیصی  شناسی  شنوایی  ، گردن و سر رادیولوژی  ، ادیومتری 

 ، الکتروفیزیولوژیک های آزمون مبانی  ، اطفال  های بیماری  ،شنواییکمک وسایل سایر و سمعک ارزیابی  و تجویز شنوا،کم

 به مبتالیان  روانشناسی  ، شنوایی  تجهیزات  در الکترونیک  ، شناسی شنوایی  در مدیریت ، شنوایی  تربیت  ، توانبخشی  های روش

 . کارآموزی ،پروژه  ،شنوایی سمینار ،تخصصی  زبان ،شنوایی حفاظت و نویز ، شنوایی کم

ل یتحص  سال
سال خواهد بود.  4این مدت معادل   . است  تحصیلی  ترم 8 الی  7 رشته این دوره طول

کار رشته  ابزار
 با همراه  شخصی  طور به یا شده  بینی  و حلق  و گوش  های  درمانگاه و ها بیمارستان جذب  توانند می  رشته این  التحصیالن  فارغ

 .  کنند دایر شناسی  شنوایی  کلینیک بینی  و حلق  و گوش  پزشک

رشته  یها شی گرا
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، با توانایی های کسب کرده  کارشناسان میتوانند در آزمون ارشد شرکت کنند. 

در حیطه های آموزشی و پژوهشی و با بهره گیری از روش ها و تکنیک های پیشرفته رایج، می توانند به ارتقای سطح آگاهی و  

 سالمت شنوایی و تعادل بپردازند 

التحصیالن کارشناسی میتوانند در شاخه های زیر دکتری دریافت کنند  فارغ

سالمند شناسی •

 شنوایی شناسی •

 مهندسی پزشکی •

 علوم اعصاب •

 مشاوره توانبخشی •

انفورماتیک پزشکی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(  •

( پزشکی علوم  ارشد های  رشته تمامی   برای مجاز) سالمت در بالیا و فوریتها •

 ( پزشکی علوم  ارشد  های  رشته تمامی برای مجاز) سالمت و رفاه اجتماعی •

 ( مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی )  اپیدمیولوژی •

مددکاری(   کارشناسی داشتن شرط به مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) مددکاری اجتماعی •

ری مانی( در گفتار کارشناسی داشتن  شرط به ارشدگفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های   •
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توانمندی های الزم
 حتی  ندهد، انجام  دقت به را نیاز مورد های آزمایش  ،شناسشنوایی  یک  اگر که  چرا. است  شناسیشنوایی  رشته الزمه ،دقت 

  علوم به  و باشد مندعالقه  فیزیک علم به باید شناسیشنوایی  دانشجوی  همچنین . شود دلیل بی جراحی  عمل یک باعث  تواندمی 

 .باشد داشته  احاطه  شنوایی  زمینه  در ویژه به فیزیولوژی  و تشریح 

در خارج از کشور   التی تحص
در دانشگاه های مختلف میتوان پذیرش گرفت. 

شیعه شنایس 
رشته شیعه شنایس چیست؟

  یریگاز نحوه شکل   کردیرو نی و با ا نگردی م  یو واقع ین یکلّ ع  کیبه عنوان  عهیکه به ش شودیاطالق م  یا به رشته یشناسعهیش

ها،  آموزه  ،یدتیاصول عق  زیمسکون، و ن  یایآن در جغراف  یفعل  تی اقوام گوناگون، وضع انیگسترش آن در م ی چگونگ خ،یآن در تار

و رشته   اتیرشته اله  انیبوده، در م یارشتهن یب  یرشته، دانش  نی . اکندی آن بحث م یاختصاص ی هامعارف، علوم و دانش  ها،ن ییآ

 .ردیگی قرار م  یعلوم اجتماع

گرایش های رشته 
 دیها و عقاتا هم آموزه  دهیگرد س یتأس  یشناسو جامعه خ ی کالم، تار  شیبا سه گرا یشناسعه ی ارشد رشته ش یکارشناس دوره

و   یاجتماع ت یو هم وضع دیفرقه بحث نما نی ا یخ یو بسط تار شی دای را مورد آموزش و پژوهش قرار دهد، و هم از پ انیعیش

 مورد مطالعه قرار دهد.  ررا در حال حاض یعی و جوامع ش انیع یش ی فرهنگ

ابزار کار 
به عنوان کارشناس، استاد، پژوهشگر و   توانندی م ،یشناسعهیرشته ش یشناسو جامعه خ یکالم، تار شی آموختگان سه گرادانش 

 :به خدمت بپردازند ریمشاور، در مراکز ز

  -4 ه،یعلم یهاحوزه  یو پژوهش  ی مراکز آموزش -3 ،یو فناور قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق  یمراکز پژوهش  -2ها، دانشگاه  -1

  -8 ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -7 ،یت اسالمسازمان فرهنگ و ارتباطا  -6وزارت امور خارجه،  -5وزارت آموزش و پرورش، 

  ی دتیعق -یاسیس -11  ،یاسالم   غاتیسازمان تبل  -10 ران،یا  یاسالم یجمهور  یمایسازمان صدا و س -9وزارت اطالعات، 

ری . یو انتظام ی نظام یهاسازمان
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شیمی کاربردی
رشته شیمی کاربردی چیست؟

ها سروکار آن رات یی، رفتار و تغ مواد، خواص  یساختارها ها،ونیها، ها، عناصر، مولکول است که با اتم  یرشته علم  کی یمیرشته ش

  نهیبا خواص تازه هستند؛ زم  دی و مف یکاربرد د یبه دنبال سنتز مواد جد ییایم یش یهابا استفاده از واکنش  یم یدارد. در علم ش

هستند تا   ستی ز طیسنتز مواد دوست دار مح  یو در آن در پ  ندیگوی سبز« م یمیدارد که به آن »ش جودو ز یعلم ن نی از ا  یگرید

رشته،   نی ا بوده است تی مورد توجه بشر شهی دارد و هم یطوالن  یقدمت   یمیکمک کنند. ناگفته نماند رشته ش تیبتوانند به بشر

  ی میکه به علم ش  یمناسب است. فرق کسان اریعلت اتفاقات هستند بس یدر پ   شهیجستجوگر دارند و هم هیکه روح ی افراد  یبرا

  یهنگام خوردن آب به ساختار آن، ول  یم یمند به شمثال ساده نشان داد: افراد عالقه  کیدر  شودی افراد را م گری عالقه دارند با د

  ییایمیها و مواد شاز کارکردن با مولکول  دیکنند، با یرشته را انتخاب م  نیکه ا ی. افراد کنندیفکر م  یتشنگ به رفع   گر یافراد د

محض، همانطور که   یمیشاخه ش رینسبت به ز ی کاربرد یمیباشد. رشته ش زیانگ  جان یها هنآ  یبرا  دیلذت ببرند و سنتز مواد جد

 است.  تری از نامش مشخص است کاربرد

آخرین رتبه قبولی شیمی کاربردی
10000   منطقه یک: 

 30000منطقه دو: 

 45000منطقه سه: 

ابزار کار شیمی کاربردی

  یبر خالف باورها یدارد؛ ول  ی بستگ کند ی م  یکه هر شخص در آن زندگ ی اجامعه  طیاست که به شرا  یموضوع یبازار کار به کل

اعم از خوراک،   هانه یاست که در همه زم  یعلم یمیگفت، ش دیبا ،یم یو بخصوص ش هیعلوم پا یهاافراد در مورد رشته  یبرخ

با توجه به تجربه و   تواندی م یمی رشته ش ل یفارغ التحص  ای شیمیدان کی گرفت  جهینت  توانمی  پس. دارد دخالت …پوشاک، دارو و

 .مشغول به کار شود ع یکه دارد به نسبت سر  یاطالعات

نمره باال،   ای یمدرک دانشگاه  گر،ی است که فرد کسب کرده. به عبارت د ی دانش زانیاست م تی رشته حائز اهم ن یکه در ا یمهم

  یکاف یالزم باشد ول طیموضوع شرا ن یا دیشا د؛ی کن دایخود را پ   رشتهکار مرتبط با   دیشما بتوان  نکهیا  یباشد برا  یل یدل تواند ینم

 . ستین

گرایش های شیمی کاربردی
به   وندیهستند و توسط پ دروژنیکربن و ه  یکه دارا  شودی گفته م یآل ی ساختارها ییبه ساختارها ی: به صورت تخصص یآل یمیش

ها، داروها،  رنگ  یمیش ،یآل ی میش گری مواد و ساختارها است. به عبارت د نی ا یم یدر اصل ش ی آل یم یاند؛ شمتصل شده  گر یکدی

 .میپوشی است که م یلباس یغذا و حت ن،یبنز ک،یالست

.است  یمعدن یهاکمپلکس  ی میمطالعات الکتروش ،یمعدن  عیصنا ،یفلز  ی مواد آل ها،زور یکاتال یم ی: شیمعدن یمیش
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  نطوری و هم یو تعادالت فاز ییایمیش یهاواکنش، سرعت واکنش، تعادل در واکنش  یسمت و سو ی: با بررسکیزیف  یمیش

 .انجامدیب ی میمختلف ش عیدر صنا یادیز راتییبه تغ  تواندی واکنش، م  کینت یس یبررس

.ردیگی ماده را در بر م  کی یمصنوع  ای یع یطب  ی اجزا یکم  یو بررس ییشناسا ،یجداساز  یها: مطالعه روش هیتجز یمیش

.کرد یرا در سطح نانو بررس کی زیف ی میو ش هیتجز  ،یمعدن ،یآل یم یتمام موضوعات ش توانی شاخه م  ریز نی: در ایمیش نانو

 .است یم یش یشاخه صنعت ریو ز ی: شامل دروس کاربردیکاربرد یمیش

 .شودی را شامل م ماریب ی اثرات دارو بر رو ی: سنتز دارو و بررسییدارو یمیش

.شودی و دانش آموزان در آن ارائه م انیدانشجو یبرا  یمیآموزش ش یها: روش یمیش آموزش

انجام   نی و همچن عیصنا  ازیمورد ن  یقاتیتحق یهاپروژه   یمتخصص در اجرا  یروین  تیرشته ترب ن یاز ا: هدف ستی کاتال یمیش

 .است ست یمرتبط با کاتال ی هانهی آموزش و پژوهش در زم

 .شودی را شامل م یاه یگ یخواص داروها  ی( بررسی اهیگ یم ی: )شیم یتوشیف

 .ردیگی ( را در بر ممرها یها و بسپارها )پل ساخت درشت مولکول  یها: روش مریپل یمیش

و   هانده یآال یمیمناطق فراجوش، ش یمینفت و گاز، ش ها،ی آب، معادن و کان یمیدر خصوص ش ی: بحث و بررسایدر یمیش

 .ردیپذی انجام م  شیگرا نیدر ا ایدر در گریاز موارد مهم د  یاریبس

.شودی و سنتز اسانس را شامل م یسازاسانس: استخراج، خالص یو فناور یمیش

. شودی و موشک م ین ی تورب ،یستونیپ  یهاموتور  ی: شامل مطالعه و بررسشرانهیپ  یمیش

تحصیل در خارج از کشور
  لیامکان ادامه تحص  هاش یگرا  هی( و کل ی ارشد و دکتر یکارشناس ،یمقاطع )کارشناس یدر تمام  یم یدانش آموختگان رشته ش یبرا

از   یاد یمعموال پرطرفدار است و هر ساله داوطلبان ز گر ید یدر کشورها  یم یدر رشته ش لیدر خارج از کشور وجود دارد. تحص

 .کنندیاقدام به مهاجرت م   قیطر ن یهم

. از جمله  دی مند شوبهره  یم یدر رشته ش  گانیرا ل یاز امکان تحص  دی توانی شما م ،یخارج  یهااز دانشگاه  رش یصورت اخذ پذ در

که در رشته   ییهاو دانشگاه هاروارد اشاره کرد. از کشور  یبرکل  ایفرنیکال به دانشگاه توانی م رش،یمطرح در اخذ پذ ی هادانشگاه

خدمات به   مخارج و ارائه ،یزندگ  ل،یتحص طیکانادا و آلمان اشاره داشت. شرا کا،یبه آمر توانی م ز یمطرح هستند ن یمیش

  نی تمام ا یهستند، بررس رشیکه به دنبال اخذ پذ یداوطلبان ی کشورها متفاوت است و برا  نیدر هر کدام از ا ی خارج انیدانشجو

 .است یموارد الزام 

و   یقات یتحق   نهیزم یبررس ، یارشد و به خصوص دکتر یدر مقطع کارشناس لیو ادامه تحص  رشیاخذ پذ  یبرا تیحائز اهم نکته

ری . اندرفته یاست که شما را به عنوان دانشجو پذ ید یاسات  یکار
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شیمی محض
رشته شیمی محض چیست؟

کار   طیمح   لیتر )از قبسخت  طی کار در شرا ییتوانا یدارند و از نظر جسم  یم یت  یقاتیبه کار تحق لیکه تما ی افراد  یرشته برا  نیا

مواد   دی کشور به تول یازمند ین یبا توجه به حجم باال  نی مناسب است. همچن( را دارا هستند  ییایمیش  باتی آلوده به بخارات ترک

که عالقه   یکسان یرشته برا  نیا  گر،یمحض از طرف د یمیرشته ش النیفارغ التحص   یطرف و علم قابل اتکا کی با ارزش از  هیاول

 .مناسب است  زیدارند ن یو خود اشتغال ینیبه کارآفر ییباال

در مورد مواد و   نینو یهاه یو نظر میاز مفاه   قیبه فهم و درک عم یادیکه عالقه ز ی افراد ی برا نیمحض همچن  یمیش رشته

  ایرشته مح نی ا قی ورود به اکثر علوم از طر تیقابل ه،یعلم پا کی مناسب است، چرا که به عنوان   اریخلقت دارند بس یها  یدگ یچ یپ

  ی جهان برا یکشورها ریو سا رانیدر ا ی به راحت زین یفوق دکتر  یو حت  یطع دکتر در مقا لیاست و در کنار آن امکان ادامه تحص

 آن وجود دارد.  یهاشاخه  ریز نی محقق

آخرین قبولی های رشته
11000:  1منطقه  

 35000: 2منطقه  

 40000:   3منطقه

ابزار کار شیمی محض 
ای است که رابطه تنگاتنگی با کلیه شرکتهای تولیدی در صنایع مختلف دارد. با توجه به های علوم پایهشیمی از جمله رشته  رشته

های تولیدی مواد شیمیایی، همواره نیاز به شیمیست  نیاز مبرم به نیروهای مختصص در امر تحقیقات و کنترل فرآیندها در شرکت 

 .داف کامال مشهود استها برای پیشبرد اه توانا در آن 

دروس دانشگاهی رشته شیمی محض 

 2 یآل یمیش1 یآل یمیش

ی آل باتیترک سنتز 3 یآل یمیش

1 ی معدن یمیش  ی آل ی میدر ش  یسنجف یط کاربرد

ی دستگاه هیتجز یمیش  ی فلز   یآل یمیش 2 ی معدن یمیش

کوانتوم  یمیش  2 هیتجز یمیش 1 کیزیف  یمیش
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محض گرایش های شیمی 

  دیتول  ،یبهداشت  یشی مواد آرا  ،یمینفت و پتروش ،ییدارو عیمورد استفاده در صنا  یآل باتیترک  ی: سنتز و بررسیآل یمیش  شیگرا

 یی مواد غذا نی و همچن مرهایپل

  ،یمعدن  یزورهایکاتال لی از قب  یمینفت و پتروش عیمورد استفاده در صنا  یمعدن بات یترک  ی: سنتز و بررسیمعدن   یمیش  شیگرا

 ها نده یشو د یتول  عیصنا نی و همچن  یفلز  ع یصنا ،یمعدن یکمپلکسها ییایمیمطالعات الکتروش

هاکنترل آلوده کننده  ،ین ی و بال یمختلف، مطالعات پزشک عی صنا تیف یکنترل ک یدر واحدها  یدستگاه  یزهای: آنالهیتجز یمیش

و   یک ینت ی از لحاظ س یی ایم یش یهاواکنش  یهاسم یمکان یبررس نهی در زم ی و پژوهش یبا مراکز علم ی: همکارکیزیف  یمیش

 ی ک ینام یترمود

 ی م یپتروش عیو صنا یدارورسان ن،یرنگ و رز عی مختلف مورد استفاده در صنا  یمرهایپل  ی : سنتز و بررسمریپل یمیش

ی اهیکاربرد مواد موثره گ  یمطالعه بر رو نی و همچن ییبا خواص دارو یاهی: سنتز و استخراج مواد موثره گیم یتوشیف

هابا ماکرو مولکول  سهیآنها در مقا افتهیخواص بهبود  ی نانو و مطالعه رو اس یدر مق یو معدن یآل باتی: سنتز ترک یمینانوش

ی وانیح ای یانسان یمواد سنتز شده به عنوان دارو  یمطالعه اثر بخش   نیو همچن  یی: سنتز مواد موثره داروییدارو یمیش

ی م یمتون ش نیو تدو فیتال  نیو همچن  یم یش یاهیپا  میانتقال مفاه نهی در زم یبا مراکز آموزش ی : همکاریمیش آموزش

و نفت و گاز ییایدر  یهانده ی آب، آال یمی ش نهی در زم قاتی: تحق ایدر یمیش

هاموتورها و موشک   لیجلو برنده از قب یهامورد استفاده در سامانه ی های مختلف و انرژ  یهاسوخت نهی در زم قات ی: تحق هاشرانهیپ

تحصیل شیمی محض خارج از کشور 

در نظر گرفته   ییبودجه باال یمیدر حوزه ش یقات یتحق یانجام کارها یجهان برا   یاکنون در اکثر کشورهااست که هم  ی گفتن

در خارج از کشور ادامه   ی فوق دکتر ی حت ایو  یارشد، دکتر  یدارند در مقاطع کارشناس لیکه تما  یانیدانشجو  را نی از هم شود؛ی م

 انیدانشجو  رشیشانس از شانس پذ نیا  زانیگفت م  توانی م  یبرخوردار هستند و حت  ییباال رشیدهند از شانس پذ لی تحص

پرداخت    قیرشته در خارج از کشور از طر نی در ا لیاست که ادامه تحص  ی هیاست. بد  شتریبه مراتب ب هیعلوم پا یهارشته  گرید

 .است  ریپذامکان  هی بورس افتیدر ایو  یشخص  نهیهز

 مدرک  نیدارا بودن نمره زبان باال و همچن  کای امر  یهادر دانشگاه  یم یارشد و باالتر رشته ش یدر مقاطع کارشناس  لیتحص   یبرا
GRE یها کاف اکثر دانشگاه  یداشتن مدرک زبان برا ا،یکانادا و استرال ی هادانشگاه  رشیاست . به منظور گرفتن پذ ی ضرور  
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  ی هادانشگاه   ،یل یمناسب بعد از فارغ التحص  یکار  ط یشرا  لیبه دل  رانیدر ا  یم یرشته ش  انیاز دانشجو  ی ادیتعداد ز  ز یحال حاضر ن  در

رشته، معموال داشتن    ن یدر ا  زی ن  ییاروپا  ی هادر دانشگاه  رشیپذ  ی کنند. برا   یخود انتخاب م   ییدو کشور را به عنوان مقصد نها  نیا

را داشته   یشخص   نهی با هز  لیدانشجو قصد ادامه تحص   کهیبرخوردار است. در صورت  یاژه یو  تیاز اهم  یعلم   نهیش یپنمره زبان در کنار  

 تر است. به مراتب ساده  رشیپذ  طی باشد، معموال شرا

علم اطالعات و دانش شنایس
چیست؟  علم اطالعات و دانش شنایسرشته 

داده است. داوطلبان کنکور   رییرشته را تغ نیشده و ا شنهادیپ  یکتابدار  یاست که به جا  ینام  یعلم اطالعات و دانش شناس

  یهااما اگر بدانند در سرفصل  شودی داده نم ادیبه آنها  یرشته توجه کنند چراکه گمان دارند علم خاص ن یکمتر به ا دیشا یسراسر

  در دیآماده شوند، شا عی ورود به صنا یآموزش داده شود و برا  وتریکامپ  یسینوهمچون برنامه  یقرار است به آنها مباحث  دیجد

 کنند.   دنظریخود تجد دهیعق

ابزار کار 
رشته است که دانشجو   نیمشکالت، نام ا نیترهم دارد. از جمله بزرگ   یبیرشته معا نی و ا دیرا ند وانیل یخال مهین شودی البته نم

ها، گسترده و متنوع است. عالوه بر کار در کتابخانه یرشته از نظر فرصت شغل نی . اما اکندی و سرد م عالقهی را نسبت به رشته ب

  یشغل یهافرصت  گری ها از دشرکت یرسانو مراکز اطالع  انیبندانش  یهامختلف، شرکت  ینهادها یهاپروژه انجام   ،یسینوبرنامه

به کار هستند و اگر  مشغول  مایصدا و س ویدر آرش ی را سراغ دارم که با مدرک رشته کتابدار  یکسان  نیرشته است. همچن  نیا

 وارد بازار کار شوند.  توانندی رشته م نیا انیبهتر شود، تمام دانشجو ییجامعه و تخصص گرا طیشرا

علوم آزمایشگاهی
رشته علوم آزمایشگاهی چیست؟ 

  یصبر و عالقه به کارها نی دارد. بنابرا ی صیجنبه تشخ  شتری است که ب  یرشته عمل  کیبه طور عمده  «یشگاه یرشته »علوم آزما

رشته است.   نیدر ا لیتحص   یبرا  یضرور ی هایژگیاز و  مارانیب یهانمونه دنیحساس نبودن نسبت به کار و د ،یعمل

که در   ی . به طور مثال فردکنندی م  تیفعال  شگاهیمختلف آزما  یسابقه کار و عالقه خود در بخش ها هبا توجه ب النیالتحصفارغ

مراقبت کند، بتواند نام کامل و کوتاه    یریگخصوصا کودکان و سالمندان، در زمان خون ماریاز ب دیبا کندی کار م ی ریگبخش خون

 . را کنترل کند ماریب ط یشرا یریگرا بخواند، قبل از نمونه شات یآزما هیکل

آخرین قبولی های رشته علوم آزمایشگاهی 
 5000منطقه یک: 

 9000منطقه دو: 

10000منطقه سه: 
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نوع پذیرش 
  یصورت م  یانتفاع ریخودگردان و غ سی مازاد ، پرد ت یروزانه ، ظرف یدولت ی در دانشگاه ها یشگاه یدر رشته علوم آزما  رشیپذ

 . دانشجو دارد رشی هم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم یشگاهیالبته در رشته علوم آزما  ردیگ

دروس دانشگاهی 
:شوندی م  یبند دسته ریبه صورت ز  ،یشگاهیرشته علوم آزما یمقطع کارشناسواحد ارائه شده در   130

 واحد  22: یعموم دروس

 واحد  31: هیپا دروس

 واحد  61: یاختصاص دروس

 واحد  16: یکارآموز

   یعموم دروس

 :شامل هیپا دروس

 ی عمل ی ولوژیزیو ف ینظر یولوژیزیف ی عموم کی زیف شگاهیو آزما یعموم  کیزیف

 ی عموم ی م یش شگاهیو آزما ی عموم یمیش  ی ات یح  کیزیف

 ی عموم یمیوشی ب  یشگاهیو آزما یعموم  یمیوشیب یشناسبافت شگاهیو آزما ی نظر یشناسبافت

 ی عموم یروانشناس ی ولوژ یدمی و اپ یعموم  بهداشت

 ی نظر  یآناتوم  وتر یکامپ ی و مولکول یسلول یشناسستیز

 این مبحث نمیگنجد...و دروس اختصاصی که در   ی اتیح آمار  ی عمل یآناتوم

سال تحصیل 
  ی نامه آموزش نیی آن طبق آ یو نظام آموزش کشد ی سال طول م 4تا  3.5  یعنیترم   7 یشگاه یعلوم آزما  وستهیپ یدوره کارشناس

 است  یعلوم پزشک  یزیبرنامه ر یعال یمصوب شورا  وستهیو ناپ  وستهیپ  یکارشناس - یکاردان

ابزار کار رشته 
  یم  لیرشته تحص ن یکه در ا ی دارد و فرد  ی بازار کار مناسب یگروه علوم پزشک یرشته ها شتریمانند ب ز ین یشگاهیرشته علوم آزما

 :مشغول به کار شوند توانندی که م یباشد. مراکز  دواریام  یو مراکز درمان شگاههایآزما مارستانهای تواند به شاغل شدن در ب  یکند م

یدرمان  یمراکز بهداشت  یهاشگاه یآزما             یو خصوص یدولت یها مارستانیب ی نیبال یهاشگاه یآزما

 یو آموزش یقات یو مراکز تحق  توهای انست      ی خصوص ریو غ یخصوص یطب صی تشخ یهاشگاه یآزما

ی شگاهیو آزما یکیولوژی ب یهاپخش فراورده   یها شرکت  ی شگاه یو مواد آزما لیوسا دی تول یهاکارخانه
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 انتقال خون  سازمان ی قانون ی پزشک

شود.  یم  یادیتالش ز یشگاه یعلوم آزما یحرفه ا  یدوباره دوره دکتر  یاکنون جهت راه انداز هم

گرایش های علوم آزمایشگاهی 
توانند در   ی ارشد م یدر کارشناس ل یادامه تحص  یبرا شوندی م  لیالتحصفارغ  یشگاه یعلوم آزما یکه در مقطع کارشناس  یافراد

  ،یانسان ک یژنت ،یقارچ شناس ،یشناس روسیو و یشناس  کروبی م ،یانگل شناس ،یخون شناس ،ینی بال یمیش  یها  شیگرا

  نیرا دارند. همچن   لی مربوطه مجوز ادامه تحص  یرشته ها ریو سا یپزشک   کیزیف  ،یشناس یمونولوژیا  ،یولوژیزیف  ،یوتکنولوژیب

 دهند.  لی ادامه تحص  زیتوانند با شرکت در آزمون دکترا در مقطع دکترا ن  یارشد م یبعد از کارشناس

تحصیالت در خارج از کشور 
نقش   یشگاهیاست. کارشناسان و متخصصان علوم آزما ی شگاه یرشته علوم آزما ،یعلوم پزشک  یرشته ها نیتراز مهم   یکی

  هاش یآزما ن یا ج ینمونه ها و گزارش نتا یبر رو شیآزما ها دارند. آن ها مسئول انجام یماریو درمان ب صیدر تشخ  ی مهم اریبس

درمان آن   یبرا  یخاص یو از روش درمان دهندی م  صی را تشخ های ماریب هاشیج آزمایبه پزشکان هستند. پزشکان با توجه به نتا

شود؛  ماریب ک یمنجر به مرگ  ی حت ای یماریاشتباه ب ص یمنجر به تشخ  تواندی م  شیاشتباه در آزما  کی. کنندی استفاده م  یماریب

فرد شود. کارشناسان علوم    کی یباعث نجات زندگ  تواندی است و م  یادیز اریبس تیاهم یدارا   یشگاه یرشته علوم آزما نیبنابرا

انجام   ماریب یهانمونه  یرا بر رو یا  دهیچ یپ  یها  شیآزما کروسکوپ ی مانند م شرفتهیپ  زاتیبا استفاده از تجه ی شگاهیآزما

  ،یقلب   یهایماریمانند سرطان، ب های ماریو درمان انواع ب ییدر شناسا ی ها نقش مهم شیآزما نی. اطالعات موجود در ادهندی م

از    صیو ترخ  ی معالجه، بستر  ص،یمربوط به تشخ  ماتیتصم هیدرصد از کل 70تا   60 شودی زده م نی و ... دارد. تخم ابتید

 . دهندی انجام م  یشگاه یاست که کارشناسان و متخصصان علوم آزما ییها  شیآزما ج یبراساس نتا مارستانیب

شده است.   سی تأس 1855است که در سال   گانیش یم التیدر ا یعموم یقاتی دانشگاه تحق کی ، گانی شی م ی التیدانشگاه ا

دانشگاه به عنوان دانشکده   نی است. در ابتدا ا کای متحده آمر التیدر ا شرویمعتبر و پ  یاز دانشگاه ها یک ی گانی شی دانشگاه م

آموزش   یرا به صورت علم یبود که رشته کشاورز  کای در آمر یموسسات آموزش عال   نیاز اول یک یشده بود و  سی تاس یکشاورز

هکتار مساحت دارد. دانشگاه  19،600است و حدود    کایمتحده امر التیا  یهادانشگاه  نیاز بزرگتر  یکی  گانیش یداد. دانشگاه م یم

مدرک است. محبوب   یکالج اعطا  17 زبانیاست که م ی ساختمان دانشگاه 110ساختمان، از جمله  566 یدارا  گانیش یم  یالتیا

ارد  تازه و اندانشجوی از ٪ 65هستند. حدود   یشناسستیتجارت، ارتباطات و ز  یهارشته گانیش یها در دانشگاه مرشته  نیتر

  یل یبورس تحص  افتیدر  طیواجد شرا یالمللن یب انیاز جمله دانشجو انیدانشجو هیو کل  کنندی م  افتیدر یل یتحص   نهیکمک هز

  ی لیتحص   یدر رشته ها یبرجسته ا  دی اسات  یجهان است و دارا  ی قاتیبرتر تحق  یهااز دانشگاه  یک ی گانی شی . دانشگاه مندهست 

 مختلف است. 

آزمایشگاهی دامپزشکیعلوم 
ست؟ یچعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی رشته 

رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سالهای اخیر تاسیس شد تا بن بستی که کاردان های دامپزشکی به آن دچار بودند از نظر  

 .نمودکار و تحصیل و تخصص را بر طرف کند ولی خود متاسفانه بن بست دیگری در مقطع دیگری ایجاد 
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بیوفیزیکی،بیوشیمیایی،هماتولوژی، آسیب شناسی،باکتری   هدف تربیت کارشناسانی است که ازعهده انجام آزمایشات

شناسی،ویروس شناسی،قارچ شناسی،انگل شناسی،سم شناسی،تجزیه مواد خوراکی)انسان و دام( و سایر آزمایشهای مشابه را  

دامپزشکان عمومی و یا متخصص در مراکزعلمی،آموزشی، پژوهشی و   در سطحی عالی تر نسبت به مقطع کاردانی زیر نظر

.ربط برآیند خدماتی در سازمانهای ذی 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
28000: 1منطقه  

42000: 2منطقه  

 42000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  در البته.   گیرد می  صورت(   شبانه)   دوم نوبت و روزانه دولتی های  دانشگاه  در دامپزشکی آزمایشگاهی علوم رشته در  پذیرش

 دارد  دانشجو پذیرش هم  اسالمی آزاد دانشگاه دامپزشکی آزمایشگاهی علوم رشته

گرایش های رشته 
  آزمایشگاهی  علوم رشته ولی  دارد آزمون امکان  پزشکی  آزمایشگاهی علوم  رشته پزشکی پایه علوم های  رشته اکثریت در

  فرد برای  پزشکی پایه علوم در  تحصیلش  امکان مشخص رشته پنج  یا چهار شاید و ندارد هم دادن آزمون حتی امکان دامپزشکی 

  فوق  امتحانات در  که اند گذرانده  را هایی  سرفصل دقیقا که  پزشکی  آزمایشگاهی علوم دوستان با رقابت با هم آن. باشد موجود

  بودن دامپزشکی بر شدیدی تاکید  و بوده متفاوت سرفصل دامپزشکی آزمایشگاهی علوم برای ولی آید می سئوال آنها از  لیسانس

 . است داشته

کار رشته  ابزار
  انگل   گرایش التحصیالن فارغ  مثال برای است  متفاوت دامپزشکی  آزمایشگاهی علوم  گرایش هر  در کار بازار و درآمد  میزان

  دانشگاه استاد  عنوان به انسانی ژنتیک  گرایش التحصیالن فارغ  طبی،  تشخیص  آزمایشگاه کارشناس عنوان به توانند  می شناسی

 .شوند کار به مشغول درمانی و بهداشتی مراکز در شناسی قارچ  و شناسی باکتری گرایش التحصیالن فارغ پژوهشگر، یا

 و دارویی  و غذایی صنایع  های سازمان خون،  انتقال سازمان دولتی، غیر و دولتی های بیمارستان  تحقیقاتی،  مراکز در کار چنین  هم

  آزمایشگاهی  علوم کار بازار در شغلی های فرصت  بهترین از  رشته این  در  متخصص افراد  برای طبی تشخیص های آزمایشگاه

 .شوند می مند بهره  نیز خوبی نسبتا درآمد از  که است دامپزشکی 

.کنند دریافت را شخصی آزمایشگاه تاسیس مجوز ، تخصص  گرفتن و تحصیالت   ادامه با توانند می  رشته این  کارشناسان البته

دروس دانشگاهی 
o پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی

o تجزیه خوراک دام وطیور

oسم شناسی
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o باکتری شناسی عمومی

o باکتری شناسی اختصاصی

oویروس شناسی

o ایمنی و سرم شناسی

o 2و  1انگل شناسی

oقارچ شناسی

o آسیب شناسی

سال تحصیل 
سال است 4کارشناسی ها مدت 

توانمندی های الزم

یا • دولتی  های  بخش  در  دامی  های  بیماری  کنی  ریشه  و  تشخیص،پیشگیری  با  رابطه  در  مختلف  آزمایشات  انجام 

 .خصوصی
 .مدیریت فنّی و اداری آزمایشگاههای دامپزشکی تحت نظارت علمی دامپزشکان•
 .طرحهای تحقیقاتی در مراکز آموزشی و پژوهشیانجام آزمایشات گوناگون در رابطه با انجام •
آماده سازی دستگاهها و انجام آزمایشات ذیربط در رابطه با دروس عملی دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های  •

 دامپزشکی کشور 

علوم انتظامی 
رشته علوم انتظامی چیست؟

و   یعلم یافراد متعهد با مهارتها  تیرشته ترب نی. هدف ا است یو انتظام  یو رانندگ  ییراهنما  یها  ش یگرا یدارا  ی علوم انتظام

ارائه شده توسط    یاز رشته ها یک ی ی علوم انتظام یاست . رشته کاردان یانتظام  یرو ین یها تیمختلف مامور   یها  نهیدر زم ینظر

 .  ردیپذ  یدانشجو م طی واجد شرا انیآقا انیباشد که از م یم  نی ام  یدانشگاه علوم انتظام 

تغذيه علوم
ست؟یچتغذيه  علوم رشته 

  بر آن تأثیر و انسان سالمت  در  غذایی مواد نقش و ارزش درمانی، رژیم تغذیه، به مربوط موضوعات بررسی به تغذیه علوم رشته

  رشد حال  در کودک یک یا  بیمار یک برای مناسب  غذایی برنامه یک  تعیین مثال، عنوان به .پردازد می  بیماریها کنترل و پیشگیری

 . آید می شمار به تغذیه علوم متخصص یک  های  مهارت  از  شده کمپوت  یا کنسرو  محصول  یک  غذایی مواد ارزش  تعیین یا و
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رشته  یها  یقبول نیآخر 
 6000: 1منطقه

 9000: 2منطقه

11000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
.   گیرد می  صورت خودگردان پردیس  و غیرانتفاعی ، مازاد ظرفیت ، روزانه دولتی های   دانشگاه در تغذیه  علوم رشته در  پذیرش

 دارد  دانشجو  پذیرش هم  اسالمی آزاد دانشگاه تغذیه علوم رشته در البته

ی دانشگاه  دروس
  غذایی مواد نگهداری های روش و اصول  – غذایی مواد  شناسیمیکروب   – غذایی های مسمومیت   و بهداشت –  متابولیسم بیوشیمی

  اصول –  تخصصی زبان  – تغذیه فیزیولوژی –  2 و 1 اساسی تغذیه  – غذا ارزش  بر فرآیند  اثر –  غذایی مواد تجزیه  شیمی –

  اکولوژی   – تغذیه علوم در رایانه کاربرد –  غذایی خدمات مدیریت –  داروشناسی – ایمونولوژی  اصول  – غذایی هایبرنامه  تنظیم

پاتوفیزیولوژی   – تغذیه و غذا

  شناسیجامعه - روانشناسی مبانی – حیاتی  آمار  –  آناتومی – فیزیولوژی  – مقدماتی بیوشیمی – یادگیری و مطالعه  هایروش

 شناسیانگل  –  عمومی شناسیمیکروب  –  عمومی بهداشت – هابیماری  اپیدمیولوژی   – پزشکی 

ل یتحص  سال
سال مدت تحصیل است.  4این رشته دارای 

کار رشته  ابزار
  تغذیه  بخش در توانند  می  رشته این  التحصیالن فارغ  و دارد قرار  مناسبی وضعیت در کار بازار لحاظ به تغذیه علوم رشته

  غدد پزشکان  با همکاری  ، درمانی  رژیم هایکلینیک  در همکاری ، غذایی  مواد  تولید کارخانجات  فنی مسئولیت ، ها بیمارستان

  مختلف  مراکز   در توانند می رشته این ارشد کارشناسی مقطع التحصیالن فارغ  همچنین. شوند کار به مشغول . . .  و داخلی

  تدریس  و آکادمیک کارهای به ها  دانشگاه در توانند  می  نیز دکتری مقطع التحصیالن فارغ و شوند کار به مشغول  تحقیقاتی

 . بپردازند

رشته  یها شی گرا
  تحصیل  ادامه  به ادامه تحصیل دهند می توانند در گرایشهای زیرافرادی که عالقه دارند در مقطع دکتری رشته علوم تغذیه  

: بپردازند

 علوم تغذیه •

 سیاست های غذا و تغذیه •

بیوشیمی بالینی، سالمند شناسی •
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 نانو فناوری پزشکی •

 انفورماتیک پزشکی •

سالمت در بالیا و فوریتها •

 سالمت و رفاه اجتماعی •

 اپیدمیولوژی •

 مددکاری اجتماعی •

 درمانی گفتار •

توانمندی های الزم
  و بیماران با بتوانند تا باشند داشته  اجتماعی  شخصیت و حوصله  و صبر خدماتی روحیه دارای باید افراد  نیز تغذیه علوم رشته در

  مشاوره دفتر   خود تحصیلی  مدرک  گرفتن از  بعد دارند  قصد  که  التحصیالنی فارغ. دهند ارائه را  الزم  خدمات  آنها کردن  راهنمایی

  باید کنند می  تحصیل رشته این در که  افرادی. باشند داشته بیمارستانها در کار سابقه سال 3  حداقل  باید کنند  تاسیس  غذایی

 . باشد قوی  بسیار آنها شیمی و شناسی زیست درس

در خارج از کشور   التی تحص
  علوم رشته به زیاد دادن  اهمیت. باشد می کاری مهاجرت و تحصیلی  مهاجرت برای  طرفدار پر  هایرشته  جزو تغذیه علوم رشته

 .کند پیدا  افزایش پیشرفته کشورهای  به ایران از  مهاجرت آمار تا  است شده باعث پیشرفته کشورهای  در تغذیه

ییصنايع غذامهندیس علوم و 
ست؟ یچیی رشته علوم و صنايع غذا

گفت که،   یتوانکوتاه م  ح یتوض  کی کند، در  یو صنایع غذایی به ذهن خطور م  هیتغذ  یرشته ها یشود،وقتی صحبت از علم غذا م 

  تر  طوالنی غذایی، صنایع علوم اصلی هدف که حال آن است، ها کردن عمر انسان  تر یارتقاء سالمت و طوالن ه،یهدف علم تغذ

  تقسیم  اصلی رشته دو به  نیز خود غذایی صنایع علوم. هاست کردن عمر غذاها )افزایش زمان ماندگاری( و کاهش ضایعات آن

  یگرایش کنترل کیفیت که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ییغذا عیعلوم و صنا ی  رشتهیکی از آنها  .دشومی

 . پردازد یم  ییبه کنترل بهداشت و سالمت مواد غذا شتریبوده و ب

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 7700: 1منطقه

13000: 2منطقه

20000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  ی . البته در رشته علوم و مهندس ردیگ  یصورت م یرانتفاعینور و غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  یدولت  یدر دانشگاه ها 

 دانشجو دارد  رشیهم پذ ی( دانشگاه آزاد اسالم   ی) کشاورز ییغذا عیصنا
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ی دانشگاه  دروس
بیوشیمی عمومی  نویسی کامپیوتر برنامه  آمار و احتماالت 

شیمی آلی  2و1ریاضیات  رسم فنی و نقشه کشی 

فیزیک عمومی  شیمی عمومی  شیمی تجزیه

میکروبیولوژی عمومی  1گیاه شناسی 

میکروبیولوژی مواد غذایی  فیزیولوژی پس از برداشت 

2و1شیمی مواد غذایی  عملیات میکروبیولوژی مواد غذایی 

اصول نگهداری مواد غذایی   تجزیه مواد غذایی  غذایی اصول محاسبات صنایع 

تکنولوژی گوشت   مبانی مهندسی صنایع غذایی  ترمودینامیک مواد غذایی 

تکنولوژی لبنیات  تکنولوژی غالت  تکنولوژی روغن  صنایع شیالت 

تکنولوژی قند  کنسرو سازی  عملیات تکنولوژی لبنیات 

صنایع آشامیدنی ها  بسته بندی مواد غذایی 

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی   یات واحد در مهندسی صنایع غذایی عمل

 کنترل کیفیت مواد غذایی   تغذیه 

ل یتحص  سال
  د یبا ییغذا عیصنا یرشته علوم و مهندس  انیساله است و دانشجو 4 ییغذا ع یصنا یعلوم و مهندس یطول دوره رشته کارشناس

 را بگذرانند.  یواحد درس 140

کار رشته  ابزار
در انتظار آنان است. فارغ  یخالق باشند، بازار کار و درآمد مناسب ییغذا عیصنا یرشته علوم و مهندس النیاگر فارغ التحص 

کارخانه   دی تول ریو مد شگاهیمسئول آزما  ،ینگهدار  یواحدها ری مد  گاهیتوانند در جا یم  ییغذا عیصنا یعلوم و مهندس النیالتحص 

 .مشغول به کار شوند  ییغذا عیدر کارخانجات صنا یمسئول فن  ،یغذائ  ع یصنا ید یتول  و یفرآور ،یمواد غذائ  د یتول  یها

  توی گوناگون شامل انست یتوانند در موسسات و سازمان ها  یم  ییغذا عیصنا ی رشته علوم و مهندس النیفارغ التحص نیبر ا عالوه

کشور، وزارت جهاد    ییغذا ع یو صنا یاه یتغذ قاتیتحق توی انست ،یاجتماع نی کشور، سازمان تأم  یست یسازمان بهز ران،یپاستور ا

  یشرکت سهام  ،یجهاد سازندگ یشرکت خدمات مهندس ران،یا ریش  یشرکت سهام ران،ی ا ریسازمان امور عشا ،یسازندگ

 ران یمرکزتوسعه صادرات ا ران،یا  التیش

  ،یو زراع  یکاال، مؤسسه مهندس  عیو نظارت بر توز یازرسسازمان غله کشور، سازمان ب ،یگسترش خدمات بازرگان سازمان

شود.   یم  یکشاورز یتیو شرکت خدمات حما ،ییرجا دیو شه یبهشت  دیکشت و صنعت شه  یکشور، شرکت سهام  یسازمان چا

 باشند.  نیکنند و کارآفر سی را تاس یی غذا عیصنا یخصوص  یها ارخانهتوانند ک  یم  ییغذا عیمهندسان علوم و صنا نیعالوه بر ا

رشته  یها شی گرا
  یارشد مجموعه علوم و مهندس  یتوانند با شرکت در آزمون کارشناس یم  ییغذا عیصنا یرشته علوم و مهندس النیفارغ التحص

و   ،ییمواد غذا  یفناور ستیز   ،ییعلوم مواد غذا ،ییمواد غذا ی م یش  ،ییغذا عیصنا یها  شیدر آن در گرا یو قبول ییغذا عیصنا

 دهند.   لی ادامه تحص  ییمواد غذا یفناور
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توانمندی های الزم
است. معموال    ییغذا عیصنا ی عالقه فرد به رشته علوم و مهندس م،یبه آن توجه کن  دیکه در انتخاب رشته با یعامل  نیاول

کار در   ی آمادگ دیبا یی غذا عیبزرگ قرار دارند و  مهندسان صنا   یکوچک و حومه شهرها ی در شهر ها  ییغذا عیکارخانجات و صنا

 .ها را داشته باشند  طی مح نیا

بازار را کشف کنند و مطابق آن   یو تقاضا ازیهوش و ذکاوت باشند و بتوانند ن  یدارا  دیبا یی غذا عیعلوم و صنا مهندسان

وجود   لی به دل نی همچن. است   ییغذا عیان علوم و صنامهندس  گرید ویژگی  تیکنند. خالق دی و تول ی را طراح ییمحصوالت غذا

در   زین  یسی مسلط باشند. زبان انگل یاضیدر درس ر انیبهتر است دانشجو ییغذا عیصنا یدر رشته علوم و مهندس یاضیدروس ر

 است. یس یبه زبان انگل رشته  نی در ا یرشته مهم است چراکه منابع  نیا

در خارج از کشور   التی تحص
از    ییغذا عیصنا نیباشد. مهندس یشان مالتیمتناسب با تحص یکار و حرفه ا  افتنیهر رشته،  النیدغدغه فارغ التحص  نیاول

  ی باشند. برا یم  یدر هر بخش و مرحله ا  ییغذا ع یصنا یواحد ها  ازیآموزند، مورد ن یرا م  یو حساس قیدق  یکه مهارت ها  ییآنجا

  یخود را آغاز کنند و به بررس ی حرفه ا ت یفعال ی فیبه عنوان ناظر ک ییمواد غذا هیته انجاتتوانند در کارخ یافراد م   نیمثال ا

 و سالمت آن ها بپردازند.  یخوراک  ی فیسطح ک

را به   یالملل  نی ب یاز دانشجوها  یم یعظ ل یبروز توانسته است خ یمعتبر و منابع آموزش یاز دانشگاه ها   یکشور کانادا با بهره مند

تواند فرصت   یدانشجو ها به همراه دارد، م  یکه برا  ییدر خارج از کشور در کنار چالش ها لیسمت خود جذب کند. فرصت تحص

 فراهم کند.  انش شرفتیرشد و پ  ی برا ی ادیز یها

فناوری اطالعات سالمت 
ست؟ یچسالمت   اطالعات فناوریرشته 

  فناوری   های  فعالیت به  ، درمانی و پزشکی   علوم مراکز در  دارند  تمایل  که است کسانی  برای المت س اطالعات  فناوری رشته

  در را  ها بیمه و تولیدکنندگان ،  کنندگان مصرف  میان اطالعات ایمن  مبادله ، همچنین   ، سالمت اطالعات  فناوری.   بپردازند اطالعات

  سالمت نظام بخشی اثر و سالمت ، کیفیت توان  می آن با که شود  می تلقی  ابزاری ترین مهم رشته این کلی طور به.  گیرد می بر

 .  بخشید بهبود را

رشته  یها  یقبول نیآخر 
15000: 1منطقه  

35000: 2منطقه  

ری 25000: 3منطقه
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رش یپذ   نوع
  صورت  غیرانتفاعی و خودگردان پردیس  ، مازاد  ظرفیت ، روزانه دولتی  های  دانشگاه در سالمت اطالعات  فناوری رشته در  پذیرش

 گیرد  می

ی دانشگاه  دروس
... و عامل سیستم امنیت، شبکه، ها، داده پایگاه ها، داده ساختمان نویسی، برنامه مثل : محض کامیپوتری دروس

 ... و شناسی  بیماری زا، بیماری عوامل فیزیولوژی،  آناتومی، مثل: پزشکی دروس

 ... و پزشکی اصطالحات  میر، و مرگ  کدگذاری بیماریها، کدگذاری مثل: پزشکی مدارک دروس

  اطالعات فناوری سالمت، الکترونیک  پرونده سالمت، اطالعات مدیریت  پزشکی، انفورماتیک مثل:  سالمت اطالعات   فناوری دروس

 ... و بحران در سالمت  اطالعات  فناوری کاربرد سالمت،

  فناوری  بخش مدیریت سالمت، حوزه در فناوری مدیریت کار،  محیط  در فردی مدیریت مدیریت،  اصول  مثل: مدیریتی دروس

 ... و سالمت اطالعت

... و  بهداشتی  های  شاخص  اپیدمیولوژی، استنباطی، حیاتی  آمار توصیفی،  حیاتی آمار مثل : آماری دروس

کار رشته  ابزار
درمانی مشغول کار شوند میتوانند به عنوان کارشناس فناوری اطالعات در مراکز  

توانمندی های الزم
عالقه مندی به حوزه کامپیوتر و ریاضیات و البته پشت میز نشینی 

ی بهداشت حرفه ا یكاردان
ست؟ یچی بهداشت حرفه ا یرشته كاردان 

کرد و در ادامه برای  این رشته مقدمه رشته کارشناسی و مراتب باالتر بهداشت حرفه ای است. یعنی میتوان در این رشته تحصیل 

 تحصیالت باالتر اقدام نمود 

رش یپذ   نوع
بهداشت حرفه   ی. البته در رشته کاردان ردیگ یروزانه صورت م  یدولت  یدر دانشگاه ها یبهداشت حرفه ا  ی در رشته کاردان  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  یا

ی دانشگاه  دروس
آموزش بهداشت   بیماریهای حرفه ای آشنایی با کلیات پزشکی و 

پاتوبیولوژی  بهداشت آب  1ایمنی در صنعت  

ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


76 

دفع مواد زائد صنعتی  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 

شناسایی عوامل شیمیایی  1سم شناسی صنعتی 

مهندسی انسانی  2فیزیک عمومی  فیزیولوژی و تشریح  شیمی تجزیه

2و 1  در صنعت یمنیا ه یتغذ اصول  1 یمقدمات  ی اتیآمار ح های اولیه کمک

 یکارآموز

ل یتحص  سال
سال میباشند  3سال هستند و در حداکثر حالت  2رشته های کاردانی عموما 

کار رشته  ابزار
 :رسانند قادر خواهند بود یم انیرا به پا یبهداشت حرفه ا  یکه دوره کاردان یکسان

 .ندینما فهیکار انجام وظ طی آور مح انیز یکیولوژیو ب یی ایمیش ،یک یزیعوامل مهم ف  یریو اندازه گ  ییدر شناسا -1

 .ندیافراد را گوشزد نما ی شغل ت یکار با قابل طیاز شرا  یعدم انطباق بعض  ص یتشخ -2

 .دهند صیرا تشخ  ی صنعت یمن یمسائل عمده ا -3

 .ندیکار شرکت نما ط یاز حوادث در مح   یریشگ یمربوط به پ ی در برنامه ها -4

مربوط را   ی شغل ی تهایو مسموم  یحرفه ا  یها  یماریب هیکار، عالئم و آثار اول طی آور موجود در مح انیبا توجه به عوامل ز -5

 .ندینما یالزم به مراکز مربوطه معرف  یو گرفتن کمکها  یقطع   صیتشخ  یشناخته و افراد را برا 

 .ندینما تیکار فعال ط ینمودن مح  ی در بهداشت -6

. ندیآموزش بهداشت فعاالنه شرکت نما یدر برنامه ها -7

رشته  یها شی گرا
میتوانید پس از آن وارد کارشناسی این رشته شوید 

توانمندی های الزم
داشتن تسلط بر روی دروس ریاضی و فیزیک و شیمی  – اعتماد به نفس باال  – دقت باال و تیزبینی 

در خارج از کشور   التی تحص
در صورت دریافت نمره قابل قبول در آزمون های ورودی و تعیین سطح دانشگاه های دیگر، و داشتن آمادگی های الزم، میتوانید  

ری برای پذیرش شانس داشته باشید. 
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بهداشت محيط یكاردان
ست؟ یچ بهداشت محيط یرشته كاردان 

و  و بعد از مطالعه رند یقرار بگ کوچک  بتوانند در اجتماعات  ی لیالتحصاز فارغ کند که پس  ت یترب یانیرشته قصد دارد تا دانشجو نیا

 آب  ن یتأم   یبرا ی و عمل دی مف  ییهاطرح بتوانند با دادن  ی عنیبکنند،  یکار مشکالت  رفع  یبرا منطقه  ت بهداش مشکالت  یبررس

 ن یا را در رفع  مردم  ،یماریب ن یو ناقل با حشرات  مبارزه ،ی عموم اماکن  ی، بهساززباله ح یصح دفع  ،ی فیو ک ی کم سالم ی دنیآشام

این رشته مقدمه  شوند.  ی بندو طبقه  ی موارد جمع آور  نیدر ا الزم  ی و آمارها کنند تا اطالعات  کمک   وکنند  یی راهنما مشکالت 

 رشته کارشناسی بهداشت محیط است. 

رش یپذ   نوع
  طی بهداشت مح ی. البته در رشته کاردان ردیگ  یروزانه صورت م  یدولت  یدر دانشگاه ها طی بهداشت مح ی در رشته کاردان  رشیپذ

 دانشجو دارد   رش یهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم

ی دانشگاه  دروس
 ی و اصل هیپا دروس

 ک لی درویه اصول   ی مقدمات  ی اتیح آمار  یعموم ی میش  ی عموم ک یزیف

ریواگ ی های ماریب ی ولوژیدم ی اپ  ی ولوژیپاتوب  بهداشت  آموزش  ی بردارنقشه

 یو درمان ی بهداشت خدمات  عرضه نظام ییو روستا ی شهر یشناسجامعه 

کار رشته  ابزار
هر    رایخواهد شد ز  شتریرشته ب نی ا یهم برا  ی شغل ی هابدهند، فرصت ت یاهم ی و سالمت بهداشت  به و حکومت  جامعه یاگر همه  

 ی های در کشور ما توانمند  یباشند، ول حضور داشته  دیبا رشته ن یا متخصصان آنها،  یسالمت  حفظ  ی باشد، برا جا انسان 

  نی. اما باز هم با ااست  کم رشته ن یا الن یالتحصفارغ ی شغل یهاو فرصت  ستیشده ن  اختهشن  یل یخ ط یمح  بهداشت متخصصان

 و در مقطع  ی پزشک و آموزش درمان  بهداشت در وزارت   تواندی م ی کاردان در مقطع  ط یمح  خوب بهداشت ل یالتحص فارغ  کیوجود 

  حفظ و سازمان و فاضالب  آب  خانهه یتصف ی طراح یخصوص ی ها، شرکتو فاضالب  آب  سازمان ها،ی ر در شهردا یکارشناس

 باشد.  داشته یمناسب ی شغل ی هافرصت ستیزط ی مح

رشته  یها شی گرا
. میتوانند در کارشناسی وارد شوند و سپس در مراحل بعدی تحصیل کنند

توانمندی های الزم
هر کدام که عالقمند باشد   به ط ی مح بهداشت  ی را در بردارد و دانشجو  یاضیو ر ک یزیف ،یمیش ،ی ولوژیب جنبه  سه رشته  نیا

در   تواندی ، ممند است عالقه االت یس ک ی خصوصا مکان ی فن  یها درس به که ط ی مح بهداشت  باشد. مثال کارشناس موفق   تواندیم

 ی فاکتورها  توسط  انسان به های ماریب انتقال  نه یهم در زم  ی ولوژیب مند به عالقه ها کار کند. کارشناس خانه ه یتصف ی طراح  نه یزم
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  ندیاز فرآ اعم مختلف  ی ندهایفرآ نهی در زم تواندی م مند است عالقه ی میش به که ی کند و فرد یم ق ی و تحق مطالعه  ی طی مح ستیز

 ی متفاوت ی های و توانمند  قی عال ی دارا  را که  از داوطلبان  یاریقادر است بس رشته ن ی . پس ادینما تیفعال ب فاضال ای آب  ه یتصف

 خود کند.  هستند، جذب 

در خارج از کشور   التی تحص
ی در صورت ارسال درخواست، دارای نمرات  د دارند اما خیلی بهتر است که فر  پذیرشرشته های کاردانی هم تا حدودی توانایی 

 . باال و رزومه قوی باشد

یكارداني دامپزشك
رشته دامپزشکی چیست؟

  ی و نظارت علم ییبا راهنما ست کهیافراد  تیآن ترب جادیکه  هدف از ا  است  یآموزش عال یاز دوره ها ی دامپزشک یدوره کاردان

مواد   یو کنترل بهداشت  یدام ی ها ی ماریو درمان ب یدام   یهایماریب  یکن شهیو ر یر یگ شی در  کنترل ،پ  دنن ادامپزشک ها بتو

  تی( به فعال  یبهداشت عموم  ن یتام  یمشترک انسان و دام )برا   ی هایماریب یکت  شهیر ودر کنترل   ی و همکار یبا منشاء دام  یخوراک

 بپردازند.     

دامپزشکیآینده رشته کاردانی 
 : بدهندانجام   توانند  یم را ریز  یکارها رسانند یم  انیبه پا را یدامپزشک  یکه دوره کاردان یکسان

 .رندیبعهده بگ  را  یشگاه یو آزما ی و کشتارگاه یانجام امور درمانگاه  ت یمسئول

 . کنند یی راهنما را یامور دام   یحرفه ا یرستانها یدب ی آموزها دانش 

گیرند ده به عه ب استانی در بخش ها و شهرها را تیریمد توانند یم  نی و همچن بدهندانجام  را یفن خدمات

دروس دانشگاهی 
دروس پایه کاردانی دامپزشکی 

 به عالوه دروس عمومی  کالبد شناسی دام ژی دامپزشکی فیزیولو   بیوشیمی 

 دروس تخصصی

اصول جراحی  دامپزشکی مامایی  فارماکولوژی کاربردی  بیماری های طیور

 اصول تغدیه طیور و دام ها و... 

توانمندی های الزم
منطقا، تشریح دام، نیازمند فردی است که از حیوانات و دام ها نترسد و میل به کار با دام و حیوانات را داشته باشد همچنین،  

 دارید، اصال توصیه نمیشود کار آینده این فرد نیز در همین حوزه است بنابراین اگر عالقه به این رشته ن 
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س اختصاصی دامپزشکی به فردی صبور و خالق نیاز دارد راپس مهمترین مولفه ، عالقه است از طرفی د

آینده تحصیل در خارج از کشور 
به عنوان   س،یآلمان، فرانسه دانمارک، انگل س،ییهلند، فنالند، سو ا،یتالیا ش،یاتر کا،یآمر یدر کشورها یمختلف یدانشگاه ها

  یآن را به صورت تخصص نیس مرتبط با ارادر خارج از کشور، د   یدامپزشک  یرشته  سیتدر یبرا ایمعتبر در دن یکشورها

 دهند. یارائه م انیدانشجو یبرا

یكارداني دامپزشك
رشته دامپزشکی چیست؟

دامپزشک   یو نظارت علم  ییکه با راهنما هیافراد  تیآن ترب جادیکه  هدف از ا  هیآموزش عال یاز دوره ها ی دامپزشک یدوره کاردان

با منشاء   یمواد خوراک   یو کنترل بهداشت یدام ی ها یماریو درمان ب ی دام یهایماریب  یکن شهیو ر یر یگ شی در  کنترل ،پ  بتوانندها 

 بپردازند.      تی( به فعال  یبهداشت عموم ن یتام  یمشترک انسان و دام )برا  یهایماریب  کنی  شهیر ودر کنترل  یو همکار یدام 

آینده رشته کاردانی دامپزشکی
 : انجام بدن  توانند  یم را ریز  یکارها رسانند یم  انیبه پا را یدامپزشک  یکه دوره کاردان یکسان

 .رندیهده بگ ه عب را  یشگاه یو آزما ی و کشتارگاه یانجام امور درمانگاه  ت یمسئول

 . کنند یی راهنما را یامور دام   یحرفه ا یرستانها یدب ی آموزها دانش 

گیرند ده به عه ب استانی در بخش ها و شهرها را تیریمد توانند  یم  نیانجام بدن و همچن  را یفن خدمات

دروس دانشگاهی 
دروس عمومی کاردانی دامپزشکی 

 معارف اسالمی

 ادبیات فارسی عمومی 

 تربیت بدنی

 تربیت اسالمی اخالق و 

 زبان خارجه عمومی 

 تنظیم خانواده 

دروس پایه کاردانی دامپزشکی 

 بیوشیمی 
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ژی دامپزشکی فیزیولو 

 کالبد شناسی دام 

توانمندی های الزم
تشریح دام، نیازمند فردی است که از حیوانات و دام ها نترسد و میل به کار با دام و حیوانات را داشته باشد همچنین، کار  

 آینده این فرد نیز در همین حوزه است بنابراین اگر عالقه به این رشته ندارید، اصال توصیه نمیشود 

پس مهمترین مولفه ، عالقه است از طرفی دروس اختصاصی دامپزشکی به فردی صبور و خالق نیاز دارد 

آخرین قبولی های رشته کاردانی دامپزشکی 
 20000منطقه یک: 

 50000 منطقه دو:

 39000  منظقه سه:

آینده تحصیل در خارج از کشور 
به عنوان   س،یآلمان، فرانسه دانمارک، انگل س،ییهلند، فنالند، سو ا،یتالیا ش،یاتر کا،یآمر یدر کشورها یمختلف یدانشگاه ها

  یرت تخصصآن را به صو نیدر خارج از کشور، دروس مرتبط با ا  یدامپزشک  یرشته  سیتدر یبرا ایمعتبر در دن یکشورها

 دهند. یارائه م انیدانشجو یبرا

یدندان یكارداني ساخت پروتزها
ست؟یچی دندان  یرشته كارداني ساخت پروتزها

  یاست . افراد  ی و خصوص یدولت  ی ، درمان یمراکز آموزش  یدندانپزشک ی البراتوار ها ازیمتخصصان مورد ن ت یرشته ترب ن یهدف ا

کند و متخصص پروتز   یم   هی) دندانپزشک، قالب دندان را ته ی کار ثابت مانند دندان مصنوع  ی برا یکه با ساختن عضو مصنوع

  یدر البراتور ها  یارتودنس  یکار متحرک مانند پالک ها  یبرا ی سازد ( و عضو مصنوع ی براساس قالب ، دندان را م ی دندان یها

 فعال دارند .   یحضور یدندانپزشک یها  کی نیو کل  یدندانساز 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
14000: 1منطقه

13000: 2منطقه

ری17000: 3منطقه
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رش یپذ   نوع
. البته درحال حاضر در رشته    ردیگ یروزانه صورت م  یدولت یدر دانشگاه ها یدندان ی پروتزها نی تکنس ی در رشته کاردان  رشیپذ

 دانشجو ندارد   رشیپذ  یاسالم دانشگاه آزاد  یدندان  یپروتزها   نی تکنس یکاردان

ی دانشگاه  دروس
  ،یو عمل  ینظر یشناسبافت  ،یو عمل  ینظر یشناسکروب ی م ،یشناسب یآس ،یو عمل یدندان نظر یآناتوم  ،ینظر  یمیوشیب

  ،یو عمل  ینظر یارتودنس ل،یپروتز پارس ،یو عمل  یپروتز کامل نظر ک،ی زیبهداشت خانواده، ف ،یو عمل ینظر  ی عموم یآناتوم

مواد دندان    ،یو عمل ینظر یاطفال و ارتودنس  یپروتزها  ،ی اختصاص  براتوارال ،یو عمل  یاوکلوژن نظر  ،یو عمل ینظر  کی استات

 . یو عمل ینظر

ل یتحص  سال
و   وسته،یناپ یکارشناس ،یدوره کاردان ینامه آموزش نی آن مطابق آئ ی و نظام آموزش یدندان یپروتزها  یطول دوره کاردان 

 است. ی علوم پزشک یزیربرنامه یعال ی مصوب شورا  وستهیپ یکارشناس

کار رشته  ابزار
جذب بازار کار شده و شغل    تواندی م  یبراحت کند،ی کسب م لیتحص   یرشته در ط نیا  یکه دانشجو ییهای با توجه به توانمند 

البراتور کنند و هم در    سی هم به صورت مستقل اقدام به تأس  توانندی رشته م  ن یا النیالتحص. فارغاوردیبه دست ب  یمناسب

  یهاقالب  ای یساخت دندان مصنوع یبرا  تیارتودنتس  ای ی هر دندانپزشک عموم  رایز ندینما ت یفعال ی دندانپزشک یهاک ین یکل

 .کند تیفعال یدندان   یپروتزها  نی تکنس  کیبا  دیبا یارتودنس 

رشته  یها شی گرا
فعال   ران،یا یرشته در دانشگاه ها  نی ا رشیپذ ت یبودن ظرف ن ییپا  لیشد و به دل یپروتز دندان کارشناس ی رشته  1388از سال 

  ی توانند برا ی رشته م نیاز ا   لیفارق التحص  انی. اما دانشجوستین  ری( امکان پذرانیرشته )البته در ا نی در هم لیتحص   یادامه 

باشند.)   یم  یپزشک   یقادر به شرکت در آزمون دکترا  یاصول تیبا رعا ن یگر شرکت کنند. همچن ید  یارشد، در رشته ها یکارشناس

 شود(.  یداده م قی مشترک تطب ی واحد ها یکه در صورت قبول

توانمندی های الزم
کمک گرفت،   ی دندان یاز آنها در ساخت پروتزها توانی که م یبا مواد مختلف  یست یبا نی تکنس  کی ارائه خدمات فوق   یدر راستا

 کامل داشته باشد  ییآشنا

تواند از طریق دستورالعمل ارسالی توسط دندانپزشک و قالبهایی که از  یک دانش آموخته رشته تکنسین پروتزهای دندانی می 

دهان و دندانهای وی اخذ نموده است مبادرت به ساخت ابزارآالت مصنوعی نماید 

تراش و پرداخت داشته باشد. تا بتواند از   لیانواع چرخها، وسا  ،یکی از نقش ابزارآالت مکان یاطالعات کاف  یست یبا نیعالوه بر ا

باعث باال رفتن   لهیوس نیبرگردانده و بد ماریبه ب ییو کارآ یی بایکه از آنها نام برده شد ز یآنها و مواد ح یصح  یر یبکارگ قیطر

 گردد.  یو ی بهداشت و سالمت ،یراحت
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در خارج از کشور   التی تحص
  یی اروپا یو قزاقستان و کشورها  هیمثل ترک  ییدر کشور ها یلیتحص  یرشته   نی و پردرآمد تر نیاز تاپ تر   یکی پروتز دندان  ۀرشت

است و جزء   شتریب ز ین یدندان پزشک یاز رشته   ی حت ییاروپا یکشور ها  یرشته در دانشگاه ها نیا  لیتحص   ی نهی باشد. هز یم

ناشناخته و مظلوم واقع شده است. به طور مثال امکان   ینوپا بودن کم لیبه دل  رانیدر ا اشود. منته یلوکس محسوب م  یرشته ها

 وجود دارد.  هیرشته است، در ترک نی ا یها  شی از گرا یک یکه  ی مواد دندان  یدکترا  یدر رشته  لیتحص ۀادام

کی پزش یفوريت ها یكاردان
ست؟ یچ ی پزشک یفوريت ها یكاردان رشته 

  یو مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آنها به مراکز درمان مارانیرا به ب هیاول یها خدمات امداد و کمک  یپزشک   یها تیفور

 روز قرار دهد حساس و پراسترس در تمام مدت شبانه  ی ها ت یکه ممکن است داوطلبان را در موقع  یدهد . خدمات  ی ارائه م

رشته  یها  یقبول نیآخر 
17000: 1منطقه

25000: 2منطقه

12000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. ردیگ یمازاد صورت م  ت یروزانه و ظرف یدولت  ی در دانشگاه ها ی پزشک  یها  تیفور ی در رشته کاردان  رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
ی زبان تخصص  ،یبهداشت عموم ،یشناسانگل ،یشناسکروبیم ،ی ولوژیزی ف ح،ی: تشرهیدروس پا

ها اصول و فنون، مراقبت ،یامداد یهابا سازمان ییآشنا  ،یااخالق و مقررات حرفه ،ی: داروشناسیاصل دروس

 یهاتیبهداشت روان و فور ،ی ماری و حمل ب ییجابجا  ،یبدن  ناتیو معا یشناشنشانه ،یو اطالعات فن اتیعمل  ندی: فرایتخصص دروس

  یپزشک یهاتی، فور 2و  1 ی، تروما 2و  1 یداخل یهاتی(، فوریعمل_ی)نظر شرفتهیپ  یو ی ر یقلب یایاح ه،یپا یو ی ر یقلب یایاح ،یروانپزشک

 .یطیمح یها تیفور ا،یدر بال یپزشک یهاتیخاص، فور طیدر شرا یپزشک یهاتیفورخاص،  یهادر گروه

ل یتحص  سال
ساله هستند.  2رشته های کاردانی 

کار رشته  ابزار
ری. شوندی مشغول به کار م  هاو آمبوالنس  هامارستانیرشته در مرکز اورژانس کشور ب  نی ا النیالتحصفارغ
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رشته  یها شی گرا
وجود دارد.  لیارشد امکان تحص یو  تا مقطع کارشناس شودی ارائه م   یو در مقطع کاردان یدولت یهارشته فقط در دانشگاه  نیا

توانمندی های الزم
زلزله  ط ی، کوهستان ، شرا ایدر ر یسخت نظ یها ط ی خدمت در مح ی الزم را برا یآمادگ  یو روان یو روح  یاز نظر جسم  دیداوطلب با

  ریو انجام سا یرسان اطالع ، هیاول  یها مصدوم ، کمک  ای  ماریآمبوالنس ، حمل ب ی داشته باشد . رانندگ یع یطب یایبال گریو د

  یآمادگ  دیرشته با نی ا یدانشجو   لیدل ن یدهد . به هم ی م  لیافراد را تشک نی از خدمات ا یخدمات طبق دستور مافوق ، بخش 

 مصدوم و بستگان آنها را داشته باشد .  ای ماریارتباط مسؤوالنه با ب جاد یدر ا ییسخت و توانا طی در شرا تیفعال

در خارج از کشور   التی تحص
در   یکم  اریو فعاالن بس ن یباشد که متخصص یکشور م  نیا ازیمورد ن اریاز موارد بس   یکیدر سوئد    یپزشک  ی ها تیفور یکارشناس

  دی توان  یدر سوئد ، شما م یپزشک  یاه تیبا توجه به کمبود کارشناس فور دیتوجه داشته باش زیرشته ها دارند  . دوستان عز نیا

 د یی نما نهیزم ن یدر ا تیبه ، اقدام به فعال سوئددر    یزبان سوئد یر یادگیپس از 

ییماما یكاردان
ست؟یچیی  ماما  یرشته كاردان 

است بلکه امروزه    یسنت  یی معروف است ، ادامه و دنباله همان ماما  ییتصور کرد که آنچه امروزه به نام حرفه و دانش ماما دیبا

 ی کی رشته  نیو درمان استوار شده است . در واقع ا صیتشخ  ،  قی تحق ،  یر یشگیپ است که بر مشاهده ، آموزش ،   یدانش ییماما

،  ی تی، حما ی ، مراقبت ی، آموزش ی امشاوره  از نقش  اعم  ی اگسترده  اریبس ی هانقش  که است ی زشک پ علوم  یهامجموعه  ریاز ز

 دارد .  ی قات یو تحق  ی درمانگر

رش یپذ   نوع
رد یگ یروزانه صورت م  یدولت  یدر دانشگاه ها   ییماما ی در رشته کاردان  رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
و مطالب مرتبط  -جنین-آناتومی-دروس مرتبط با فیزیولوژی

ل یتحص  سال
ساله است.  2 کاردانی معادل یک 

کار رشته  ابزار
در مراکز درمانی کوچکتر مشغول به کار میگردند. البته میتوانند با ادامه تحصیل و دریافت مدرک بهتر، در مراکز بهتری استخدام  

 شوند
ری
طاھ
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رشته  یها شی گرا
. اعالم میگرددمیتوانند در کنکور کاردانی به کارشناسی مامایی شرکت کنند که منابع آن هر ساله 

توانمندی های الزم
در حوزه مامایی، افراد باید قبل از هرچیز عالقه به این حوزه داشته باشند. البته باید نکات بیولوژیکی را بسیار دقیق بفهمند تا در  

 شرایط سخت به درستی تصمیم بگیرند 

در خارج از کشور   التی تحص
  درمانی  مراکز در ماماها  دیگر با یا و نمایند آغاز را خود کار درمانی مراکز به وابسته غیر متخصصان عنوان  به تا قادرند  ماماها

  کنندگان مراجعه  منازل یا و درمانی  مراکز در  نوزاد از مراقبت  و زایمان از پس  و پیش مراقبت . گردند کار به مشغول  خصوصی

  اولیه مراقبتی های شبکه  در  مشارکتی صورت به یا و منازل زایمان، مراکز ها، بیمارستان در چه  مراقبتی کار. است  پذیر  امکان

  ای حرفه های دوره و مربوطه  امتحانات در شرکت با یا و کانادا  نقاط دیگر  آلبرتا، در کار به مایل که  است  ممکن. است  پذیر  امکان

 . شوید کار به مشغول  دیگر ای   منطقه در الملل بین

ی كاردرمان
ست؟ی چ كاردرمانیرشته 

.   پردازد می  روانی  حیطه و جسمانی حیطه  در اختالالت  درمان به که است لیسانس  مقطع  در توانبخشی  علوم  رشته تنها کاردرمانی

  نظر در اجتماعی  و شخصی  زندگی  روی به را آن جانبی  تأثیرات  و بیماری  یک ابعاد تمامی  ، نگر کُل رشته یک  عنوان به رشته این 

  سوق مستقل  روزانه فعالیت  سوی  به  را او ، فرد انگیزه  و عالئق گرفتن  نظر در ضمن  ، مناسب  درمانی های   تکنیک ارائه با و گرفته 

 دهد  می 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
2500: 1منطقه

2500: 2منطقه

1800: 3منطقه

رش یپذ   نوع
گیرد  می صورت خودگردان پردیس و روزانه دولتی های  دانشگاه  در کاردرمانی رشته در  پذیرش

ی دانشگاه  دروس
  آناتومی مورد در کاردرمانی  متخصصان. دارند وجود بدن در که هاییدستگاه  و بدن ساختار شناخت یعنی آناتومی: آناتومی دروس

  آموزش را  سنگینی بسیار واحدهای گوارش و خون گردش سیستم تاحدودی و اعصاب سیستم و عضالنی و اسکلتی  سیستم

 .بینندمی 
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 برندمی  رنج  حرکتی هایمحدودیت از که  دهندمی  تشکیل   افرادی را  کاردرمانی مراجعان  از ایعمده  قسمت: شناسیحرکت  دروس

 .است رشته این سنگین و تخصصی دروس  از آنها بیومکانیک و بدن حرکات ساختار با آشنایی پس 

  شامل  که ایران در کاردرمانگران کاری  اصلی حوزه سه  مورد در: ارتوپدی  و روانپزشکی و  اعصاب و مغز هایبیماری  دروس

 .دارد وجود رشته درسی واحدهای در زیادی تخصصی دروس است    روانپزشکی و ارتوپدی  و اعصاب  و مغز های بیماری

 ریزیبرنامه  او به کمک  برای  بتواند تا کند  آنالیز را توانکم فرد یک زندگی  بتواند باید کاردرمانگر یک : زندگی و فعالیت آنالیز

 .باشد داشته

  سیر و خود مراجعان با برخورد صحیح  نحوه و روانشناسی  دروس باید دارد کار سرو انسان با که ایرشته هر : روانشناسی دروس

 .دارند رشته این درسی واحدهای در پررنگی   نقش روانپزشکی و روانشناسی دروس بدونه، را هاانسان   روانی رشد و روانی

  یک  ایجاد با قبلی کار به بازگشت گاهی میشه،  هم کار محیط   شامل زندگی به بازگشت برای  افراد به کمک : ایحرفه  توانبخشی 

  و کنند کمک زمینه دراین بیماران  به میتوانند  کاردرمانگران کنه، عوض کاریشو محیط فرد ممکنه گاهی  اما ممکنه تغییرات  سری

 .هست دروسشون در اون  واحدهای

. دارند حضور رشته این  تخصصی دروس  در هم. … و مشاوره درمانی، بازی بازی، رشد شناسی،جامعه : شامل دیگری دروس

ل یتحص  سال
این رشته در مقطع کارشناسی است. 

کار رشته  ابزار
رشته جوان است و هنوز جا برای پیشرفت آن وجود دارد اما طبق نظرسنجی ها، چیزی حدود یک تا سه میلیون  این رشته یک 

 تومان در ماه میتواند درآمد داشته باشد که این عدد امیدواری به افزایش دارد 

رشته  یها شی گرا
  پزشکی،  انفورماتیک اپیدمیولوژی، تشریح،  علوم توانبخشی،  مدیریت  مثل  هایی رشته در ارشد کارشناسی مقطع   در توانند  می

  آموزش و پزشکی علوم تاریخ   درمانی، بهداشت خدمات مدیریت سالمت، اطالعات   فناوری زیستی، آمار پزشکی،  نانوتکنولوژی

 . دهند تحصیل  ادامه پزشکی 

توانمندی های الزم
  طوالنی  و کُند  فرایندی توانبخشی  اینکه به توجه با. است باال کاریوجدان  و اخالق  داشتن خوب  کاردرمانگر هایویژگی  از  یکی

  صورت در مالی منافع  به کردن  فکر برآن عالوه. کندمی   کُند  را درمان روند باشد نداشته کاری  اخالق کاردرمانگر  اگر  است مدت

 . کند فراهم را آنها از استفاده سوء هایزمینه  ناکرده خدای  و گمراه را هاخانواده   تواندمی   بیدار وجدان نداشتن

  به کند، بازگو هاخانواده   برای ممکن  شکل شیواترین و ترینساده به را  علمی مباحث  ترینسخت تواندمی  خوب کاردرمانگر یک

  علت درک. کند درک کودک برای را  درمانگر یا خودش  توسط  برنامه هر انجام دلیل روشن و واضح  صورت به خانواده که ایگونه

  حداکثر  زمینه ایجاد و منزل  در  درمانی هایبرنامه  انجام در ممارست برای  خانواده انگیزه  تقویت  موجب تواند می   هرکاری  انجام

 . شود درمانگر با همکاری
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  جدید علوم به وابسته آن علوم همچنین و است  جوانی رشته درمان  حوزه هایرشته سایر به نسبت کاردرمانی رشته که آنجایی از

  کاردرمانگر هستند، پیشرفت  حال در سرعت به علوم  این و( …و  بدن ومکانیک پزشکی روان و روانشناسی  مغز، علوم  مانند)است

 به را بهینه  خدمات روز، به دانش  فراگیری با بتواند تا باشد تخصصی  هایدوره  در شرکت و  یادگیری حال در دائما باید خوب

 . دهد ارائه خود  مراجعان

در خارج از کشور   التی تحص
.    دارند  ها  رشته این در کمی بسیار فعاالن  و متخصصین که باشد می کشور این  نیاز مورد بسیار موارد  از  یکی سوئد در کاردرمانگر

 به سوئد در سوئد زبان دوره اتمام  از  پس توانید  می شما ، سوئد در کاردرمانگر  کمبود به توجه با باشید داشته توجه عزیز دوستان

نمایید  زمینه این  در  فعالیت به اقدام  ،

بهداشت محيط كارشنایس
ست؟ ی چمحيط  بهداشت كارشنایسرشته 

  پردازد می غذایی مواد  بهداشت کنترل  و هوا ، زباله ، فاضالب  ، آب  قبیل  از محیطی  زیست مسائل مطالعه به محیط  بهداشت  رشته

 منطقه  بهداشت  مشکالت  بررسی و مطالعه از پس  و شده  مستقر کوچک  اجتماعات  در  بتوانند التحصیلیفارغ  از پس  دانشجویان تا

  آب تأمین  زمینه  در عملی و مفید  هایی طرح دادن  با بتوانند باید دانشجویان  یعنی ؛ بردارند قدم  مشکالت  این  رفع  جهت  در

  این  رفع  در را مردم  ، بیماری ناقلین  و حشرات  با مبارزه ، عمومی اماکن  بهسازی ، زباله صحیح  دفع ، کیفی و کمی سالم  آشامیدنی

 .  نمایند بندی  طبقه  و آوری جمع  فوق  موارد در را الزم   آمارهای و اطالعات  و کرده  کمک  و راهنمایی  مشکالت 

رشته  یها  یقبول نیآخر 
20000: 1منطقه

30000: 2منطقه

40000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
.   گیرد می  صورت خودگردان  پردیس و مازاد ظرفیت ، روزانه  دولتی های  دانشگاه  در محیط بهداشت مهندسی رشته در  پذیرش

 دارد  دانشجو پذیرش هم  اسالمی آزاد دانشگاه محیط  بهداشت مهندسی  رشته در البته

ی دانشگاه  دروس
: اصلی  و پایه دروس

  اپیدمیولوژی  ،پاتوبیولوژی  ،بهداشت آموزش  ،برداری نقشه ،هیدرولیک اصول ،مقدماتی  حیاتی  آمار ،عمومی  شیمی ،عمومی  فیزیک 

 .درمانی  و بهداشتی  خدمات  عرضه نظام ،روستایی و شهری  شناسیجامعه  واگیر، های بیماری

: تخصصی  دروس
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  در فاضالب  دفع  ،آب  منابع بهسازی و تصفیه  اصول ،فاضالب  و آب  کشیلوله کارگاه ، فاضالب  و آب میکروبیولوژی  و شیمی 

  و حفاری ها،تلمبه  موتور  تعمیر و اندازی راه  و نصب کارگاه ،فاضالب  و آب  تأسیسات  در تلمبه موتور کاربرد ،کوچک  اجتماعات 

  پرتوهاو با آشنایی  گندزداها، ،عمومی  اماکن  و مسکن  بهداشت ،غذایی  مواد بهداشت  هوا، بهداشت اصول  ، چاه  از برداری بهره

 تأسیسات  نگهداری  و برداری بهره ، اضطراری  شرایط  در بهداشتی  اقدامات  ، ای حرفه  بهداشت  ، ناقلین  و سموم  کاربرد پرتوزاها،

 .عرصه در کارآموزی ، فاضالب  و آب 

ل یتحص  سال
سال است.  4این رشته کارشناسی و مدت زمان تحصیلی  

کار رشته  ابزار
  انسان جا هر چون  بود خواهد زیاد بسیار رشته این  شغلی  های فرصت  دهد، اهمیت  سالمتی  و  بهداشت به حکومت  و جامعه  اگر

 های توانمندی   ما کشور در  متأسفانه  اما باشند، داشته  حضور باید رشته این  متخصصان  او، سالمت حفظ  برای  باشد، داشته  وجود

 شده  کم کاذب  طور به رشته این  التحصیالن فارغ شغلی  های فرصت  روهمین  از و مانده  ناشناخته محیط  بهداشت متخصصان

 آموزش  و درمان - بهداشت وزارت  در تواندمی  کاردانی  مقطع در محیط  بهداشت  توانمند التحصیلفارغ  یک  وجود این با. است

  و فاضالب  و آب خانهتصفیه  طراحی  خصوصی  های شرکت ،فاضالب  و آب  سازمان ها،شهرداری   در کارشناسی مقطع  در و پزشکی 

 . باشد داشته  مناسبی  شغلی  های فرصت زیستمحیط  حفظ  سازمان

رشته  یها شی گرا
پس از دریافت کارشناسی یا لیسانس این رشته، دانشجویان میتوانند در آزمون ارشد شرکت کنند و وارد کارشناسی ارشد این  

 . رشته شوند. دروس دکترا نیز تعریف شده است

توانمندی های الزم
 مندی عالقه صورت  در محیط  بهداشت  دانشجوی  و است  ریاضی و فیزیک  ،شیمی ،بیولوژی  جنبه  سه دارای  محیط  بهداشت  رشته

  ویژه به فنی  دروس به که محیط  بهداشت کارشناس مثال  برای . گردد موفق  رشته این  در تواندمی  فوق  های زمینه  از یک  هر به

  تواندمی  نیز بیولوژی  به مند عالقه کارشناس . کند فعالیت  هاخانه تصفیه  طراحی  زمینه  در تواندمی ،است   مندعالقه سیاالت  مکانیک 

  است  مندعالقه  شیمی به که فردی  و کند  تحقیق  و مطالعه  محیطی زیست فاکتورهای  توسط  انسان به هابیماری  انتقال  زمینه  در

 .نماید فعالیت  فاضالب  یا آب  تصفیه  فرآیند از اعم  مختلف فرآیندهای  زمینه در تواندمی 

در خارج از کشور   التی تحص
ریدرصورت داشتن مدارک کافی و رزومه قوی، امکان ارسال درخواست وجود دارد. 
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


89 

ی دندان یساخت پروتزها كارشنایس
ست؟ی چدندانی  پروتزهای ساخت كارشنایسرشته 

سال   4یقا برای این موضوع صادق است. با این تفاوت که دیگر به صورت پیوسته کارشناسی را در  توضیحات رشته کاردانی دق 

 تحصیل خواهند گرفت. بازار کار برای کارشناسی ها کمی فراهم تر است. البته همیشه این موضوع صادق نیست 

  فعال  ایران، های دانشگاه در رشته این پذیرش ظرفیت  بودن پایین   دلیل به و شد کارشناسی دندان  پروتز  ی  رشته 1360 سال

  برای  توانند می  رشته این از  التحصیل  فارق دانشجویان اما.  نیست پذیر امکان  ایران( در )البته رشته همین  در تحصیل  ی ادامه

.  باشند می پزشکی  دکترای آزمون در  شرکت به قادر اصولی رعایت با همچنین .  کنند شرکت دیگر های  رشته در ارشد، کارشناسی

 . شود می  داده تطبیق مشترک های   واحد قبولی صورت در که

رشته  یها  یقبول نیآخر 
3500: 1منطقه

4000: 2منطقه

5000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
. وجود دارد پذیرش  پردیس خودگردان نیزدر در این رشته پذیرش روزانه است. 

کاردانی هوشبری
تکمیل تحصیل است. افرادی که شانس قبولی هوشبری را از دست داده اند، میتوانند در رشته  تفاوت تنها در سال های تحصیل و 

 . کاردانی آن شرکت کنند و به صورت ناپیوسته ادامه تحصیل دهند

و ارشاد یمعارف اسالم وستهیارشد پ کارشنایس
ست؟ یچ  و ارشاد یمعارف اسالم  وستهیارشد پ کارشنایسرشته 

  ی، فلسفه و کالم اسالم  یحقوق اسالم ی فقه و مبان  شیو ارشاد در سه گرا  ی، معارف اسالم  اتیاله   وستهیارشد پ یرشته کارشناس

رشته   نی ا انیدانشجو یعنی باشد  یم  وستهیارشد پ یدر دوره کارشناس شی شود که هر سه گرا یارائه م ثیو علوم قرآن و حد

 دهند.  یخود را ادامه م التیتا مقطع ارشد تحص میو مستق وستهیبه صورت پ  ،ارشد  یبدون شرکت در آزمون کارشناس

رش یپذ   نوع
  یروزانه و نوبت دوم ) شبانه ( صورت م یدولت  یو حقوق در دانشگاه ها  یمعارف اسالم  وستهیارشد پ   یدر رشته کارشناس رش یپذ 

رد یگ

ری
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  یست یدانشگاه با تیسا  قیندارد و از طر یبه  انتخاب رشته کنکور سراسر یازیرشته مذکور در دانشگاه امام صادق ن  رشیپذ

رشته در   نیشدن ا رفتهیپذ  یشرکت نمود. اما برا  زین یدر کنکور سراسر   دیثبت نام و انتخاب رشته را انجام داد اما حتما با

 انتخاب رشته کنکور شرکت کرد.   ندیرادر ف دی، با یرانتفاعیغ یدانشگاه ها 

گرایش های رشته 
گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی ، فلسفه وکالم اسالمی و علوم قرآن و حدیث است.  3این رشته دارای 

 البته رشته های کارشناسی ارشد پیوسته تنها برای برادران است

کار رشته  ابزار
دانشگاه   یعلم ات یتوانند در سمت ه  یادامه دهند ، م  یتخصص  یخود را تا مقطع دکتر   التیرشته اگر تحص نی دانش آموختگان ا

و   یارشد معارف اسالم یرشته کارشناس شی هر سه  گرا یتخصص یها اشتغال داشته باشند. در دانشگاه امام صادق مقطع دکتر 

 .شود یارشاد ارائه م 

: فرصت اشتغال وجود دارد  زین ریز یکار  یها  نهیدر دانشگاه در زم یعلم اتیبر ه عالوه

 ی پژوهش یها  ت یو فعال ی فرهنگ یدر دانشگاه ها ورود به عرصه ها سی تدر

 ی و اسالم  یمسائل فرهنگ  نهی و پژوهشگر در زم محقق

 ی در سطح عموم ی معارف اسالم مبلغ 

، وزارت ارشاد  مایمانند صدا و س ی فرهنگ یدر سازمان ها  تیفعال

ی و حقوق  یفقه  مشاور

… و

  نیا  النیاز فارغ التحص یبعض  یشود ، برا  ی برگزار م هییامکان شرکت در آزمون قضاوت که هر ساله توسط قوه قضا ن یچن  هم

  ی، م یحقوق اسالم یفقه و مبان  شیو ارشاد در گرا یمعارف اسالم  وستهیارشد پ  یرشته فراهم است. دانش آموزختگان کارشناس

 توانند با شرکت در آزمون قضاوت ، جذب  منصب قضا شوند. 

دروس دانشگاهی 
  یدر حوزه ها ی واحد درس  80فقه و حقوق ، حدود   ی، عالوه بر دروس تخصص یحقوق اسالم   ی فقه و مبان  شی گرا انیدانشجو

فقه   خ ی، تار یفقه ، قواعد فقه توان به فقه ، اصول   یم  شیگرا  ن یدر ا  یو از جمله دروس تخصص نند یب یآموزش م  یمعارف اسالم 

 . کرد اشاره  …و فقهاء و 

عالوه بر دروس مشترک   انیو ارشاد ، دانشجو یمعارف اسالم  وستهیارشد پ یرشته کارشناس  ی فلسفه و کالم اسالم ش یدر گرا

،   یفلسفه اسالم خ ی، تار  ی، فلسفه اسالم  ی فلسف یهامانند نظام  یمعارف اسالم  تیواحد در رابطه با ماه 80ها ،   شی گرا نیب

ری گذرانند.  می. …و   یشناس، الهیات در قرآن کریم ، معرفت  یآن ، منطق صور خ یفلسفه غربی و تار
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و   یخیتار  یها یبررس تیو با محور یواحد آن تخصص 80را که  ی واحد درس 230حدود  زی ن ثیعلوم قران و حد ش یدر گرا

  ری، تفس  یاجتماع ری، تفس یاخالق   ری، تفس ثیو احاد میقران کر  خ ی، تار میقران کر  ریشود. تفس ی باشد ، ارائه م یم  یعلوم

باشد.  یم  شین گرایا  تخصصی دروس از.. …و یفلسف  ریتفس  ،یعرفان

سال تحصیل 
دوره    یسال برا 5و ارشاد  ، حداکثر  یارشد معارف اسالم  یدر رشته کارشناس یدانش آموختگ  یمجاز برا   یلی طول دوره تحص

  یرا م  یواحد درس 230سال ، حدود   7در طول   انیباشد و دانشجو یارشد م یدوره کارشناس  یبرا زیسال ن 2و  یکارشناس

 گذرانند. 

توانمندی های الزم
. از طرفی باید به دروس عربی، فلسفه و منطق  یدکسانی که به این حوزه عالقه مند هستند میتوانند در این رشته خوب پیشرفت کن 

 مسلط باشند 

(  ) راديوترایپ یتكنولوژ  کارشنایس و کاردانی
ست؟ ی(چ ) راديوترایپ یرشته تكنولوژ

و   کسیاشعه ا دی طرز تول نه یکه دانش الزم را در زم  ی است. افراد یپرتودرمان   یکاردان در گروه تکنولوژ ت یرشته ترب ن یهدف ا

و   کسیحفاظت از اشعه ا یهاروش  ،یدرمان  یمیو ش یپرتودرمان  یهاک یمربوط به آنها، انجام تکن نی و قوان ویواکت یمواد راد

ها و و بخش  یساده و تخصص یهای در پرتودرمان توانندی م ی لیالتحص و پس از فارغ  رندیگی فرا م  ویواکتیتشعشعات راد

است که متخصص   نیدر ا   یپرتوشناس  یرشته با تکنولوژ ن یاست که تفاوت ا یکنند. گفتن   تیفعال  یپرتودرمان یهادرمانگاه 

از اشعه   ،یوتراپ یاما متخصص راد کندی م  یربردار یمختلف بدن تصو یاز اعضا   ،یربرداریتصو یهابا استفاده از دستگاه  یولوژیراد

 ده دارند ا به عهر  یدرمان اتیعمل ی و اجرا کندی استفاده م  یماریدرمان ب یبرا

رشته  یها  یقبول نیآخر 
5000: 1منطقه

5000: 2منطقه

6000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
.  ردیگ یصورت م و پردیس خودگردان روزانه یدولت ی در دانشگاه ها یپرتو درمان یدر رشته تکنولوژ   رشیپذ

ی دانشگاه  دروس
ری:هیدروس پا
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و  یشناسبافت  ،یپزشک ات یاصطالحات و کل مار،یو مراقبت از ب هیاول  یهاکمک  ،یانسان یولوژ یزیف  ،یآناتوم ،یعموم  کیزیف

 .یشناسبیآس

:یو تخصص ی اصل دروس

اصول محاسبات و    ،یوتراپیراد یهاک یتکن  ،یوتراپ یراد یهادستگاه  و،یواکت یتشعشع و مواد راد ک یزیبدن، ف یسطح یآناتوم

  یپزشک یهاک ی تکن ،یوگراف یراد یهاک ی تکن ونساز،ی یو حفاظت در برابر پرتوها  یولوژی وبیراد ،یوتراپیدر راد یزیربرنامه

 .یکارورز ،یمارستانیب یکارآموز  ،یاهسته 

ل یتحص  سال
سال است.  4و مدت آن  واحد را در دوران تحصیل خود سپری کند 130دانشجو باید  

کار رشته  ابزار
و درمانگاه های سرطان مشغول به کار شوند بعد از تکمیل تحصیل میتوانند در مراکز پرتودرمانی 

رشته  یها شی گرا

 رشته تاریخ علوم پزشکی   رشته رفاه اجتماعی

آموزش پزشکی  رشته علوم داروهای پرتوزا 

فن آوری تصویربرداری پزشکی  مدیریت برنامه ریزی الکترونیکی در علوم پزشکی 

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی  ژورنالیسم پزشکی 

توانمندی های الزم
این افراد باید به دروس فیزیک و زیست تسلط خوبی داشته باشند. از آنجا که سر و کار آنها با پرتوهای مختلف است، باید  

 .از طرفی داشتن صبر و حوصله در این رشته موثر است. شناخت خوبی از آنها کسب کرده باشند

کاردانی به کارشنایس 
تحصیل، میتوانند وارد کارشناسی ناپیوسته شوند و لیسانس یا کارشناسی را پس از دو سال تحصیل  دانشجو ها پس از دو سال  

دریافت کنند. البته کاردانی ها نیز میتوانند وارد بازار کار شوند اما باید توجه داشت که میزان درامد متناسب با مدرک میتواند باشد 

ور بفرستند. در ارسال درخواست حتما راهنمایی باید بگیرید. کاردانی ها نیز میتوانند درخواست برای خارج کش

در خارج از کشور   التی تحص
دارند اما خیلی بهتر است   پذیرشبیشتر رشته رادیولوژی دارای درخواست است. اما رشته های رادیوتراپی هم تا حدودی توانایی  

 در صورت ارسال درخواست، دارای نمرات باال و رزومه قوی باشد دکه فر
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کتابداری در شاخه پزشکی 
های  سازی، ساماندهی و اشاعه اطالعات درشاخهکه در رشته کتابداری در شاخه پزشکی تحصیل می کنند، به مجموعه افرادی

شناسی،  داروشناسی، بیماری های آناتومی، در زمینه پردازند و اطالعات پایه پزشکی و پیراپزشکی و موضوعات وابسته به آن می 

آورند. شناسی پزشکی را به دست می علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، بیوفیزیک و واژه 

:دانش آموختگان این رشته همچنین از توانایی های زیر برخوردار می شوند

انجام امور تخصصی، فنی و خدماتی کتابخانه های علوم پزشکی  -

نظارت بر فعالیت ها و رفع اشکاالت فنی و تخصصی  -

برنامه ریزی و اداره انواع کتابخانه ها ی علوم پزشکی  -

اجرای امور پژوهشی در مسائل کتابداری پزشکی  -

نوع پذیرش 
رد یگ یروزانه صورت م  یدولت  یدر دانشگاه ها  یدر شاخه پزشک   یدر رشته کتابدار  رشیپذ

ابزار کار 
 میتوانند به عنوان کتابدار به فعالیت خود ادامه دهند در آینده نیز 

در دوران تحصیل خود، به عنوان کار دانشجویی در کتابخانه دانشگاه میتوانند مشغول شوند. 

گفتار درمانی 
ست؟ی چ درمانی گفتاررشته 

 اختالالت  دچار که است افرادی  به رساندن یاری آن هدف  و است  توانبخشی  علوم  هایمجموعه زیر از یکی  درمانی گفتار رشته

 :شودمی  زیر موارد شامل  کمک این  که  هستند زبانی و گفتاری 

  قدرت )   اندشده  مغزی  های آسیب دچار که بیمارانی  دارند، صوت  در اختالل  که بیمارانی  دارند، تلفظی اختالالت  که افرادی  به کمک

  از ای گسترده  طیف  به کمک ،کالمی  ارتباط  برقراری  برای  ناشنوایان کردن یاری  ،(گویندمی  سخن  ربطبی یا نداشته  گفتن  سخن 

 هاییآسیب  اول  وهله در متخصصان از  دسته این. جامعه  افراد به مشاوره  و توصیه ،کالمی  ارتباط  برقراری  برای  ذهنی  ماندگانعقب

  و دیدگیآسیب  میزان ارزیابی به دوم وهله در و دهندمی   تشخیص شده وارد زبان و گفتار به اکتسابی یا ژنتیکی عامل توسط که را

 کنند می  شروع را درمان مرحله سپس و پردازند می  آن علت

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 7000: 1منطقه  

12000: 2منطقه  
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8000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
گیرد  می صورت خودگردان پردیس و روزانه دولتی  های دانشگاه  در درمانی  گفتار رشته در  پذیرش

گرایش های رشته 

:فارغ التحصیالن کارشناسی گفتار درمانی مجازند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند •

 رفاه اجتماعی•

 تاریخ علوم پزشکی •

آموزش پزشکی •

پزشکی برنامه ریزی الکترونیکی در علوم  •

آمار زیستی •

ژورنالیسم پزشکی •

 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی•

کار رشته  ابزار
  خود صوت  از که افرادی  کل  در و دوبلورها سیما، و صدا گویندگان ها،خواننده  ،مداحان ،قرآن قاریان به تواند می   درمانگر گفتار یک

 به برایشان  مشکلی   تا کنند استفاده  خود صوت  از  یا بگویند سخن  چگونه که  دهد  آموزش  کنند،می  استفاده  ای حرفه  صورت به

  اول حرف  شانتحصیلی  زمینه  در خواهندمی  و باشندمی  هاناشناخته کشف  دنبال  به که کنجکاو جوانان برای  رشته این . نیاید وجود

  مراکز ،بهداشت  مراکز  و هادرمانگاه  در  تواندمی  درمانگر گفتار یک . دارد زیادی ناشناخته های زمینه و است  بکری  رشته  بزنند، را

 .است  شنواهاکم  و ناشنواها با ارتباط  در کار عمده قسمت  چون بکند فعالیت  استثنایی  پرورش  و آموزش  مراکز  و توانبخشی  ویژه

دروس دانشگاهی 
:اصلی  و پایه دروس

 گفتار، با رابطه و اعصاب  فیزیولوژی  و آناتومی  گفتار، مکانیزم  فیزیولوژی  و آناتومی  ،عمومی فیزیولوژی  و آناتومی ،صوت  فیزیک 

 بازی ،ذهنی  ماندگی عقب ،حرکتی  روانی  رشد ،یادگیری  روانشناسی ،نوجوان  و کودک روانپزشکی  ،نوجوان  و کودک روانشناسی 

 اصول ،زبان روانشناسی  ،آواشناسی ،شناسیزبان ،اولیه  های کمک ،تخصصی  زبان ،سنجی  شنوایی  مبانی  ،شنوایی  سنجش  ،درمانی

 بینی  و حلق  و گوش  های بیماری ،شناسیآسیب  و شناسیبافت ،پزشکی  ژنتیک  ،تحقیق  روش ،پزشکی اصطالحات  ،مشاوره متون  و

.توانبخشی  اصول گفتار، با رابطه  در ارتودنسی  گفتار، با رابطه در اعصاب  های بیماری  ،درمانی  گفتار در جراحی  کاربرد ،

: تخصصی دروس

 گفتار، تولید در اختالل  شناسی بیماری ،زبان و گفتار رشد  تأخیر شناسیبیماری ،زبان و گفتار طبیعی  رشد ،درمانی  گفتار مبانی 

 ،خواندن  در اختالل  شناسیبیماری  تشدید، در اختالل  شناسیبیماری ،صوت  در اختالل  شناسیبیماری ،درمانی  گفتار در مدیریت 

 .بالینی  کارآموزی ،پژوهش  و پروژه ،زبان و گفتار شناسی بیماری در افتراقی  تشخیص  و ارزیابی
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سال تحصیل 
سال خوانده میشود  4که در واحد است   128

توانمندی های الزم
  همچنین .  کنندمی  پیشرفت  کندی  به بیماران از بعضی  که  چرا. است  درمانگر  گفتار یک برای  الزم  ویژگی مهمترین  بودن صبور

 مراجعین  یعنی  ؛است زیاد بسیار کنندگان مراجعه  تنوع  کار این  در که این  برای . باشد پذیرانعطاف  باید رشته این  متخصص 

  دانشجوی . دارند را خود خاص های ویژگی و روحیات  هریک  شک بدون  که باشند ساله  90 فرد یک  تا ساله 2 بچه یک  توانندمی 

 آشنایی  مختلف  های لهجه با است  بهتر طورهمین . باشد مسلط  کامپیوتر  دانش  و انگلیسی  زبان به که است  کسی  رشته این  موفق 

 .است  کرده زندگی زبان کُرد یا تُرک  محیط  یک  در که  کند مراجعه  او به ناشنوایی  است ممکن  چون باشد داشته 

خارج از کشور  رشته درتحصیل 
بنابراین مدرک زبان شما بسیار در این  در صورت گرفتن پذیرش در هر کجا، باید به زبان آن کشور تسلط باالیی داشته باشید. 

 رشته حائز اهمیت است. 

گیاه پزشکی 
ست؟ی چ گیاه پزشکیرشته 
و   یمرتع  ،یجنگل ،ینتیز ،یباغ ،یزراع  اهانیگ ی ماریآفات و عوامل ب ییو شناسا صی تشخ یپزشک  اه یدر رشته گ ،یبه طور کل

کامل   ییو آشنا اهانیبر گ یرانگلیو غ  یانگل ی های ماریاثر آفات و عوامل ب یو چگونگ  میشناخت عال نی و همچن ی اهیگ  یهافرآورده

 . ردیگی مبارزه، مورد بحث قرار م یهابا اصول و روش 

رش یپذ   نوع
. البته   ردیگ یصورت م  یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ  یدولت  یدر دانشگاه ها  یپزشک  اهیگ یدر رشته مهندس   رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم   یپزشک اهیگ  یدر رشته مهندس

ی دانشگاه  دروس
تکنولوژی مبارزه شیمیایی   –بیماری های مهم گیاهی  –اصول کنترل آفت   –شناسایی آفت  –حشره شناسی  –اصول گیاه شناسی 

مبانی کشاورزی پایدار و ...  –خاکشناسی  – باغبانی عمومی  -آفات مهم گیاهان زراعی -کنه شناسی – هوا و اقلیم شناسی  –

کار  ابزار
همچون سازمان حفظ نباتات کشور،    یع یو منابع طب یحوزه کشاورز یهاها و شرکتدر سازمان تواندی پزشک م   اهیاستخدام گ

 .رد یمرتبط انجام بگ یهاها و شرکتسازمان ریو سا یها، وزارت جهاد کشاورز  یشهردار

دست   تواندی بخش م  نیدر ا ی و نظارت یتیریمد یهابه سمت شتریبا کسب تجربه ب زین یسازمان دولت کیصورت استخدام در  در

 .ابدی
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  یمراکز آموزش کشاورز ،یکشاورز  یهاآموزشکده  ،یکشاورز یهادانشکده  ،یکشاورز یها)هنرستان  یمراکز آموزش  نیهمچن 

وابسته به آن در مراکز   یها( و بخش ی اهیگ یهای ماریکشور )آفات و ب  ی پزشک اهیگ  قاتیشامل مؤسسه تحق  ،پژوهشی  مراکز( …و

استان ها،  ی عیکل کشور و ادارات منابع طب  یزدار ی)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ یدولت مهیو ن یادارات دولت  ریاستانها، سا

(  …ها وکل آن در استان   یهاو اداره  ستیز ط یها و شهرستان ها، سازمان حفاظت مح سبز استان یها و فضاتانسازمان بوس

  افتن یاستخدام و  یهاحوزه  نیمهمتر  زکود و سم  ا عیتوز  یهاو شرکت یپزشک   اهیگ یخصوص  یهاک ی نی شامل کل یردولتغی بخش

 پزشک است.   اهیگ کی ی شغل برا

الزم یها  یتوانمند
رشته   نیاز دروس ا  یابخش عمده  رایمند باشد، زعالقه ی و به خصوص حشره شناس یبه کشاورز دیرشته با نی ا یدانشجو 

و باالخره، داوطلب   شوندی ها آموزش داده مآن یشناس ستیآور )آفات( و ز انیدرس، حشرات ز  نیاست و در ا  یاهیشامل آفات گ 

  دیبا لی دارد و در طول تحص یداشته باشد، جنبه علم یاز آن که جنبه عمل   شی ب یزشک پ اهیرشته الزم است بداند که گ نیا

 به دست آورد. یو حشره شناس یشناس ی باکتر ،یشناس روسیو ،یدرباره قارچ شناس ی ااطالعات گسترده 

ییماما
ست؟ یچ ماماییرشته 

 ، آموزشی  ، ای مشاوره نقش  از اعم ای گسترده  بسیار های  نقش  که است  پزشکی  علوم  های   مجموعه زیر از یکی  مامایی رشته

  ماما یعنی  ؛ کند می  پیدا مفهوم  کودک  و مادر با ارتباط  در ها نقش  این  تمامی  البته.  دارد تحقیقاتی  و درمانگری  ، حمایتی ، مراقبتی 

 مراقبت  و طبیعی  زایمان ، بارداری  دوران در مراقبت  ، خانواده  تنظیم  نحوه و آموزش  ، ازدواج هنگام   و بعد ، قبل  مشاوره به

  نظر از باید مامایی  دانشجوی .  پردازد می  آن  از  بعد و بلوغ دوران بهداشت  زمینه در دختران  به آموزش و کودک  و مادر بهداشتی 

 یک  کار از مهمی  بخش  آموزش و مشاوره چون  ، باشد برخوردار خوبی اجتماعی  روابط  از و داشته کامل سالمت  روحی و جسمی 

 .  است  ماما

رشته  یها  یقبول نیآخر 
 9000: 1منطقه

15000: 2منطقه

11000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
  مامایی رشته در البته.   گیرد می صورت خودگردان پردیس و مازاد ظرفیت  ، روزانه دولتی  های دانشگاه در  مامایی رشته در  پذیرش

ری دارد   دانشجو  پذیرش   هم  اسالمی  آزاد دانشگاه
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ی دانشگاه  دروس
– 1 عمومی  داروشناسی –   نوزادان کارآموزی  – جامعه بهداشت خدمات اصول  – نوزادان – اختصاصی  و عمومی شناسی آسیب

  عمل اتاق در کار روش و مامایی  و پرستاری  فنون  و اصول – کودکان های   بیماری کارآموزی – 2داروشناسی  – کودکان های بیماری

– زایمان و عمل اتاق  در کار  روش و مامایی و پرستاری فنون و اصول کارآموزی – فیزیکی معاینات و شناسی نشانه – زایمان و

  عمومی، شناسی روان –(  1) داخلی  های بیماری  و فیزیوپاتولوژی  – حیاتی آمار – فیزیکی معاینات و شناسی نشانه کارآموزی

– ( 2بهداشت) بیماریها با مبارزه و اپیدمیولوژی  اصول –( 2)  داخلی های   بیماری و فیزیوپاتولوژی – خانواده  و زن روانشناسی

  و مادر تغذیه اصول  –  جراحی های بیماری و فیزیوپاتولوژی –  تخصصی انگلیسی  زبان –( 3) داخلی های  بیماری  و فیزیوپاتولوژی

  و بهداشت آموزش، ارتباطات، –  مامایی  در حقوق  و قوانین اخالق، تاریخ،  – جراحی و داخلی های  بیماری کارآموزی – کودک

  باروری و کودک و مادر بهداشت –  مامایی در قانونی  پزشکی و حقوق-( 3  بهداشت) باروری و  کودک  و مادر بهداشت در مشاوره

–(  5بهداشت) باروری و کودک و مادر  بهداشت در کیفیت ارتقاء  و مدیریت  – مامایی  در قانونی پزشکی  و کارآموزی –(  4بهداشت)

  و بارداری –  مامایی  در روانپزشکی اصول –  ژنتیک – خانواده  تنظیم و کودک و باروری،مادر بهداشت کارآموزی –  شناسی جنین

  در الکترولوژی و سونولوژی رادیولوژی، – طبیعی بارداری کارآموزی   – جنسی  عملکرد اختالالت –  طبیعی  بارداری – 1 زایمان

  و مدیریت اصول – زایمان درد  کاهش های  روش و فیزیولوژیک و ایمن  طبیعی، زایمان – 2 زایمان و بارداری – زنان و مامایی

  طبیعی غیر زایمان و بارداری –  3 زایمان و بارداری – ناباروری و زنان بیماریهای – طبیعی زایمان  کارآموزی  – مامایی در آن کاربرد

  در  جراحی و داخلی های  بیماری -4 زایمان و بارداری – طبیعی غیر و طبیعی زایمان کارآموزی – زنان های بیماری  کارآموزی –

زایمان و بارداری

ل یتحص  سال
کارشناسی است. همچنین تحصیل میتواند تا دکتری ادامه پیدا کند اما ناپیوسته است و باید کنکور ارشد و دکتری داد به صورت 

کار رشته  ابزار
  رشته انتخاب  از مدتی  از  پس تا  بگیرند نظر  در داوطلبان تمامی  باید که آنچه نظر، مورد رشته در تحصیل  و رشته انتخاب  از پیش

  غافل وجه هیچ  به موضوع این از  بنابراین. باشد می نظرشان مورد  رشته شغلی آینده و کار بازار  از آگاهی نشوند، پشیمان خود

 .بزنید رشته انتخاب به دست نظر مورد رشته  کار بازار بررسی از  پس و نشوید

  ماما یک که برسانیم اطالعتان  به است الزم  میپرسید،مامایی سوال   رشته شغلی آینده و کار بازار با رابطه اگر از تیم نوتروفیل در

  بهداشتی، خدمات مربی عنوان  به ها  درمانگاه ها،  زایشگاه ها،  بیمارستان  خانواده، پزشک طرح و بهداشتی مراکز  در تواندمی 

 .شود استخدام خانواده  بهداشت کارشناس مدارس، بهداشت مربی

  توانند می  کارشناسی مدرک داشتن  صورت در حاضر  قوانین اساس بر مامایی  رشته التحصیالن فارغ  که است ذکر به الزم  همچنین

  نیز ارشد  مقطع در مامایی رشته کار بازار با رابطه در. نمایند اقدام  درمانی و بهداشتی خدمات ارائه جهت مطلب نمودن دایر برای

 و درمانی  مختلف  های   بخش مدیر و سرپرست  عنوان به توانندمی   ارشد کارشناسی  مقطع التحصیالن  فارغ  که بگوییم باید

 . بپردازند فعالیت به درمانی ـ بهداشتی  مراکز در ستادی  و مدیریتی  های  پست  در یا و ها بیمارستان در آموزشی  سوپروایزر

رشته  یها شی گرا
گرایش های ارشد مامایی: 
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نگر  جامعه مامایی  گرایش مامایی ارشد کارشناسی  باروری گرایش مامایی ارشد کارشناسی

مامایی  در مشاوره  گرایش مامایی ارشد کارشناسی  مامایی  مدیریت  گرایش مامایی ارشد کارشناسی

 قانونی  مامایی  گرایش مامایی ارشد کارشناسی  مامایی  آموزش گرایش مامایی ارشد کارشناسی

توانمندی های الزم
  و دارد حساسی  بسیار شرایط زایمان حال در خانم یک چون خواهدمی   باال بسیار حوصله و صبر  و عالقه و عشق  مامایی رشته

  قوت   و آرامش او به بسیار حوصله و صبر  با امکان حد در باید ماما یک و نیست  خودش اختیار  در حرکاتش یا حرفها از  بسیاری

 . دارد عهده بر را او جنین  و مادر یعنی دونفر جان لیت سئوم  که باشد داشته توجه  و بدهد قلب

در خارج از کشور   التی تحص
  که این  هم  و باشید داشته  را خود نظر مورد ی  دوره برای رقابتی امتیاز متوسط    هم باید متقاضیان. است  رقابتی پذیرش فرایند

  مصاحبه به شده  انتخاب متقاضیانر  دیگ شرایط  . باشید گذرانده  دانشگاه نظر  مورد ی  نمره حداقل با را خاصی نیاز مورد  های دوره

  در کردن  فکر  های  مهارت یا ارتباط برقراری  توانایی  نظیر بهداشتی، ی  حرفه  این با مرتبط  مهم های ویژگی تا  شوند می دعوت

 . گیرد قرار بررسی مورد  ها آن در حساس، شرایط

میکروبیولوژی
ست؟یچمیکروبیولوژی رشته 

  صیباشد که در تشخ  یم ی و پزشک  ک یژنت ،ی وتکنولوژیب ،ی میوش یاز جمله ب از علوم  ی اریبس و اساس  هی“ پا یولوژیکروبی ” م

آن ها  یو مسائل مختلف مربوط به زندگ  ی کروسکوپیجانداران م  ییرشته با هدف شناسا نی دارد. در واقع ا  یها نقش مهم یماریب

امر باعث    نیبرند که هم  ینام م ی مولکول  یسلول یشناس ستی را با عنوان ز یلوژویکروبی م  اوقات  یشده است که البته گاه  جادیا

که علم   دیاست.اما توجه داشته باش ی مولکول  یهمان رشته علوم سلول ی ولوژیکروبی داوطلبان گمان کنند رشته م یشود عده ا  یم

 است.  یمولکول  یمادر علوم سلول یولوژ یکروبیم

رشته  یها  یقبول نیآخر 
11000: 1منطقه  

20000: 2منطقه  

 30000: 3منطقه

رش یپذ   نوع
ریپذیرش در این رشته به صورت روزانه، نوبت دوم و غیر انتفاعی صورت میگیرد 
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گرایش های رشته 
باشد که در   یم  یصنعت یولوژی کروبیم  ،ییغذا یولوژ یکروبی،م یپزشک  یولوژیکروب یچون م  ییها  شی شامل گرا یولوژ یکروبیرشته م

 .میاز آنها پرداخته ا  کیاز هر   یمختصر حاتیبه ارائه توض ریقسمت ز

.است  شیگرا  نی انسان در حوزه مربوط به ا  یزا برا یماریب  یها  کروبی م یبررس ی پزشک  یولوژ یکروبیم

.است  شی گرا نیها در حوزه مربوط به ا کروبی به کمک م ییمواد غذا د یتول  یی غذا یولوژ یکروبیم

  طی مح یها  یکودها، در رفع آلودگ  دها،یمانند اس  یمواد صنعت  دیدر تول  دیمف  یها  کروب ی استفاده از م ی صنعت  یولوژ یکروبیم

  هیدر تصف ن،ی مقابله با آن ها، در استخراج فلزات سنگ یو راه ها   یاهیآفات گ  ییدر شناسا ست،یز

 است.   شیگرا  نای  به مربوط  حوزه در …نفت و 

  یدر مقطع کارشناس یولوژیکروبیوجود دارد.رشته م  یو دکتر  یدر مقطع کارشناس یولوژ یکروبیدر رشته م لیامکان تحص   رانیدر ا

واحد هم   8و  یاریواحد مربوط به دروس اخت  8 ،یه دروس اجبارآن مربوط ب ی واحد درس 12است که   یواحد درس 28ارشد شامل 

  شی (گرا2 یو مولکول ی علوم سلول -یشناس ستیارشد ز   یدر کارشناس ک ینتژ شی(گرا1نامه اختصاص دارد.  انیبه پا

  ستیارشد ز یدر کارشناس  یمیوشیب  شی (گرا3  یو مولکول یعلوم سلول -یشناس ستیارشد ز ی در کارشناس یولوژ یکروبیم

  ی(کارشناس5 یل و مولکو یعلوم سلول -یشناس ست یارشد ز یدر کارشناس  کیزیوفیب شی (گرا4  یو مولکول یعلوم سلول -یشناس

– یشناس ستیارشد ز یدر کارشناس ایدر یفناور  ستیز شی ( گرا6 ی کروبیم  شگرای  – ( یوتکنولوژ ی)ب  یفناور ستیارشد ز

  شی هم گرا  ”یولوژیکروبمی  –  یشناس ستی“ز نکهی باشند.ضمن ا یرشته م نیارشد ا  یها  شیاز جمله گرا  یو مولکول سلولی علوم

 باشد.  یم هرشت نی در ا ی مربوط به مقطع دکتر

کار رشته  ابزار
که بخش   دیالزم است بدان   یولوژیکروبی رشته م یشغل یدر رابطه با فرصت ها دیرا دار یولوژی کروبیدر رشته م  لی اگر قصد تحص

توانند در   ی ها( م ستیولوژیکروبی رشته )م نی ا النیهاست . فارغ التحص  شگاه یمربوط به آزما یولوژیکروبی م انیکار دانشجو  یاصل

  یها،بخش ها  مارستانیب یشناس کروبی و م  یپاتولوژ یها  شگاهینفت، آزما ی پژوهشگاه ها ن،حوزه بهداشت و درما یسازمان ها

  عنوان به و شوند کار به مشغول  …و   ی شگاهیآزما لوازم  ه یته  ست،یز ط یمح  ،یکشاورز ،ییو دارو ییغذا عیصنا یقاتیتحق

واکسن و سرم و   شگاهیآزما  ،کارشناسیغذا، دارو و بهداشت شگاهیپژوهشگر،کارشناس آزما ،یطب   صیتشخ   شگاهآزمای کارشناس

 بپردازند.   تیبه فعال یو بهداشت یشیآرا ،یدن یآشام ،یکارشناس مواد خوراک 

دروس دانشگاهی 
و   یصنعت ی ولوژیکروبمی  – شگاهیو آزما شناسی قارچ – شگاهیو آزما 2 یشناس باکتری – شگاهیو آزما یطی مح یولوژ یکروبیم

  شگاهیو آزما 2 کژنتی   – تکامل  – شگاهیو آزما یمونولوژای – شگاهیو آزما یاهیگ یولوژیزیف  مبانی –  کیزیف  یمیوش بی – شگاهیآزما

– شگاهیو آزما کیزفی – شگاهیو آزما یاه یگ ست زی – شگاهی و آزما یعموم ی مشی –  کیزیوفبی  –  شگاهیو آزما 1  یولوژیکروبمی  –

  یولوژیکروبمی   – شگاهیو آزما ی شناس باکتری – تخصصی زبان –  شگاهیو ازما یجانور یشناس ست زی – شگاهیو آزما 2 یمیوشبی

– یپرتو  یشناس ستزی –  یشناس روسوی –  یولمولک یشناس ستزی – ی اراختی دروس  – پروتوزئولوژی  – شگاهیو آزما ییغذا
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  ی عموم یاضری – ی عموم اکولوژی  – شگاهیو آزما 2 یولوژیکروبمی  – شگاهیو آزما یجانور یولوژیزیف  ی مبان  شگاهیو آزما 1 کژنتی

شگاه یو آزما یسلول یشناس ستزی –  یست زی آمار – شگاهیو آزما 1 یمی وشبی –  شگاهیو آزما ی آل یمشی –

سال تحصیل 
ساله است.  4به صورت کارشناسی و 

توانمندی های الزم
انواع   ییبه شناسا میتوان  یها م ستیولوژیکروبی م فیرا بر عهده دارند اما از جمله وظا یگوناگون فیها وظا ست یولوژیکروبیم

مواد    دی در تول هاسم یکروارگانی و مناسب از م نهیو استفاده به ییمواد غذا  ت یفیکنترل ک ،یعفون یها ی ماریها جهت کنترل ب  کروبیم

ها    سمیکروارگانی مختلف، استفاده از م  یها و پژوهش ها  شیانجام آزما  قیموجود از طر  ییغذا موادکردن   نهیو به د یجد  ییغذا

 . مکنی اشاره  …مختلف و  یها  شی انجام آزما  قی از طر ی مواد سم وعیو ش ستی ز طیمح   یها  یکنترل آلودگ یبرا

 بنابراین هم باید به دروس زیست و شیمی مسلط باشد و هم به کار آزمایشگاهی عالقه مند باشد. 

خارج از کشور  رشته درتحصیل 
 Basic) هیمرتبط به علوم پا ی رشته ها ریو سا یولوژیب ،یمونولوژیا  ،یولوژیکروبی م  یاز رشته ها  سانسی دارا بودن مدرک ل

Science)یو دامپزشک  یدندانپزشک  ،یعموم ی پزشک  یدارا بودن مدرک رشته ها ( دارا بودن مدرک آزمون تافلIBT):   حداقل نمره

 6٫5: حداقل نمره کل   لتسیک آزمون آدارا بودن مدر ای 567حداقل نمره کل  :(PBTدارا بودن مدرک آزمون تافل ) ای 86کل 

یهوشبر 
ست؟یچهوشبری رشته 

هدف رشته، تعلیم کار گروهی در حوزه اتاق عمل و در موضوع بیهوشی بیمار است. هوشبر باید در زیر نظر متخصص، بیهوش  

است(، دردشناسی و انواع احیای  کردن بیمار، استریل کردن برخی وسایل)البته بیشتر استریلیزاسیون به عهده تکنسین اتاق عمل  

 قلبی و ریوی را انجام دهد. درواقع درون اتاق عمل، یک تیم باید فعالیت کند که یک هوشبر نقش مهمی خواهد داشت. 

رش یپذ   نوع
  رشته در البته.  گیرد می صورت  خودگردان  پردیس و مازاد  ظرفیت ، روزانه دولتی های  دانشگاه  در هوشبری رشته در  پذیرش

 . دارد دانشجو پذیرش  هم  اسالمی آزاد  دانشگاه ری هوشب

آخرین رتبه قبولی 
16000: 1منطقه

25000: 2منطقه

16000: 3منطقه
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ی دانشگاه  دروس
  اصول – بالینی  معاینات و شناسی نشانه – رایانه کاربرد – روانشناسی- بیوشیمی – هوشبری فیزیک –  1 فیزیولوژی –  1 آناتومی

  اصول  –  3 بیهوشی روش – 1  بیهوشی روش –  بیهوشی در مدیریت –  پزشکی های فوریت – پاتولوژی   فیزیو –  اولیه های کمک

  کار – 3 آموزی کار  – 1 کارآموزی –  هوشبری در ای   حرفه اخالق  – جراحی  و داخلی های  بیماری با آشنایی  – ویژه های مراقبت

  و زیستی آمار – پزشکی شناسی واژه  – ایمونولوژی  – استریلیزاسیون  و شناسی میکروب  –  2 فیزیولوژی  – 2 آناتومی  –  4 آموزی

– تخصصی زبان – خون  انتقال  و شناسی خون – عمل اتاق در کار و پرستاری  اصول  – داروشناسی پایه  اصول –  تحقیق روش

   -اختصاصی داروشناسی  –  درد اداره های   روش و اصول –  بیهوشی از  پس های مراقبت  – 2  بیهوشی روش – بیهوشی اصول

 2  آموزی کار – پرستاری کارآموزی

ل یتحص  سال
است.  سال  4 هوشبری کارشناسی  دوره طول  متوسط

کار رشته  ابزار
  درمانی مراکز   اکثر  اینکه به توجه با و باشد  می  تحصیلی  مقاطع  تمامی  در هوشبری، رشته التحصیالن  فارغ کار محل درمانی، مراکز

  بازار جذب  راحتی به توانند  می رشته این اتحصیالن فارغ بنابراین دارند نیاز هوشبری کارشناس به خود درمانی کادر تکمیل  برای

 . شوند کار به مشغول  ها بیمارستان و درمانی مراکز در و شوند کار

رشته  یها شی گرا
در ارشد این رشته گرایش هایی همانند: 

ویژه  های  مراقبت  پرستاری  اتاق عمل 

پزشکی  آموزش  پزشکی   نانوتکنولوژی

بیوانفورماتیک پزشکی  آمار زیستی 

وجود دارد. 

توانمندی های الزم
فرد    به دلیل اینکه کار هوشبری، بسیار دقیق است، امیدواریم این توضیحات برای راهنمایی شما توسط تیم نوتروفیل مفید باشد: 

سلط باشد. همواره باید آماده انجام احیا قلبی ریوی باشد بنابراین این  باید به سیستم گردش خون و سیستم عصبی بدن بسیار م 

فرد باید حواس جمعی داشته باشد. به مواد و گاز های مختلف بیهوشی و شیمی آنها شناخت مناسبی داشته و البته تابع دستور  

 . متخصص باشد و از خود کاری انجام ندهد

در خارج از کشور   التی تحص
ریو تحصیل در خارج از کشور، باید حتما: به منظور مهاجرت 
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. پذیرش همواره  از هر دانشگاه  و مدارک الزم اعالم /   مدرک زبان با نمره حداقل مورد تائید/   تحصیالت کامل و نمره مناسب

 موضوعی رقابتی است و افرادی که رزومه قوی تری دارند، پیروز تر خواهند بود. 

انسانی زیر گروه های ریاضی و رشته های  

 رشته های مدیریت
رتبه های قبولی رشته های مدیری تبرای زیرگروه های تجربی نوشته شده است اما برای زیرگروه های انسانی، به طور کلی، تا  

 پذیرش دارد.   3منطقه  50000و  2منطقه  40000، 1منطقه   20000

مدیریت صنعیت
رشته مدیریت صنعیت چیست؟

  حضور.  نیستند صنعتی مدیریت  التحصیلصنایع ما این است که اکثر مسؤولین واحدهای صنعتی؛ فارغیکی از علل عدم موفقیت 

که مسؤولیت نیروی انسانی را بر عهده بگیرد، در هر واحد صنعتی ضروری است تا بتواند با  مدیریت صنعتی کارشناس یک

 .واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهداستفاده از دانش خویش؛ مشارکت، مهارت و انگیزه نیروی انسانی 

مدیریت صنعتی دارای سه بُعد اصلی فنی و تکنیکی، بعد مالی و بعد رفتاری و اجتماعی است که بُعد فنی و تکنیکی در دروس تحقیق  

سازمانی، مدیریت هایی مثل حسابداری صنعتی و بُعد رفتاری و اجتماعی در دروس رفتار  در عملیات و کنترل پروژه، بُعد مالی در درس

شود و البته بعضی از دروس این گرایش مانند مدیریت تولید و عملیات به هر سه این  های مدیریت بیان می منابع انسانی و تئوری 

 .پردازد ابعاد می 

تفاوت آن را رشته مدیریت صنایع چیست؟ 
به مطالعه بُعد   شتر یب انیدانشجو عیصنا یگفت؛ در رشته مهندس دیبا عیصنا یو مهندس  یصنعت   تیریرشته مد 2در مورد تفاوت 

 .دارد شتری ب ید یتاک  عیصنا یو رفتار یبُعد مالدو به  یصنعت تیریاما رشته مد  پردازند،ی م  عیصنا ی کی و تکن ی فن

برخوردار   اریبس یت یرشته از اهم  2در هر   تیریدروس مد رایفراوان دارند، ز یمشترکات  ،یصنعت   تیریو مد ع یصنا یمهندس رشته

  ی انسان ی روین تیریبه مد شتریب ی صنعت تیریآن است که رشته مد شود،ی م  گریکدیرشته از  2 زیاست، اما آنچه که باعث تما

 توجه دارد.   یفن تیریمد هب عیصنا  یاما رشته مهندس  پردازد،ی م

دروس دانشگاهی 
و   دیخر  یهاستم یس ،یآمار  تیف یبازار، کنترل ک تیریو مد یابیبازار ،یصنعت یحسابدار  ،ی صنعت  یروانشناس ،یمال تیریمد

کارخانه،  تیریمد  ،یسنجو روش یکارسنج  ،یو نگهدار  راتیو تعم یزیرکنترل پروژه، طرح  ات،ی در عمل  قی تحق ع،یو توز ی انباردار

  ،یالملل ن یب یابیبازار ستم،ی س  یو طراح لیو تحل  هیفنون تجز ،یروابط صنعت ،یصنعت  یهاطرح  یاقتصاد  یبررس ،یحفاظت صنعت

 ( 2و 1، رفتار سازمانی)آن در سازمان، پروژه لیو تحل  هیو تجز یوربهره
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آخرین رتبه قبولی 

نوع پذیرش 
  یرانتفاعیغ یو مجاز یرانتفاعی نور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  یدولت  یدر دانشگاه ها ی صنعت  تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم یصنعت  تیری. البته در رشته مد ردیگ ی صورت م

گرایش های ارشد 
  شی پروژه؛ تا پ  تیریمد ،یو بهره ور تیف یک تیریمد ن،ی تام  رهیزنج تیریعملکرد، مد تیریمد ات،یدر عمل  قیتحق   ات،یو عمل  دیتول

 بود.  یصنعت تیریرشته مد یهاش یجزو گرا زین  یمال شی گرا نیاز ا

ابزار کار 
کاال،    تیفیقسمت کنترل ک  ،یاداره حفاظت فن   توانندی م ش یگرا نیا  النیفارغ التحص

 مشغول به کار شوند.  راتیو تعم  ینگهدار

  گرید ی هانهی عملکرد را دارا باشند، زم یابیو ارز تیریو کنترل پروژه و مد تیریدر امور مربوط به مد تیفعال  ییتوانا  نیهمچن 

است.   یو بانکدار  یامور مال  ن یو همچن یو بهره ور یفیک  یهاو استاندارد  تیف یرشته امور مربوط به ک نی ا النیالتحصفارغ  تیفعال

الزم یها  یتوانمند
و   یصنعت  تیریمد نینو  یهانه یبا زم  ،یصنعت تیریدانش مد یبا مسائل نظر  ییدوره، عالوه بر آشنا نی کنندگان در ا شرکت

امور    نهیدر زم انیدانشجو لیخواهد شد قدرت تحل  یدوره سع نیدر ا نی آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد، همچن گاهیجا

 . ابدی شی افزا یکاربرد یهابا استفاده از افته  یکاربرد

یمديريت ابزرگان 
 رشته مدیریت ابزرگانی چیست؟ 

  یگروه ها یارزشمند و پرطرفدار است.  همه  یاست و جز رشته ها یناظر به اقتصاد جهان یبازرگان تیر یرشته مد

 دهند.  لیرشته ادامه تحص نیتوانند در ا  یم  یاضیو ر  ،یتجرب ،یانسان یآموزش

خود   نیتواند ب یشرکت م   کی یاست. زمان یتجار یشرکت ها  ت یریمد  یبخش ها نیاز مهمتر  یبازرگان تیریمد

  تیری که مد یموفق داشته باشد . فرد یبازرگان ریمد کی برقرار کند که   یخوب یارتباط تجار دارانشیو خر  انیمشتر

  ای و اصول محصول   ح یصح یو عرضه و معرف انیدر جذب مشتر ردیگ یرا به عهده م  یبنگاه اقتصاد کی یبازرگان

  انیدر سود و ز یاست که نقش اساس یفرد یبازرگان ت یریمد  یعیکند و به طور طب یشرکت تالش م   کیخدمات 

  نیا ل یاست و هدف از تشک یآموزش عال یلیتحص یاز دوره ها یکی  یبازرگان تیریمد  یشرکتها دارد . دوره کارشناس

  نهیدر زم  یو خصوص یدولت  یسازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتها ازیمورد ن صصمتخ یانسان یرویدوره آموزش ن

 باشد.  یم  یگوناگون در سطوح کارشناس یو هدفها فیبا وظا  یبازرگان

  د،ی تول یزیو برنامه ر تیریمد  یهادر قسمت
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 ابزار کار رشته مدیریت ابزرگانی 
در   ر یعنوان مدانتظار داشته باشد که از همان ابتدا به دیرسانده، نبا  انیپابه  تی ریخود را در رشته مد لی که تحص یکس

جامعه   طیاز مح دی را با تی ریمد یهاکالس یاز مطالب و محتوا یفرد قسمت رای کارخانه استخدام شود. ز ا یشرکت  کی

  دی کار با یشده، در ابتدا لی التحصرشته فارغ  نیدر ا که یفرد  لیدل  نیکسب کند. به هم  ی صورت تجربها به و مجموعه

کند.   شرفت یو تالش در کار خود پ  یاز آن با سعکار شود و پس  عنوان کارشناس مشغول به به ترن ییپا یهادر دسته 

مشغول به   یتو خدما یو عموم  یدر مؤسسات دولت تواندیشده باشد، م   لیالتحصفارغ یدولت  تیر یکه در رشته مد یکس

 .کار گردد

  یصنعت  تیریو رشته مد یبازرگان تیر یرشته مد النیالتحصبه فارغ ازین یو بازرگان یاقتصاد یهاسازمان در

  ز،ی کشور ن یکار متخصص در صنعتجهانگرد یرویبه ن ازی ن لیبه دل یجهانگرد ت یریمد ش ی انگرایدانشجو  یاست.تمام 

  راثیدر سازمان م  ایتورگردان و  ای  یفن ر یمد عنوانبه  یمسافرت در دفاتر خدمات  توانندی و م  شوندیوارد بازار کار م 

که به   یدولت مهیب یهاشرکت طورکهنیمشغول به کار گردند. هم  یوزارت ارشادو فرهنگ اسالم  یوگردشگر یفرهنگ

  زی هستند ن یالمللن یو حمل و نقل که در ارتباط با تجارت ب یبازرگان یهادارند،شرکت  اجیاحت ت یری متخصصان رشته مد

 . کنندیرا جذب م  مهیب تی ریمد  شیگرا النیالتحصغفار

دروس دانشگاهی رشته مدیریت ابزرگانی
2 و 1 اصول حسابداری دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی

2و 1 آن در مدیریت دریاضیات و کاربر حسابرسی 

2 و 1 آمار و کاربرد آن در مدیریت  روانشناسی کار  اقتصاد کالن  اقتصاد خرد 

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

حقوق اساسی  روش تحقیق در مدیریت

 ( 2و  1رفتار سازمانی) مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن

مدیریت استراتژیک   تجارت الکترونیک  بازرگانی بین الملل 

 مدیریت ابزرگانی  توانمندی های الزم برای ورود به رشته
  ،یعال ینفس، روابط اجتماعاعتمادبه ،یداشته باشند.توان رهبر  یخوب  یریگم یخالق و قدرت تصم دیبا تیریرشته مد انیدانشجو

 .هاستش یو تمام گرا تیریدانشجو رشته مد یبرا  ازیموردن  یهایی از توانا یقو  انیو فن ب ل یوتحلهیقدرت تجز

مند باشند  بازار عالقه  طی و مح  یو اقتصاد  یبه مسائل تجار  دیبا یو صنعت یبازرگان یهاش یرشته بخصوص در گرا نی ا انیدانشجو

  یصنعت  تیریبخصوص مد  تیریرشته مد یدانشجو  نی مسلط باشند.همچن یفارس  اتیو ادب  یس یزبان انگل ،یاضیو به دروس ر

 .باشد یو آمار قو  یاضیدردروس ر دیبا

  ییباال یمند باشد و از روابط اجتماععالقه  ایو فرهنگ خود و به درس جغراف  خ یبه تار ،یجهانگرد تیریمد  یاست دانشجو الزم

 یآسانبه  یرجتسلط داشته باشد تا بتواند با جهانگردان خا یعرب ای ،فرانسهیسی مثل انگل یزبان خارج  کیبرخوردار بوده و به 

ری ارتباط برقرار کند. 
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آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت ابزرگانی
 27000قه یک: طمن

27000منطقه دو:

12000منطقه سه:

 تحصیل مدیریت ابزرگانی در خارج از کشور
در دانشگاه لندن میتوان برای این رشته درخواست تحصیل ارسال کرد. هرساله این دانشگاه برای رشته مدیریت  

مدرک زبان خوب داشته باشید. در عین حال این رشته  بازرگانی، ورودی دریافت میکند. اما باید دقت کنید که نمره 

 برای پذیرش دارای مصاحبه است.

مدیریت امور گمرکی
مدیریت امور گمرکی چیست؟ رشته 

کند   ی م  جابیا  یتجارت خارج یها است یمطلوب س یو اجرا   یداخل  داتی و تول عیاز صنا تینقش مهم و حساس گمرک در حما

گمرک را   ازیدانش و تجربه مورد ن ،  یعال یآموزش یها با گذراندن دوره رانیا  یاسالم  یسازمان گمرک جمهور یانسان  یرویکه ن

 .  ندیمطلوب کسب نما ییآمحوله و کار  فیانجام وظا  ییتوانا  یبرا

آخرین رتبه قبولی 
12000قه یک: طمن

 17000منطقه دو:

 15000منطقه سه:

نوع پذیرش 
. البته در   ردیگ یصورت م  یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  یامور گمرک تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  یامور گمرک تیریرشته مد

دروس دانشگاهی 
با   یو آشنائ یحقوق تجارت، حقوق اساس  ،یحقوق، حقوق و مقررات مدن اتیکل  ه،یپا اتیاضیاقتصاد خرد، اقتصاد کالن، ر

و اعتبارت   یها، مسائل بانکدولت ی مال یمشو خط  یومعم  هیمال ت،یریسازمان و مد یمبان ران،یا  یاسالم  یجمهور  التیتشک 

ری هستند.  یگمرک  تیریرشته مد  یو اصل هیاز دروس پا مهیاصول ب  ،یس یبه زبان انگل  یمکاتبات بازرگان  ،یاسناد
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ها و و مصنوعات آنها، سازمان ی سنجاف یو فلزات، شناخت ال های کان یم یکاال، ش یبندطبقه  ،یو مقررات گمرک نی قوان

  ،یمتون تخصص   یسی صادرات و واردات، زبان انگل یبا صنعت حمل و نقل، مقررات عموم  ییآشنا ، یگمرک یالملل ن یب ی هاونیکنوانس 

 هستند.   ی گمرک تیریمد هرشت یگمرک از دروس تخصص  فیسازمان و وظا

گرایش ها 
در مقطع ارشد آزمون دهند.  تیریرشته مد یهاش یگرا ه یدر کل بایتقر  توانندی م  تیریمد  یدانش آموختگان دوره کارشناس

ابزار کار 
ارتباط    نیشتریشغل ب نیدر ا  تیارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال  یل یرشته تحص نیبه ا میبه طور مستق ریمشاغل ز

 :و شغل خود برقرار خواهند کرد یل یرشته تحص نیرا ب

 مهیب  کارشناس   گمرک کارشناس

ی ابیبازار ریمد  بازار قات یتحق  کارشناس

ی حقوق مشاور

توانمندی های الزم
  یو قدرت باال  ات یاضیالملل، مهارت در ر  نیو حقوق ب  ی حقوق ن ی با قوان ییآشنا ،یس یتسلط به زبان انگل ت،یریبه اصول مد ییآشنا

 رشته است.  نی در ا تیاز جمله عوامل موفق هیو تجز لیتحل 

مدیریت امور ابنکی
رشته مدیریت امور ابنکی چیست؟ 

رشته شده است. رشته  نیداوطلبان در ا  شی بانک باعث افزا  یکار  طی به استخدام در بانک ها و جذب در مح یعالقمند  شی افزا

از بخش ها مانند    یاریرشته در بس ن یبانک است که ا تیر یشته مدر نی ارتباط را با کار درحوزه بانک دارد هم ن یکه بشتر  یا

در ارتباط    یو مال یبا امور پول ایبخش ها به طور پو نیا را یشود. ز یمشخص م شصنعت، حمل و نقل و... کاربرد ،یکشاورز

 هستند. 

آخرین رتبه قبولی 
12000قه یک: طمن

 15000 منطقه دو:

ری11000 منطقه سه:
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نوع پذیرش 
  یامور بانک تیری. البته در رشته مد رد یگ یصورت م  یرانتفاعیغ یدولت  یدر دانشگاه ها یامور بانک تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد   رش یهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم

دروس دانشگاهی 
 2و  1 یداخل  یبانکدار / ی اصول بانکدار

 و بانک پول /  2و1  یخارج یبانکدار 

 ی الملل  نیب  یمال روام/   پول  یها هینظر

ی اقتصاد  یطرح ها یابیارز/  یالملل  نیب  یو پول یمال یها سازمان

 ی زیو برنامه ر یاقتصاد  توسعه/  بانک ها ی داخل یحسابرس

 2و  1 یبانکدار  یتخصص زبان

گرایش ها 
این رشته دارای کارشناسی ارشد نیز هست. 

ابزار کار 
 در شعب و مؤسسات وابسته به بانک ها ی امور مربوط به حسابدار  یانجام تمام

 بانک ها ی گذار هیمورد سرما ی در شرکت ها ی مال تیریبه سمت مد انتصاب 

همراه با   یج یبطور تدر هایشعب و سرپرست  یدر شعب و تا سطوح رؤسا ریشامل سطوح مسئول دوا یامور بانکدار   یتمام  انجام

 کسب تجربه

  در ادارات، سازمان ها و روش ها یبانکدار  دیجد یطرح ها و روشها یمجر  ایبعنوان طراح و  کار

 بانک ها یامور مربوطه در ادارات ستاد  انجام

 . یکاف ی ها ییبانک ها پس از کسب تجربه و توانا  تیریشدن به سمت مد لینا

توانمندی های الزم
عمومی خوب است. این موضوع بسیار کمک کننده است تا یک آینده شغلی رو به رشد  موفقیت در این رشته، در گرو داشتن روابط 

ری وجود داشته باشد. 
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مدیریت بیمه 
رشته مدیریت بیمه چیست؟

از جمله رشته های جدید در شاخه مدیریت بوده که درباره انواع بیمه ها دانش کافی بدست می آورید. افراد تحصیل کرده در این  

آینده، دفاتر بیمه تأسیس کنند و برای شرکت های بزرگ کار کنند. مثل شرکت های خودروسازی یا شرکت های  رشته میتوانند در 

 هواپیمایی ، بیمارستان ها و.. 

آخرین رتبه قبولی 
10000قه یک: طمن

 16000منطقه دو:

12000 منطقه سه:

نوع پذیرش 
. البته در رشته   ردیگ ی صورت م یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یدر دانشگاه ها  مهیب تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  مهیب تیریمد

دروس دانشگاهی 
کارشناسی  اقتصاد، خرد مالی، تحقیق در عملیات ، دانش خانواده و جمعیت ، مدیریت مالی ، بیمه های اتکایی ، حقوق بیمه ، 

 خسارت،مبانی جامعه شناسی، مدیریت منابع انسانی و...

سال تحصیل 
  یباشد که برا  ی هفته م 16است که شامل    یلی تحص مسالیاست چهار ن  ازیمورد ن مهیب تیریمد یکارشناس ی که برا یمدت زمان

 است.   ازیساعت در هفته وقت ن  کی ی درس یهر کدام از واحدها

ابزار کار 
ها  انسان یکه شامل زندگ  ییشده و خطرها شتر یانسان ها با خطرات مختلف ب  ی ریدر گ  دیجد یها  یتمدن و تکنولوژ  شرفتیبا پ

 .است  مهیخطرات مقابله کرد استفاده از ب نیبا ا توانیکه م  ییهاروش  نیتراز مهم   یکیکرده است.   دای پ  شی افزا شودی م

در نظر   کنندی نام مثبت  مهیب نهی که در زم  ی افراد  یرا برا  ی مشخص  نهیکردند هز ییها را شناسا سکیر نکهی بعد از ا مهیب  یشرکتها

که شامل خسارت شدند   یکنند تا افراد   یبه آنها پرداخت م  مهیمشخص هنگام وقوع حوادث حق ب یو طبق قراردادها  رندیگی م

 .نندی بب ی کمتر بیآس

از    مهیحق ب  یبه علت جمع آور مهیب ی کنند شرکت ها ی م فایافراد را ا ی منیو ا یرا در زندگ یمهم ارینقش بس مهیب یهر کشور در

کنند و باعث توسعه    یگذارهی مختلف سرما یهانه یدر زم  توانندی دارند و م یی باال ینگ یکه در آن سازمان ثبت نام کردند نقد  یافراد
ری
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از آنها به صورت    یاریمشغول به کار هستند که بس رانیا مهیدر بازار ب یادیز مهیب  یهاحاضر شرکت  حالکشور شود. در  یاقتصاد

 . کنندیمند م بهره  مهیمختلف ب  یدهند و مردم را از پوشش ها یبه کار خود ادامه م  یخصوص

تواانیی های الزم
 های ژگیو نی ا نی خاص خودش را داشته باشد که از عمده تر  یهایژگیو دیبا شودی به کار مشغول م مهیب  نهیکه در زم یشخص

که   یموفق باشد فرد  نهیزم  ن یداشته باشد تا بتواند در ا یقو  یروابط اجتماع دیفرد با نی به صداقت اشاره کرد. همچن توانی م

کند و مشکالت آنها را بشناسد و در  با مردم ارتباط برقرار   یباشد تا بتواند به آسان یخوب  شناسروان دیخواند با  یرا م مهیب تیریمد

رشته نسبت   ن یموفق تر خواهد بود. درامد ا نهیزم  نی کنند در ا  ن یمردم را بهتر تام  ازیکه بتواند ن   یجهت رفع آنها تالش کنند فرد 

 تر است.  وجهگروه قرار دارند قابل ت نیرشته ها که در ا ریبه سا

مدیریت بیمه اکو 
چیست؟ رشته مدیریت بیمه اکو 

  ی مندان کشورهاعالقه  نی خود را از ب انیشده و دانشجو جادیا رانیفرد است که در اه و منحصر ب  ژهیو یا اکو،  رشته مهیب تیریمد

 .کندی اکو انتخاب م  یامنطقه  مانیعضو پ

  انیو دانشجو شودی آموزش داده م  یو تجار یحسابدار  ،یحقوق ،یاقتصاد ،یتیریاکو موضوعات مختلف مد  مهیب تیریرشته مد در

 .کنندی جامعه مطالعه م یو رفاه یاقتصاد  تیامن  ،یگذارهیسرما  تیامن  جادیدر ا مهیدرباره نقش ب

است.  یس یاکو به زبان انگل  مهیب تیری دروس مد یدر آن است که تمام   مهیب تیریرشته با مد نی ا تفاوت

آخرین قبولی رشته 
10000رشته تحصیل میکنند. عموما رتبه های زیر رتبه های نسبتا خوب در این 

نوع پذیرش 
ردی گ  یروزانه و نوبت دوم ) شبانه ( صورت م یدولت  یاکو در دانشگاه ها  مهیب تیریدر رشته مد  رشیپذ

دروس دانشگاهی 

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 
ری
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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. 

این دروس عموما به زبان انگلیسی هستند و به همین دلیل با نام انگلیسی آورده شده اند. 

گرایش ها 
وجود ندارد.  یارشد و دکتر یاکو در مقاطع باالتر کارشناس مهیب تیریرشته مد

ارشد و انتخاب رشته مجموعه   یتوانند با شرکت در آزمون کارشناس  یاکو م  مهیب تیریمد یدانش آموختگان کارشناس  نیهمچن 

 تیریمد ،یتوسعه جهانگرد  یزیبرنامه ر ،یجهانگرد  یابیشامل شامل بازار  تیریمجموعه مد یها  شی از گرا یک یدر  تیریمد

  ی تکنولوژ تیریها(، مد  شیاطالعات )همه گرا  یفناور تیر یها(، مد  شی )همه گرا یصنعت  تی ریها(، مد شی )همه گرا یبازرگان

حمل و   تیریها(، مد  شی)همه گرا  یمنابع انسان تیریها(، مد  شی )همه گرا ین یها(، کارآفر  شی )همه گرا ی ها(، مال  شی )همه گرا

  تیری(، مدشی گرا 2)با  یی اجرا تیریدم ،ییایدر یبازرگان  تیریها(، مد  شی )همه گرا یدولت تیریمد ،یقاره ا   نیب ییاینقل در

 دهند.  لیها( ادامه تحص  ش یکسب و کار  )همه گرا تیریمد ،یامور شهر 

ابزار کار 
:کند تیفعال ریز یهانه یدر زم  تواندی رشته م نیا  لیفارغ التحص

مهیکارگزارب مهیب کارشناس

یابیربازاریمد رفروش یمد

بانک  سیی و ر کارمندبانک بازار قات یتحق  کارشناس

ی مشاورحقوق گمرک کارشناس

بازار   رایاز انتخاب خود هستند ز  یکامالً راض  النش،یالتحصبه اتفاق فارغ بیقر تیقرار گرفته است که اکثر  یارشته، در دسته  نیا

 دارد.   یادیز شرفتیپ نه یکار خوب و زم 

توانمندی های الزم
  نی ا انیدانش جو ی هایژگ یاز و المللن یو حقوق و تجارت ب  یتیریعالقه به امور مد ،یسی مورد قبول در درس زبان انگل ییتوانا

 رشته است. 

تحصیل در خارج از کشور
ادامه   ی برا رانیبرتر کشور قصد مهاجرت از ا یدانشگاه ها   انیدانشجو ژهیاکو به و مهیب تیر یرشته مد انیاز دانشجو  یاریبس

از کشورها، هر ساله   یاریخوبش در بس گاهیجا لیبه دل تیری مختلف جهان از رشته مد  یرا دارند. دانشگاه ها یزندگ ای لی تحص

ری
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خواهند داشت و در    یبهتر رشیپذ  طیدارند شرا ی تر  یقو  یعلم هیکه پا یانیدانشجو عا. قطردیپذ  یرا م یار یبس انیدانشجو

 شوند.   یم  رفتهیپذ  یبهتر  یدانشگاه ها 

مدیریت دولیت
رشته مدیریت دولیت چیست؟

نظر دانشکده حقوق   ریز یدر موسسه علوم ادار  ی تحت عنوان علوم ادار 1333بار در سال  نی اول تیریاز رشته مد  شی گرا نیا

کشور تحت عنوان   یهارشته در اکثر دانشگاه  نی برگزار شد. در حال حاضر ا ی جنوب ی ایفرنیدانشگاه کال یدانشگاه تهران با همکار

 . شودیم  س یتدر یارشد و دکتر  یکارشناس ،یدر سطوح کارشناس لف مخت  یهاش یو با گرا ی دولت تیریمد

آخرین رتبه قبولی 
30000قه یک: طمن

 45000 منطقه دو:

60000 منطقه سه:

نوع پذیرش 
.  رد یگ ینور صورت م  امی و پ یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، غ یدولت  یدر دانشگاه ها   یدولت تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ ی دانشگاه آزاد اسالم یدولت  تیریالبته در رشته مد

دروس دانشگاهی 
مهارت آموزشی، آموزش و توسعه منابع انسانی  راهبردهای مدیریت منابع انسانی 

مدیریت حقوق و دستمزد  برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی 

بازمهندسی تشکیالت دولتی   سازماندهی و طراحی سازمان

کارگاه طراحی ساختار سازمان های دولتی   حکومت الکترونیک 

مالیه عمومی   ای دولتی بودجه در سازمان ه

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی   اقتصاد بخش دولتی 

فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری  نظریه های خط مشی گذاری عمومی 

بررسی مسائل مدیریت ایران  کاربرد تحقیق درعملیات در حل مسائل دولتی 

ماعی و حکمرانی عدالت اجت مدیریت امرو شهری و روستایی 

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی  مدیریت بحران 

حکومت الکترونیک  مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی 

کارگاه مدیریت تحول در سازمان های دولتی    بازمهندسی تشکیالت دولتی 

رهبری در بخش دولتی    رفتار سازماین از منظر اسالم 

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی    رفتار سازمانی بین المللی 
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گرایش ها 
  یعلوم انسان یتحول و ارتقا   یشورا  1394 ریت  24)مصوبه مورخه   راتییتغ  نیارشد بنابر آخر یدر سطح کارشناس شی گرا نیا

  ی، خط مش  یعموم هی، بودجه و مال یدولت  یسازمانها ی ، طراح یتوسعه منابع انسان شی گرا 7( در  یانقالب فرهنگ  یعال یشورا

  شی شود. پ  یم  سی تدر یرفتار سازمان تیریتحول و مد تیری، مد ییو روستا ی هرو توسعه ش شرفتیپ  تیری، مد یعموم ی گذار

از   زین  یدولت یمال تیریو مد  تیریمد  یاطالعات  یها  ستمی س ،یمنابع انسان تیریها، مدو روش التیتشک  یشها یگرا نیاز ا

است. در کنکور    یواحد درس 8  درمشترک بوده و تفاوت آنها  ی واحد درس 20مذکور در    یهاش یرشته بود. گرا ن یا  یشهایگرا

 صورت نگرفته است.  یرشیپذ یرفتار سازمان تیریمد شی در گرا  95ارشد 

ابزار کار 
مشاغل،    ی، طبقه بند یو روشها، تحول ادار  الت یامور کارکنان، تشک  ،یکارشناس ادار  ل یاز قب یتوانند مشاغل   یم  النیفارغ التحص

  یو سرپرست  یانیسطوح م  رانی در سمت مد تیآن و قبول مسئول ریعملکرد و نظا یابی، ارز یپرسنل ی زیحقوق و دستمزد، برنامه ر

 .را عهده دار شوند هایو شهردار یدولت یها و سازمانها خانهوزارت  یو خدمات  یادار   یواحدها

  یو خصوص  یدولت  یهادر بخش  عیبازار کار وس یگوناگون دارا  ی هارمجموعهیو ز هاش یاز گرا یبرخوردار  ل یرشته به دل نیا

  گریو د ی اطالعات  یهاستمیس  ،یمنابع انسان ،یسازمان التیتشک  یهانه یدر زم  نی رشته همچن نی ا النی. فارغ التحص باشدی م

  نیا  نی همچن باشند،ی م تیقادر به فعال یو دولت  یدر بخش خصوص یت یریو مد یدر سطوح کارشناس تیریمباحث مطرح در مد

 کنند.   ت یفعال توانند ی م  یبخش دولت  یهای گذاراست یس نهی در زم ی مجر ایبعنوان مشاور  النیفارغ التحص

مدیریت و ابزرگانی دریایی 
رشته مدیریت و ابزرگانی دریایی چیست؟ 

  یم ایدر  قیاز طر یبه موضوع بازرگان ژهیاست که به صورت و  تیریحوزه مد یاز جمله رشته ها ییایدر یو بازرگان تیریمد

است که با  یکارشناسان  تیدهند هدفشان ترب یرا ارائه م  ییایدر یو بازرگان تیریکه رشته مد ی معدود ی پردازد. دانشگاه ها

خدمات   ایکنند و  تیفعال ی تجارت   یها  نهی، بتوانند در زم  ییایالملل و حمل و نقل در  نیب یبازرگان نیو قوان  ی تسلط بر امور گمرک

را ارائه دهند .  یبازرگان یشرکت ها  ازیمورد ن

آخرین قبولی رشته 
نیز دارد.  60000پذیرش بیشتری تا ،  3پذیرش دارد. البته در منطقه   40000این رشته تا حدود رتبه 

نوع پذیرش 
.   ردیگ ی صورت م یرانتفاعی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ  ی دولت  یدر دانشگاه ها ییایدر یو بازرگان تیریدر رشته مد  رشیپذ

ری دانشجو دارد  رشیهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم ییایدر یو بازرگان تیریالبته در رشته مد
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دانشگاهی دروس 
کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کالن، اصول حسابداری، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت،  روانشناسی 

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، مبانی سازمان و مدیریت،  

پژوهش در عملیات، حسابداری صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداری، تجزیه و  مدیریت رفتار سازمانی، 

های اطالعاتی مدیریت، ریزی، سیستم تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه

رابری، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاری حمل و نقل و بازرگانی، اصول  المللی، اصول تحسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بین 

مدیریت   المللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی،های بین المللی کاال، کنوانسیون حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابری، مدیریت بین 

 پشتیبانی و توزیع. 

گرایش ها 
 شامل گرایش: 

 بندر و کشتیرانی   گمرکی  مناطق ویژه 

وجود دارد.  یرشته تا مقطع دکتر  ن یا ل یامکان ادامه تحص

ابزار کار 
:از جمله ییایدر  یمختلف ارگان ها  یتوانند در قسمتها یم ییایدر یو بازرگان تیریرشته مد النیفارغ التحص

 ها  یران یبنادر و کشت ات یها، عمل  یکشت یو بازرگان یابیتدارکات،بازار·

 مرتبط   یها،گمرکات و ارگانها  یرانیبنادر و کشت یو ادار  یمال·

ی تجار  ژهیو مناطق و یو داخل  یگمرکات مرز یها انهیکاال در بنادر و پا  ییحمل و نقل و جابجا·

 . ندینما تیفعال ی نیو کارگز یپرسنل ·

مدیریت فرهنگی هنری
 چیست؟  فرهنگی هنری رشته مدیریت 

قدمتی نه چندان طوالنی، قصد دارد تا دانشجویان را با مسایل این حوزه آشنا سازد و  رشته تحصیلی مدیریت فرهنگی و هنری با 

آنها را برای ورود به عرصه فرهنگی کشور آماده نماید. مطمئنا مدیران فرهنگی کشور که دارای تحصیالت آکادمیک مرتبط باشند  

 اتخاد می نمایند. نسبت به سایر مدیران این حوزه به طور کلی تصمیمات بهتر و دقیق تری 

 نوع پذیرش 
  ی فرهنگ تیری. البته در رشته مد ردیگ  یصورت م ی انتفاع ریغ  یدولت  یدر دانشگاه ها  یهنر یفرهنگ  تیریدر رشته مد  رشیپذ

ری دانشجو دارد  رشیهم پذ   یدانشگاه آزاد اسالم یهنر 
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


116 

دروس دانشگاهی 

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی /   مسايل فرهنگي جهان معاصر

آشنایی با مراکز رسانه های خبری، تبلیغی و فرهنگی بین الملل  /مدیریت مراکز فرهنگی و هنری 

 اصول و مبانی ارتباطات/   شیوه های نقد )کتاب، نمایشنامه، فیم و غیره(

 آشنایی با سبک های هنری /   آشنایی با موسیقی

آشنایی با هنرهای معاصر /   آشنایی با هنرهای سنتی ایران

اصول کتابداری و اطالع رسانی/    آشنایی با هنرهای اسالمی

 اقتصاد و فرهنگ /   تاریخ سینما و تئاتر 

 پروژه /  تبلیغات سیاسی

 گرایش ها 
رشته های مدیریت اغلب گرایش یکدیگر را هم پوشانی میکنند. اما با این حال هرساله یک سری تغییرات جزئی وجود دارد. شما 

 نید وارد گرایش جهانگردی شوید. در ارشد این رشته میتوا

 ابزار کار 
ارتباط    نیشتریشغل ب نیدر ا  تیارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال  یل یرشته تحص نیبه ا میبه طور مستق ریمشاغل ز

 و شغل خود برقرار خواهند کرد :  یل یرشته تحص نیرا ب

سنده ینو  ر یسردب  ونیزی/ تلو  ویراد یمجر   یروابط عموم ریمد

 توانمندی های الزم 
اگر به کار های فرهنگی و اجتماعی عالقه مند هستید، همچنین توانایی فن بیان و یا برقراری ارتباط مناسبی را دارید، این رشته  

 میتواند برای شما مناسب باشد 

کوچک  یکسب و کارها تیر یمد
 چیست؟   کسب و کار های کوچک رشته مدیریت 

اغلب کشورهای پیشرفته از اهمیت بسزایی برخوردارند زیرا به سادگی تشکیل شده ، قابلیت انعطاف  کسب و کارهای کوچک در 

  .زیادی دارند و به راحتی خود را با محیط و شرایط تطبیق می دهند و هزینه ایجاد و نگهداری زیادی هم ندارند

ری.مدیریت کسب و کارهای کوچک نموده اند در کشور ما نیز چند دانشگاه  اقدام به ارائه دروس مرتبط در قالب رشته
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دانش آموختگان این رشته با توجه به آشنایی با بخش های مختلف یک کسب و کار کوچک از جمله مسایل مالی، بازاریابی ، 

 برخوردارند. زنجیره تأمین ، مدیریت بنگاه و ... از پتانسیل مناسبی برای تأسیس شرکت یا در اختیار گرفتن مدیریت آن 

آخرین قبولی رشته 
 20000قه یک: طمن

45000 منطقه دو:

20000 منطقه سه:

 نوع پذیرش 
  ریغ یو مجاز  ی انتفاع ریروزانه ، نوبت دوم )شبانه ( ، غ یدولت ی کوچک در دانشگاه ها یکسب و کارها تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشی هم پذ  یکوچک دانشگاه آزاد اسالم  یکسب و کارها تیری. البته در رشته مد ردیگ ی صورت م یانتفاع

 دروس دانشگاهی 
مدیریت رفتار سازمانی/  مبانی سازمان و مدیریت

تحقیق در عملیات /   مدیریت منابع انسانی 

سیستم های خرید و انبارداری /   مدیریت تولید و زنجیره تأمین

 مدیریت استراتژیک/   مدیریت مالی

4و3و2و1زبان تخصصی  /  بازاریابی و مدیریت بازار

 کارآفرینی سازمانی و اجتماعی /   مدیریت نوآوری

 کسب و کار در خانه 

 گرایش ها 
رشته های مدیریت اغلب گرایش یکدیگر را هم پوشانی میکنند. اما با این حال هرساله یک سری تغییرات جزئی وجود دارد. شما 

 ارشد این رشته میتوانید وارد گرایش جهانگردی و مدیریت اجرایی شوید. در 

 ابزار کار 
کوچک  یکسب و کارها  تیریرشته مد ی استخدام تیوضع

ارتباط    نیشتریشغل ب نیدر ا  تیارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال  یل یرشته تحص نیبه ا میبه طور مستق ریز مشاغل

  : و شغل خود برقرار خواهند کرد یل یرشته تحص نیرا ب

 بازار قاتیو تدارکات  کارشناس تحق دیخر ری مد   یابیبازار ریفروش  مد ریمد

 مه یبانک  کارشناس ب س ییبانک  ر کارمند
ری
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 توانمندی های الزم 
خودتان و جمع دیگری عالقه  اگر در عین عالقه مندی به حوزه مدیریت، به کارآفرینی و استارت یک بازار کاری کوچک برای 

 دارید، این رشته یک فرصت مناسب برای شما است. 

مدیریت مالی
رشته مدیریت مالی چیست؟

  تیبه لحاظ اهم یشد ول یمحسوب م یبازرگان تیریمد  یشها یاز گرا یک یتنها به عنوان 1381رشته تا قبل از سال  نیا

از سال    رهیو غ ی گذار هیسرما دیسازمانها و مباحث جد یو سود آور ت یموفق یبر رو انهایجر نی ا ریسازمانها و تاث  یمال یانهایجر

رشته   1392از سال   نیدرآمد. همچن  «ی مال تیریبا عنوان »رشته مد تیریارشد مد  یکارشناس یاز رشته ها  یکی به صورت  1381

به عنوان   یمال  شیگذشته گرا یسالها یشد. در ط  یم زین  یمختلف  ی شهایکه شامل گرا دیگرد جادیا  «یبا عنوان »مال  ید یجد

متفاوت   «ی و »رشته مال «یمال  تیریمد رشتهارائه شده است که با » زین  یو صنعت یدولت ،یبازرگان تیریمد یاز رشته ها   یشیگرا

 باشد.  یم

آخرین رتبه قبولی 
10000قه یک: طمن

 20000 منطقه دو:

26000 منطقه سه:

نوع پذیرش 
  ی و نوبت دوم ) شبانه ( صورت م یانتفاع  ریغ ی، مجاز  یانتفاع ریروزانه ، غ یدولت  یدر دانشگاه ها  یمال تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رش یهم پذ ی دانشگاه آزاد اسالم ی مال تیری. البته در رشته مد ردیگ

دروس دانشگاهی 
قرارداد های بیمه   اصول مدیریت مالی 

حسابداری صنعتی  ایران مدیریت مالی در 

پول و ارز بانکداری  بازاریابی و مدیریت بازار

اصول حسابداری  مالیه عمومی 

 اقتصاد کالن  اقتصاد خرد 

ریمبانی بانکداری و مدیریت بانک متون مالی 
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گرایش ها 
رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.  نی در ا ل یامکان ادامه تحص

شده است شامل   جادیا  1392که از سال    «ی»رشته مال  یباشد ول یم  شی در حال حاضر فاقد گرا « یمال تیری»رشته مد

  هیوسرما یمال  نیتام -6و  یحقوق مال -5مستغالت، -4،  مهیب-3،  ی بانکدار-2،  سکیر تیریو مد یمال یمهندس  -1  یشهایگرا

 باشد.  ی در نفت و گاز م ی گذار

ابزار کار 
و   یگذار هیهمچون سرما  یمختلف  یتوانند در حوزه ها   یم ی مال تیریمد  یرشته با تسلط به مباحث تئور نیا  النیفارغ التحص

مرتبط   یو ... و در پستها  یو اعتبار ی مال نی (، تامیمال  نینو یروشها  هی)ارا  یمال ی و مهندس سکیر تیریو مد مهیو ب یبانکدار 

  یابیدر بانکها و ارز یاعتبارات مال یمال  نی و تام یگذار هیآن ( و معاونت سرما د یجد  فهوم)در م ی ازجمله معاونت مال یسازمان

  یرشته در حال حاضر دارا   نیمشغول بکار شوند. ا رهیو بورس اوراق بهادار و غ ی گذار هیسرما ی پروژه ها و شرکتها  یاقتصاد

 باشد.  یم  یمناسب  اریبس  یشغل  ندهیآ

توانمندی های الزم
اقتصاد و امور حسابی عالقه مند باشد. برای موفقیت در این رشته باید اطالعات به روزی درباره سیستم های ارزی  باید به حوزه 

 داشته باشد و در کنار دروس دانشگاه، خود در جستجوی علم باشد 

مدیریت اطالعات
ست؟یچ اطالعات  تیر یرشته مد

کارشناسان بوده و با سرعت در حال   دی عات و ارتباطات« مورد تأکاطال  یاز مباحث مهم »فناور ی کی به عنوان  یک یتجارت الکترون

اند .  خود قرار داده  یبازرگان  یها یاز آن را سرلوحه استراتژ یمند از کشورها بهره   یاریاست و بس یشدن تجارت سنت  نیگزیجا

قالب   کیدر  ی انجام مبادالت تجار ای یا انهیرا یهاشبکه  ق یاطالعات از طر ایخدمات و  کاال،و فروش و تبادل هر گونه  دی)خر

مشخصه آن   ن یاول  یکی شده است . در کل نظام داد و ستد الکترون انیب یک یتجارت الکترون  یاست که برا  یفی(، از تعاری کی الکترون

  یو برا باشدی م  تیحائز اهم  اریاستاندارد مربوطه بس یاز فرمها ح یسرعت ، دقت ، صحت ، کنترل آمار و ارقام و استفاده صح 

فرصت کوتاه است   یاشتباهات ثبت   ح یتصح

رش یپذ   نوع
اطالعات و   تیری. البته در رشته مد ردیگ  یروزانه صورت م یدولت ی اطالعات و ارتباطات در دانشگاه ها تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رش یهم پذ  یارتباطات دانشگاه آزاد اسالم

ی دانشگاه  دروس
ریواحد( شامل: کامپیوتر، آمار، روش تحقیق  6دروس پیش نیاز: )
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مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل آماری، سیستمهای اطالعات   واحد( شامل: تئوری مدیریت پیشرفته،  24دروس اصلی )

ی  سیستمها  مدیریت پیشرفته، مدیریت منابع اطالعاتی، تحقیق در عملیات پیشرفته، تحلیل و طراحی سیستمهای ساختار یافته، 

 سیستمهای معین تصمیم گیری و خبره، فن آوری اطالعات، و پایان نامه مدیریت بانکهای اطالعاتی، 

: واحد با توجه به گرایش 8دروس تخصصی شامل  

گرایش نظام کیفیت فراگیر: مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی رویه های اجرایی و ابزار طراحی فرآیند ها، استانداردهای      -1

 یت فراگیر، نقش فناوری اطالعات در تحقق مدیریت فراگیر مدیریت کیف 

گرایش مدیریت منابع اطالعاتی: کاربرد فناوری اطالعات در سازمان، مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر، روش شناسی      -2

 ایجاد سیستمهای اطالعاتی، موارد عملی سیستمهای اطالعاتی 

سیستمهای خبره، سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری، سیستمهای اطالعاتی گرایش سیستمهای اطالعاتی پیشرفته:     -3

استراتژیک، منطق فازی و هوش مصنوعی 

کار  ابزار
فارغ التحصیالن این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با  

، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و هدایت موسسات تولید کننده نرم افزار یا واحدهای نرم افزاری  ITدروس کامپیوتر و 

داشت. متاسفانه به دلیل نبود تجربه فارغ التحصیالن این رشته در بازار کار، در عمل به امور  از سازمانهای بزرگ را خواهند 

کارشناسی در واحدهای تحلیل گری سیستمها یا پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده گمارده می شوند و امور مدیریتی به آنها  

ن رشته دارای دروس تخصصی متفاوت می باشد لذا این دسته از  سپرده نمی شود. از آنجا که گرایش نظام کیفیت فراگیر از ای

فارغ التحصیالن عالوه بر موارد فوق، شانس استخدام در واحدهای مدیریت کیفیت، سیستمها و روشها از سازمانها را نیز خواهند  

 داشت. 

الزم یها  یتوانمند
یشود ، نمیتواند فردی دور از کامپیوتر، ریاضیات و آمار باشد.  به حوزه کامپیوتر و آمار عالقه مند باشد. کسی که وارد این رشته م

 اعداد و ارقام، جزو ثابت هر رشته حوزه اطالعات هستند. 

کاردانی های رشته های مدیریت
وارد  ساله ای است که میتوان بعد از آن مدرک را دریافت کرد و   2همانطور که میدانید ، کاردانی یا همان فوق دیپلم، مدت تحصیل 

بازار کار شد اما بهتر است بدانیم که بازار کار برای کارشناسی ها خیلی بهتر است. بنابراین میتوانید بعد از دریافت کاردانی، در  

 آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت کنید و پس از تحصیالت خود، کارشناسی رشته را به صورت ناپیوسته دریافت کنید. 

مدیریت یک مقایسه خوب از رشته های 
واحد های یکسانی دارند و تفاوت اصلی   6یا  4مدیریت ها ، همگی دارای واحد های مشترک در دانشگاه بوده و بیشتر آنها تا ترم  

 آنها در سال های آخر تحصیل است. از بین مدیریت ها، میتوانیم به صورت کلی بگوئیم که مدیریت های مالی،دولتی، صنعتی،  
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داشتن کار مناسب تر بهتر از ادامه تحصیل دهید.اگر میخواهید به رشته های مدیریت برای مهاجرت توجه کنید، بهتر است ادامه  

اال نیست. تحصیل دهید زیرا مهاجرت در لیسانس خیلی ب

اقتصاد 
رشته اقتصاد چیست؟ 

است .طبق دفترچه انتخاب   یدر انتخاب رشته کنکور سراسر یکنکور تجرب  یها رمجموعهیاز ز یرشته علوم اقتصاد

نور   ام یروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ یدولت یدر دانشگاه ها یدر رشته علوم اقتصاد رشی،  پذ  یرشته کنکور سراسر

 رشی هم پذ یدانشگاه آزاد اسالم  ی. البته در رشته علوم اقتصاد ردیگ یخودگردان صورت م  سی و پرد یرانتفاعی، غ

دانشجو دارد .

 ابزار کار رشته اقتصاد 
  یو کاربرد یبه طور تخصص یلیالتحصانتظار داشته باشند که پس از فارغ  دی نبااقتصاد  یدوره کارشناس انی دانشجو

  یاقتصاد یتوانند مدل ها یباشند تازه م  یرا مطالعه کرده اند و اگر قو ه یو پا هیفقط اطالعات اول رای ز کنند تیفعال

مختلف   یهاسازمانمؤسسه و  یرفع مشکالت اقتصاد یبرا یاتازه  یشنهادهایکنند و پ لیو تحل هیو تجز سندی بنو

مختلف  یهادر بخش   توانندیم  را یز رشته بازار کار نداشته باشند نیا النیالتحصکه فارغ ستی هم ن نطوریابدهند. 

کنند و مهمتر   ت یو مرکز آمار فعال یسازمان برنامه و بودجه، بانک مرکز ع،یوزارت صنا ات،ی وزارت اقتصاد مثل بخش مال

 گرل یباز و تحل یداشتن ذهن لینکنند, به دل تیخود فعال  یاقتصاد در رشته تخصص  النیالتحصاگر فارغ  یحت  نکهیاز همه ا

در   توانندی خود دارند و م  رامونینسبت به جامعه و پ  یا, نگاه کارشناسانهیبا مسائل و مباحث اقتصاد ح یصح یی و آشنا

 موفق و کارآمد باشند. یهر شغل

 دروس دانشگاهی اقتصاد 
 یاقتصادعلوم  یهادروس مشترک در همه شاخه 

ت ی ریو مد  یسازمان اصول ی خارجه تخصص زبان

سی شنا جامعه یمبان تجارت  حقوق

آمار  ات ی اضیر

ران یا یاقتصاد یایجغراف یحسابدار اصول ق یتحق روش

 یو بانکدار پول کالن اقتصاد خرد  اقتصاد

ی اقتصاد یهانظام  ,اقتصاد صدر اسالم یفقه یمبان

رانیا اقتصاد  توسعه اقتصاد الملل ن یب تجارت
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 توانمندی های الزم برای ورود به رشته اقتصاد 
  شتری کتاب ب نیارائه شده است و چون مباحث ا یانسانآموزان رشته علومدانش  یکتاب اقتصاد فقط برا رستانیدر دب

  د یدر رشته اقتصاد با  تیموفق یکه برا،  کنند یفکر م  یآزمون سراسر و دانش آموزان از داوطلبان یلیهستند خ  یحفظ

تا   باشند یقو یاضیدر درس ر دی با یول. کنندمتعدد را حفظ  یهاه یو نظر می داشته باشند که بتوانند مفاه یحافظه قو

  یمند باشند و الفباعالقه زین  یاقتصاد الزم است که به مباحث اجتماع یرشته موفق شوند. دانشجو نیبتوانند در ا 

علوم    رهیاست و زنج یحلقه از علوم اجتماع کیرا بداند چون اقتصاد  یو روانشناس یاسی علوم س  ،یشناسجامعه

 هم مرتبط است. هب ز ین یاجتماع

خالصه، اقتصاد صرف مباحث محاسباتی یا صرف مباحث حفظی نیست و تلفیقی از این دو است.بنابراین به طور 

آخرین قبولی های اقتصاد 
 زیرگروه تجربی: 

28000منطقه یک: 

46000منطقه دو:

50000 منطقه سه:

زیرگروه انسانی: 

15000منطقه یک: 

20000منطقه دو:

40000 منطقه سه:

 کشورشرایط تحصیل درخارج از 
به هر مقطع، متفاوته.  یرشته بستگ نیا یاست. اپال گهید  ی لیتحص یهارشته اقتصاد مانند رشته  ی لیتحص رشی اخذ پذ

هست.  18دکترا،  یو برا16مقطع مستر   یاپال یبرا یداره. معدل متقاض یادیز تیرشته اقتصاد، معدل اهم یاپال یبرا

رشته، در   نیدر ا سی . اگه زبان تدرهیمتقاض طیشرا  گرید  ازبه باال  5/6 لتس یآ  ایو   95تافل  یسی مدرک زبان انگل

 آن زبان به دانشگاه داده بشه.  B1سطح  یالمللنی مدرک ب دی باشه، با  یسیاز انگل ری غ یزبان گه، ید یهادانشگاه 

ریدر آمریکا، انگلیس و کانادا امکان تحصیل وجود دارد 
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ی حسابدار 
 چیست؟   حسابداریرشته  

ثبت اطالعات و خالصه   یبندطبقه یآورجمع  ات یمنظم است که در آن عمل ستمیس کی در واقع مانند  یحسابدارعلم 

تا   ردیگ یمختلف انجام م   یدر شکل ها یحسابدار یو صورت حساب ها یمال یهاگزارش هیته نیکردن آنها همچن

 اطالعات استفاده کنند.  نیز اا ندهستند بتوان رهیمختلف مثل بانک ها و غ یهاکه در سازمان یافراد

 یصورت م   یرانتفاعینور و غ ام یروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ یدولت یدر دانشگاه ها یدر رشته حسابدار رشیپذ

 دانشجو دارد . رشیهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم  ی. البته در رشته حسابدار ردیگ

 ابزار کار رشته حسابداری 
 یکه رشته حسابدار یاست و شخص اد یز اری جهت شاغل شدن وجود دارد بس یرشته حسابدار یکه برا ییفرصت ها 

مختلف   یهاسازمان  ای و  یدولت ،یبزرگ خصوص  ایشرکت کوچک   کیباشد که در  دواریام  د یکنند با  یرا مطالعه م 

باال باشد. با توجه به سابقه کار و  تا  نییاز حد پا  توانندیافراد م  نیدرآمد و حقوق ا زانیمشغول به کار شود. م  تواندیم 

  ،یحسابدار مال توانندیافراد م  نیرنج گسترده داشته باشد. ا  تواندیحقوق آنها م  زانیافراد م  نیا التیتحص زانیم 

  هدر ارتباط هستند مشغول ب یو حسابدار یکه با حسابرس ی مختلف یها نهیزم  نیو همچن مهیب ات، یقسمت مال تیریمد

 کار شوند. 

حسابرس و   ،یمال یمانند حسابدار و کارشناس امور مال یشغل  نیبا عناو کنندیم  تی فعال یکه در حسابدار یافراد

 .شود یکارشناس بودجه شناخته م  ا ی  یمسئول حقوق و دستمزد، حسابرس داخل ،یمال لگریتحل

  کیآنها ماهانه   یافتیدر زانیحسابدارها در تهران صورت گرفته است، م  یافتیکه در مورد حقوق در  یقاتیتحق طبق

یتومان م  ونی لیم  3آنها  یافت ی در زانیهزار تومان و حداکثر م  900و پانصد هزار تومن است. حداقل حقوق آنها  ونیلیم 

 نها دارد.و سابقه کار آ التیتحص زانیمبلغ ها بسته به م  نیباشد که تمام ا

دروس دانشگاهی رشته حسابداری 
هیپا دروس

ه یپا ات ی اضیر  اقتصاد  علم  صولا ی شناس جامعه یعموم  ی روانشناس

ات یو عمل پژوهش  وتر یکاربرد کامپ یمبان یکاربرد آمار  یکاربرد ات ی اضیر

ت یریمد سازمان  یمبان یو ارز بانکدار پول یبازرگان حقوق  د ی تول ت یریمد

ریقیتحق روش یعموم  هیمال یاقتصاد توسعه 
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 توانمندی های الزم برای ورود به حسابداری 
و داوطلبان در هر سه گروه   شودی شناور شناخته م  یاست که به عنوان رشته ها  یدر واقع رشته ا یرشته حسابدار

  دی با کندیانتخاب م  یکه شغل حسابدار ی دهند. شخص ل یرشته ادامه تحص نیتوانند در ا یم  ی و انسان یتجرب یاضیر

باشد و   یدر سطح مطلوب یو یفارس اتیاست که ادب  ازیمناسب و جامعه را ارائه دهد، پس ن یبتواند گزارش کارها

 .متون آماده شده انجام دهد  یرا برا ینگارش خوب

پشت   یطوالن یاست که بتواند ساعت ها نیداشته باشد ا دی رشته با نیا یکه دانشجو یی ها یژگی از و گری د یکی

که   یاست که فرد ازی ن نیرا انجام دهد. همچن یاضی کار با عدد و رقم ها سر و کله بزند و معادالت ر زیو م  وتر یکامپ

مناسب داشته باشد، خالق و صبور باشد   یو قدرت بدن اشدداشته ب یقو اتی و ادب یاضیر  نکهیحسابدار است عالوه بر ا 

از جمله   یشده است حسابدار جادیکشور در حال حاضر ا یکه در روند اقتصاد یراتییو با انضباط باشد. با توجه به تغ 

بود   واهندنخ کاریباشند که ب دواریام  توانندیاند م نده یکه حسابدار یدارد و افراد یادیاست که طرفداران ز ییشغل ها 

 توانند مشغول به کار شوند.  یم  ی دولت ای یخصوص  یاز سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها یکیا در  و حتم

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری 
 زیرگروه تجربی: 

17000منطقه یک: 

42000  منطقه دو:

48000 منطقه سه:

زیر گروه انسانی: 

15000منطقه یک: 

30000  منطقه دو:

40000 منطقه سه:

زیرگروه ریاضی:

20000منطقه یک: 

 25000  منطقه دو:

ری20000 منطقه سه:
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 شرایط تحصیل در خارج از کشور
  ازمندیدر خارج از کشور ن  یحسابدار لیجهت تحص یلیتحص  یزاهایو افتی در خارج از کشور و در یحسابدار لیتحص

  یاز رشته ها یهمانند برخ یباشد. رشته حسابدار یدر خارج از کشور م  لیو تحص یاز رشته حسابدار هیبه شناخت اول

ارائه  یو کار یلیتحص طیخود شرا نیمنطقه با توجه به قوان ای باشد و هر کشور و  یم  یو محل یبه صورت بوم  یانسان

  ل یدارند و  قصد کار و تحص  یحسابدار التیکه تحص یافراد یاز نقاط ضعف و مشکل برا یکیتواند   یم  نیدهند و ا یم 

  شد با یدر خارج از کشور م  یحسابدار لیکه به دنبال تحص یدر خارج از کشور را دارند به دنبال دارد. افراد یحسابدار

  یکار در کشور ها ییرا پشت سر گذاشته تا توانا یمراحل و موارد د یکشور را دارند با  نیا یو قصد ورود به بازار کار

دقت داشته   دی در خارج از کشور را دارند با ل یکه قصد تحص یافراد د یاشند البته توجه داشته باشرا داشته ب یخارج

کنند و بعد از آن  کسانیآن کشور  نیرا با قوان یعلم خود به حسابدار د یرشته با  نیدر ا لیادامه تحص یباشند که برا

 . ندیاقدام نما  یحسابدار لیتحص یبرا

هتلداری
 ست؟ یچ  هتلداری رشته 
و   لیوسا دیانتخاب، شناخت و خر  یارهایاصول و مع ،ییرایبا مشخصات انواع مؤسسات پذ یهتلدار تیریمد انیدانشجو

شناخت مواد   ،یسیو منونو  یمنوشناس ون،یها، رزرواسگونه مؤسسه نیکار درا میتقس  ،ییرایمؤسسات پذ  یالزم برا  زاتیتجه 

  ،ییبهداشت مواد غذا ها،ی ن یریغذاها وش شی انواع غذاها، پ  هیته ،ییمواد غذا ی نگهدار یآنها، چگونگ ییغذا  یو انرژ ییغذا

هتل، متل،   ک یو مناسب  ح یصح تیریاداره ومد یو در کل هرآنچه برا  ییرایآشپزخانه مؤسسات پذ ط یدر مح   یمنیبهداشت کار و ا

 .شوندی است، آشنا م  یرستوان و موارد مشابه ضرور

ی رتبه قبول  نی آخر 
 18000منطقه یک: 

18000منطقه دو:

18000منطقه سه:

 رش یپذ نوع
  یهتلدار  تیری. البته در رشته مد ردیگ  یصورت م ی انتفاع ریروزانه و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  یهتلدار  تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد   رش یهم پذ  یدانشگاه آزاد اسالم

 ی دانشگاه دروس 
  ،یاقتصاد جهانگرد  غات،ی و تبل  یابیبازار تیریمد ،یو هتلدار  یدر صنعت جهانگرد  وتریکار برد کامپ  ،یاجتماع ن یحقوق کار وتأم 

  ران،یا یمسائل اجتماع لیو تحل  هیملل، تجز اتیشناخت روح ،یروابط عموم  ،یو هتلدار ی و مقررات حقوق صنعت جهانگرد نی قوان

  یا یجغراف  ،یعموم یجهانگرد  یا یها، جغرافبا نقشه یو آشنائ یخوانشه نق ه،یاول  یهاکبهداشت و کم ،یمردم شناس یمبان
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(،  یعرب ایفرانسه  ،یآلمان یهااز زبان  یک ی، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم )  یشناخت صنعت جهانگرد  ران،یا یجهانگرد 

 . یس یزبان انگل

 ها  شیگرا
میتوانند در ارشد جهانگردی یا سایر مدیریت ها ادامه دهند 

 کار  ابزار
ارتباط    نیشتریشغل ب نیدر ا  تیارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال  یل یرشته تحص نیبه ا میبه طور مستق ریمشاغل ز

روابط   ریمد  ی گردشگر یتورها  یرستوران  آشپز  راهنما ریهتل  مد  ریمد   : و شغل خود برقرار خواهند کرد یل یرشته تحص نیرا ب

 ی عموم

 الزم   یها  ی توانمند
  یهااز زبان  یک یم ) سوزبان  یک به  یسی عالوه بر زبان انگل دیبا انیرشته، دانشجو نیا النیالتحصبا توجه به نوع کار فارغ 

رشته   نی ا انیدانشجو نی . همچنشودی ارائه م  نهی زم نیدرا ی( تسلط داشته باشند. البته در دانشگاه دروسیعرب ای یفرانسه، آلمان

 داشته باشند.  ییباال تیو خالق  لیو تحل  هیبوده و قدرت تجز رخوردارب یخوب ی از روابط اجتماع دیبا

جهانگردی
ست؟یچ مدیریت جهانگردیرشته 

است که به اشتباه به  یعنوان نیوجود ندارد و ا رانیدر ا یبه نام رشته گردشگر یز یکه چ  دینکته را بدان نی ا دیبا ز،یقبل از هرچ 

  ی آن ها همان رشته  نیتروجود دارند که معروف  یرشته مرتبط با گردشگر نیچند  رانیا یشود. در نظام آموزش یآن اطالق م

  یزیو برنامه ر یعلوم اجتماع ،یگردشگر  یزیو برنامه ر ایجغراف  یهارشته، رشته  نیر از ایاست. به غ «ی جهانگرد  تیری»مد

از   کیشوند. هر یم  سیهم در دانشگاه ها تدر  یگردشگر  ین یو رشته کارآفر یهتلدار  تیریمد ،یمذهب  ی گردشگر ،یگردشگر

دهند. هرکدام از آن ها هم    ی قرار م ی رسرا مورد بر یمختلف موضوع گردشگر ی ها طهی و از ح  یرشته ها به صورت تخصص  نیا

 هستند.  گر یکدی از  زیمتما باًیبازار کار خاص خود را دارند و تقر 

رش یپذ   نوع
  یدولت  یو مجاز یرانتفاعینور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  یدولت  یدر دانشگاه ها  یجهانگرد تیریدر رشته مد  رشیپذ

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یدانشگاه آزاد اسالم یجهانگرد  تیری. البته در رشته مد ردیگ ی صورت م

ی دانشگاه  دروس
ت یریو مد یسازمان یمبان ی حقوق اساس

ی جهانگرد ی عموم یروانشناس ق یتحق  روش

 ( 2و  1) ی حسابدار  صولا   اقتصاد ) خرد و کالن(  اصول
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ی جهانگرد تیریدر مد یکاربرد اتیاضیر   ی جامعه شناس یمبان

 ی جهانگرد تیریدر مد یکاربرد آمار  ی در جهانگرد وتریو کاربرد کامپ یمبان

ها  شی گرا
  یها  شی از گرا  یکی ن یب د یتوان یارشد، شما م  ی. در مقطع کارشناسشودی م  سیرشته در مقاطع ارشد و دکترا هم تدر نیا

دو رشته   نی ا نی ب یادیمقطع ارشد، تفاوت چندان ز  ی. در طدی انتخاب کن   یتوسعه جهانگرد  یزیبرنامه ر ایو  ی جهانگرد یابیبازار

  گریکدیو متفاوت از  یها فقط چند درس تخصص  شی گرا نی از ا  کیهستند و هر  شترکوجود ندارد و عموم دروس ارائه شده م

 خواهند داشت. 

کار  ابزار
در   ل یالتحصفارغ  ایکرده و   لیشما لزوماً تحص  ستی آن است که الزم ن د،یبه آن توجه کن  دیبا نه یزم  نی که در ا ی مهم  اریکته بسن

صرفاً   یاز مردم بازار کار گردشگر   یلی مثال، تصور خ  ی. برادیصنعت شو نی وارد بازار کار ا دیبتوان نکهیتا ا دی باش یرشته گردشگر

  یدر حال نیکند. ا یرشته م نیدر ا لیور شوند، اقدام به تحصت  یراهنما کی  نکهیا  یبرا  یتور است و برخ یی محدود به راهنما

از    دیبا د،یتور شو  یراهنما دی دار لی. اگر تمادی ندار ی به مدرک دانشگاه ی اجیاحت   چ یه د،یتور شو  یراهنما کی نکهی ا یاست که برا 

  یتخصص  یدر دوره ها   دیتوان  یمنظور م نیا  ی. برا دیکشور اقدام کن  یو گردشگر  ی دست عیو صنا یفرهنگ  راثیسازمان م قیطر

  ی هاامر در مورد افتتاح آژانس  نی . همدیکن  افتیتور در ییو پس از گذراندن چند آزمون، کارت راهنما د،ی تور شرکت کن  ییراهنما

که الزمه ورود به    دیتوجه داشته باش ضوعمو  نیبه ا ن،یکند. بنابرا  یها هم صدق مآژانس  یفن  ریمد  نامهیگواه  افتیو در یگردشگر

ورود به  یتواند شما را آماده برا   یو شرکت در چند روزه کوتاه مدت م  ست یمرتبط ن ی داشتن مدرک دانشگاه  یبازار کار گردشگر

 .بازار کار کند 

  یگردشگر یا کند که جاذبه ه یم  دایرونق پ  ییدر جا یشما است. گردشگر ی که درخور توجه است، محل زندگ یگر ید موضوع

  نهیدر زم  یشتر ی ب یشغل  یگردشگر فرست، فرصت ها ایو  ریگردشگرپذ یکشور و شهرها تختیپا ن،ی داشته باشد. بنابرا یادیز

 خواهند داشت.   یگردشگر

فرهنگیانرشته های 
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علوم تربییت
 ست؟ ی چعلوم تربییت  رشته  

در سطوح مختلف آموزش و پرورش کشور و بمنظور   یآموزش تیریمد  نهیمتعهد و کاردان در زم  یانسان  یروین ت یبمنظور ترب

با توجه به   ح یصح تیریو اصول مد یاسالم تیترب  یوزرات آموزش و پرورش براساس معارف و ارزشها یآموزش یازهایبرآوردن ن

  یم  جادیا  یو روانشناس یتیور و دانشکده علوم تربکش یدر نظام آموزش عال وزشآم یزیو برنامه ر تیریکشور رشته مد یازهاین

 شود . 

 رش یپذ نوع
دانشگاه    یتی . البته در رشته علوم ترب ردیگ  یصورت م یانتفاع ریروزانه و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  یت یدر رشته علوم ترب  پذیرش

 دانشجو دارد  رشیهم پذ یآزاد اسالم 

 گرایش های رشته 
استثنایی  آموزان دانش و کودکان  گرایش ی زیو برنامه ر تیریمد  شیگرا  ی آموزش یتکنولوژ  شیگرا

 کار رشته  ابزار
مدارس   تیری، مد یدبستان شی پ  یدوره ها  یتوانند به عنوان مرب  ی م ش یگرا نیخود در ا  التیپس از اتمام تحص  النیفارغ التحص

کودکان و نوجوانان ،    یمعلم ، کارشناس کانون پرورش فکر  تیترب انیدانشجو یکاروز ی، مرب یی، آموزگار مدارس ابتدا یابتدائ

 . شوند کار به مشغول  …و  یدر مدارس کودکان استثنائ س ی، تدر یستیبهز زمانسا  یزیکارشناس آموزش و برنامه ر

دروس دانشگاهی 
– یبا کتابخانه و اصول کتابدار  آشنایی   – اتیاضیر سیو روش تدر م یبا مفاه آشنایی  – یاجتماع -یت یترب  یها  تیبا فعال ییآشنا

  استثنائی کودکان پرورش و  آموزش  – ی قتطبی  پرورش و آموزش –متوسطه   -ییراهنما -ابتدایی  پرورش و آموزش – هنر آموزش

  و بهداشت –اقتصاد آموزش و پرورش - آموزش و پرورش  مبانی و اصول –  هیاول های کمک و بهداشت اصول  –کودکان   اتیادب-

– یو کاربرد و مسائل آموزش هیته  -کودکان یفرد  یتفاوت ها - رانیآموزش و پرورش اسالم و ا خ تاری  –مادر و کودک   هتغذی

  آموزش  شناسی روان –کودکان  خاص ی و سرودها ورزشی حرکات –  یعموم شناسی  جامعه –آموزش و پرورش   شناسی جامعه

  ی(  روانشناسی )جهانگرد ی عموم  شناسی روان –  2رشد  یروان شناس -1رشد  شناسی روان  – یت یترب  شناسی روان –خواندن 

-آموزی زبان – یت یدر علوم ترب یآمار های  روش – ستدری فنون و ها  روش – یو تجرب  یعلوم اجتماع سی روش تدر -یباز

و   یدبستان شی مراکز پ تیرمدی  –خالق   شیو نما گویی قصه -پرورش   و آموزش فلسفه –  یتیدر علوم ترب  یر ینجش و اندازه گس

– یآموزش تکنولوژی مقدمات  –آموزش و درس  یزری برنامه مقدمات  –  راهنمایی و مشاوره مقادمات –  کودک مشاوره  – یدبستان

  یو زندگ عت یبا طب آشنایی و  کار –  یدبستان یهایورزش و باز - یآموزش تیریمد ماتمقد –  یتیدر علوم ترب قتحقی  روش مقدمات

 فلسفه ات یکل  -اقتصاد اتکلی  – 4 کارورزی  – 3 کارورزی – 2 کارورزی – 1 یکارورز -یفن یو مهارت ها  کاردستی –  یاجتماع

 سال تحصیل 
  یسال است و تمام 6تا  4حدود  یدر مقطع کارشناس یو دبستان یدبستان شی آموزش و پرورش پ شی در گرا ل یطول دوره تحص

 باشد.  یساعت م  51 یساعت و کارورز 24 یساعت ، دروس عمل 17 یشده که دروس نظر  یزیترم برنامه ر 8دروس در 
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آموزش ابتدائی
ست؟ ی چی  رشته آموزش ابتدائ 

کنکور سراسری را شرکت می کنند  های پرطرفدار است که افرادی که در گروه علوم انسانی رشته آموزش ابتدایی از جمله رشته

می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. هدف اصلی این رشته آموزش مربیان و معلمان با تجربه در روشهای تدریس، آموزش  

و همچنین ادامه دادن کار در مراکز آموزشی، تربیت معلم و سایر مراکز آموزشی است 

 رش یپذ نوع
ر بخش بعدی آمده استغیرانتفاعی از دو دانشگاه که د

 کار رشته  ابزار
و   زهوشانیت  ی انتفاع ریغ ا یو  یتوانند در مدارس دولت یم  دی آ یکه تحت عنوان معلم به حساب م  ییآموزش ابتدا لیفارغ التحص

 .بپردازد سی به تدر ینمونه دولت

خارج از ساعت   یبه دانش آموزان در وقت ها یدر آموزشگاه ها به صورت خصوص یخصوص ی تواند با کالسها  یم  نیهمچن 

 .کنند سیمدرسه تدر

.ابدیدست  ز یمدرسه ن ریمد ایمعاون   ایتواند به داشتن سمت ناظر  یم  یبا داشتن سابقه کار نیهمچن 

توانند به شغل دلخواه با درآمد   ی م ی لیالتحص را گفت که حتماً بعد از فارغ  نیا  توانینم النی التحصفارغ   ادیتوجه به تعداد ز با

را داشته باشد تا با   یدرآمد  زان یم تیدر حد کفا  تواندی که بتواند به شغل آموزش مشغول شود م یاما شخص  ابندیمناسب دست 

 در آموزش و پرورش داشته باشد.  یاستخدام رسم دی بتواند ام ندهیآ یسابقه کار در سالها

دروس دانشگاهی 

 کاردستی   خوشنویسی 

 ورزش و بازی های دبستانی   روش تدریس فارسی دوره ابتدایی

کلیات عرفان  تاریخ اسالم   فلسفه   تفسیرمقدماتی 

روش تدریس قرآن دوره ابتدایی  روش تدریس و بررسی کتب عربی دوره راهنمایی 

بررسی کتب اجتماعی دوره ابتدایی   دوره ابتداییروش تدریس بازی در  

 روش تدریس و بررسی کتب هنر دوره ابتدایی 

 سال تحصیل 
ری . ساله دارد 4کارشناسی است و دوره 
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کاردانی آموزش و پرورش ابتدائی 
 ست؟ ی چی  آموزش و پرورش ابتدائ  یرشته کاردان

،  ابدیی ادامه م در مدرسه کودک یسال زندگ نیششم انیدبستان در پا  یکار رسم نیکه از زمان تولد آغاز و تا شروع اول یآموزش

  ی و آموزش یاجتماع ،  یت یشخص ریخود را از نظ ی، مراحل مهم و حساس زندگ  ییها سال  نی کودکان در چن رایمهم است . ز اریبس

ساز است . از   سرنوشت یدوران تیشخص  یر یگ از لحاظ رشد هوش و شکل  یزندگ  هیاولسال  6گذرانند ، و در واقع   ی پشت سر م 

دوره در   ن ینظام آموزش و پرورش کشور است و کودکان در ا یها  حلقه از حلقه نیتر مهم  یآموزش و پرورش دبستان گرید یسو

از    دیدوره از آموزش و پرورش با نی رو توجه به ا ن یبرند ، از هم ی ه سر مب ی ، ذهن یعاطف ،  یمهم رشد جسمان اریمراحل بس

و   یاجتماع ، ی ، روان یعاطف ،  یجسم یاست که بتوانند قوا  ی متخصصان تیرشته ترب نی برخوردار باشد . هدف ا یخاص تیاولو

 را پرورش دهند .  یو دبستان یدبستان ش ی کودکان پ یاخالق 

 رش یپذ نوع
گروه تجربی به صورت غیر انتفاعی است. در زیر 

 کار رشته  ابزار
دانش آموختگان رشته آموزش    هیکه کل  میعرض کن دیبا  ی در دانشگاه آزاد و سراسر  ییدر مورد بازار کار رشته آموزش ابتدا

 .درا دارن یو مدارس دولت  یرانتفاعیغ  یامکان اشتغال به کار به عنوان آموزگار در انواع مدرسه ها  ییابتدا

  الن یفارغ التحص اریاست که در اخت   یشغل یفرصت ها گری از د  زین یخصوص  سی و تدر یدر انواع مراکز آموزش سی تدر بعالوه،

 .گذاشته شده است ییرشته آموزش ابتدا

و به دست آوردن تجربه امکان استخدام   یرشته در صورت داشتن سابقه کار نی فرد دانش آموخته ا  سی عالوه بر شغل تدر البته

 .دارند زیمعاون مدارس را ن  ایو  ریبه عنوان مد ییبا مدرک آموزش ابتدا

  یو دولت  یرانتفاعیدر مدارس غ سی که معلمان مشغول به تدر  میعرض کن دیبا ییکه درآمد رشته آموزش ابتدا دی بدان دی بخواه اگر

 کنند.  یم  افتیرا در یحقوق متفاوت

تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی، عالوه بر معلم میتواند مشاور نیز باشد.  فرد 

 اما افراد مشغول به تحصیل رشته آموزش ابتدائی، صرفا معلم خواهند بود. 

آموزش کودکان استثنائی 
 ست؟ ی چی  رشته آموزش کودکان استثنائ

کودکان و آموزش و پرورش آنان   ل یقب نی ا ییباشد، شناسا یم  یذهن ی عقب ماندگ یدرصد افراد هر جامعه مبتال به نوع 3در حدود 

 باشد.  یم  تیاز ابعاد مختلف حائز کمال اهم
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  تیترب  نی و همچن ییکودکان استثنا  یبرا ژهیو یمناسب و امکانات آموزش ی ها فراهم آوردن فرصت نهیدر زم  یمتخصصان  تیترب

آنان   یو جسمان یعقالن یها ی ژگیبا توجه به و یی کان استثناکود  یو جسم یذهن ی ها ییحداکثر کردن توانا یبرا  یمتخصصان

 باشد.  یم  ییثناهدف از رشته آموزش و پرورش کودکان است

 رش یپذ نوع
هر ساله لیست تکمیل ظرفیت از سمت دانشگاه فرهنگیان ارسال میشود تا از داوطلبان تجربی ریاضی انسانی و هنر بتوانند وارد  

 گردند. رشته های مشخص شدده 

 کار رشته  ابزار
( ی)عقب مانده ذهن ییمدارس دانش آموزان استثنا ر یدب .1

 یعقب مانده ذهن  کودکانیمراکز نگهدار یمرب  .2

ی مراکز کودکان و دانش آموزان عقب ماندهذهن ریمد .3

ی کودکان عقب مانده ذهن   صی و تشخ نش ی کارشناس گز .4

: وزارت آموزش وپرورش و   لی در موسسات گوناگون از قب ی آموزان عقب مانده ذهنکارشناس آموزش و پرورشکودکان و دانش . 5

 کشور یستیسازمان بهز

به طور کلی فرد یا معلم خواهد بود یا کاردرمان) درمان با بازی، گفتار درمانی ....( افرادی که وارد حیطه معلمی این رشته میشوند  

 دارای کار بهتری هستند. 

 دروس دانشگاهی 
  ،یق یآموزش و پرورش تطب آموزش و پرورش،  یفلسفه آموزش و پرورش، اصول و مبان ران،یآموزش و پروش در اسالم و ا خ یتار

  ،یت یترب  یروانشناس  ،یعموم یروانشناس  س،یها و فنون تدر روش،یو متوسطه، اخالق اسالم  ییراهنما ییآموزش و پرورش ابتدا

آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، مقدمات   یجامعه شناس ،یعموم ی سشنا هجامع ،یو نوجوان  یرشد کودک یروانشناس

 ،ییمقدمات مشاوره و راهنما ،یآموزش و پرورش کودکان استثنائ ،یو درس یآموزش یزیمقدمات برنامه ر ،یآموزش تیریمد

در علوم   یریگسنجش واندازه   ،یتیترب  ومدر عل یآمار یهاروش ،یبا کتابخانه و اصول کتابدار ییآشنا ،یآموزش یمقدمات تکنولوژ

 . یتی در علوم ترب قی مقدمات روش تحق ،یت یترب

 سال تحصیل 
ساله می شود  5ساله است. البته بعضی اوقات  4کارشناسی بوده و دوره تحصیل  

توانمندی های الزم 
استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مناسب و روش های تمرین متنوع در کالس  –

همکاری با سایر متخصصان مانند پزشکان، گفتار درمان ها و یا روانشناسان آموزشی  –

صحبت با والدین در خصوص روند پیشرفت فرزندانشان و راهنمایی آنها برای داشتن رفتاری مناسب با بچه ها–
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مهارت و دانش مورد نیاز معلم کودکان خاص –

انش آموزان خاصعالقه فراوان به آموزش بچه ها به خصوص د –

…مهارت ارتباطی عالی برای ایجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان، والدین و –

هاآموزش 
رشته های آموزش زیست شناسی، ریاضی، تربیت بدنی، شیمی و ...، رشته هایی هستند که فرد  

مثال فردی که در  تحصیل کننده در نهایت در آن، دبیر آن درس در آموزش و پرورش خواهد شد. برای 

 رشته آموزش زیست شناسی تحصیل میکند، در نهایت دبیر زیست شناسی خواهد شد. 

آیا میتوان رشته دیگری خواند و سپس معلم شد؟
میتوانید پس از تحصیل، رشته علوم تربیتی بخوانید و درخواست معلم شیمی، زیست و تربیت بدنی و... را بدهید. 

تیب مدرس از زابن نوتروفیلیک کالم حرف حساب درابره تر 
دبیری و معلمی یکی از شغل های سخت است که بسته به هر پایه و درس، سختی خود را دارد. توانمندی یک معلم باید از جهت  

قال  صبر و تحمل باال باشد و بتواند با انرژی باالیی کالس را اداره کند. از طرفی باید مطالب را با زبان ساده اما به شیوه درست انت 

 دهد. 

از جهت درآمد دبیران باید گفت که خیلی درآمد باالیی نسیب قشر معلم و آموزش و پرورشی نمیشود. درواقع معلمی یعنی قبول  

. نمیگوئیم که اصال حقوق ندارید اما باید بدانید که حقوق کمتری در مقایسه با  کردن زحمت بزرگ بنابراین اولین شرط عالقه است

از رشته تجربی، خیلی جذب تعداد باال برای رشته های تربیت مدرس نداریم و بیشتر تدریس ها در  شت. زحمت کار خواهید دا

حوزه زیست شناسی و شیمی است. بیشتر تربیت مدرس ها از انسانی ها جذب میشود. با این حال اگر به این حوزه ها عالقه مند  

 ! هستید، این گوی و این میدان

وانشناسی و نکات تربیتی خواهید داشت تا یاد بگیرید تا با دانش آموزان متناسب رشته خود چگونه  در دروس دانشگاهی ، قطعا ر

 . این موضوع در تمام دروس مشترک است.برخورد مناسبی داشته باشید

. بنابراین  در آخر میگوئیم که عالقه را در اولویت خود قرار دهید. معلم هایی را می شناسید که اصال سر کالس خوب عمل نمیکنند

ری نشوید، با عالقه به سراغ این رشته بیایید. اگر میخواهید آنگونه 
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مهندیس کامپیوتر
رشته مهندیس کامپیوتر چیست؟ 

  ی سخت افزار یدستگاه ها و مجموعه ها یساخت و راه انداز  ،یطراح  ل،یتحل نهی است که در زم یافراد  ت یرشته ترب ن یهدف ا

  تیو اصالح و توسعه فعال ریو تعم  یابی بیع ،یموجود، نگهدار   یو نرم افزار  ی سخت افزار یو شناخت مجموعه ها یبررس د،یجد

دقت و در   ن یشتریهستند که با ب  ییتمام مفهوم ها  شیرایسنجش، آموزش و و  ش،پرداز ،یفرآور  ،یساز هیشب ،یکنند. طراح 

انجام امور   یمتخصص برا   ی روین ت یرشته ترب ن یشوند. لذا هدف از ا یانجام م  انهیرا ینرم افزار یزماندر برنامه ها نی کوتاهتر

 در مقطع   وتریکامپ  ی. مهندس شودی م س یتدر یداشته و تا مقطع دکتر  اریبس  تیاهم  زیرشته در کشور ما ن نی فوق است. ا

 . افزار استافزار و نرم سخت ش یدو گرا ی دارا  یکارشناس

سخت افزار  شیگرا

در خصوص برد ها، قطعات ، سیستم های کامپیوتری خواهد بود. در واقع آنچه در داخل کامپیوتر میگذرد. 

نرم افزار  شیگرا

 برنامه نویسی، نوشتن برنامه های مختلف ، الگوریتم ها و در کل، آنچه ما به عنوان خروجی میبینیم. 

 مثال ساده: یک 

را طراحی میکند و یک متخصص نرم افزار یک نرم افزار میسازد.  CPUیک متخصص سخت افزار یک 

آخرین قبولی های رشته
30000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
  سی ، مشترک و پرد یانتفاع ر یغ ی، مجاز  ی انتفاع رینور ، غ امی ، پ  یدولت  یروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، مجاز ی دولت یدانشگاه ها 

 برای این رشته، پذیرش دارند. خودگردان 

سال تحصیل 
ساله است.  4به صورت کارشناسی و 

دروس دانشگاهی 

سازیکامپیوتر و برنامه مبانی  ریاضی   فیزیک
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پیشرفته  سازی برنامه گسسته های ساختمان دیفرانسیل  معادالت

مهندسی  ریاضی  آزمایشگاه کامپیوتر  مهندسی  آمار و احتماالت 

سیستم  سازیو برنامه ماشین  زبان ها داده ساختمان الکتریکی  مدارهای

هاالگوریتم  طراحی منطقی مدارهای الکترونیکی  مدارهای

 ریز پردازنده   سازی برنامه هایزبان  سازیو پیاده  طراحی

.عمومی کارگاه   عامل های سیستم  کامپیوتری هایشبکه   کامپیوتر معماری

 خاص سخت افزار 

خطی کنترل های سیستم  ها داده انتقال الکتریکی  مدارهای هاها و سیستم سیگنال 

 VLSI هایسیستم  طراحی دیجیتال  الکترونیک 

.کارآموزی

خاص نرم افزار

 هاداده پایگاه  طراحی  اصول کامپایلرها  و ساخت  طراحی  اصول اطالعات  و بازیابی  ذخیره

کامپیوتری سازیشبیه  ها داده پایگاه  آزمایشگاه  پروژه عامل سیستم  آزمایشگاه  پروژه

 افزار، کارآموزینرم  پروژه  هاسیستم  و طراحی تحلیل   افزارنرم مهندسی 

ابزار کار 
  زاتیبه امکانات و تجه ازیکار کردن ن یاست و برا   یادیز یشغل  یهافرصت   یافزار، دارانرم  شی گرا وتریمهندس رشته کامپ  کی

جذب بازار کار   عاًیمسلط باشد، سر یسینوزبان برنامه کی که به  وتریکامپ   یرشته مهندس لی ندارد. معموالً فارغ التحص یچندان

  گر،ید  یکند. از سو  دای خود پ یرا برا  یمناسب گاهیدر بازار کار جا تواند ی م  زیدانشجو است ن هک  ی زمان یحت یفرد   نی. چنشودی م

  یهاکننده قطعات گوناگون و دستگاه  دی تول یهاحال، شرکت  ن ی فراوان هستند و در ع  اریشبکه هم بس نهی در زم  یشغل ی هافرصت

 . رندیرا به خدمت گ افزارخت س شی با گرا وتریکامپ نی دارند مهندس لیهمواره تما ز یمختلف ن

تمام این موارد وقتی قابل دستیابی هستند که شخص تحصیل کرده پویا و کوشا باشد و همواره با علوم روز دنیا خودش را به روز 

ری نگه دارد. 
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گرایش های رشته 
فرد فارغ التحصیل کارشناسی میتواند در گرایش های کارشناسی ارشد زیر به تحصیل ادامه دهد. 

 افزارنرم  یمهندس  شی گرا -1

 کز یو ربات  یهوش مصنوع شی گرا  -2

 ی وتریکامپ  یها  ستمیس یمعمار  شی گرا -3

 ها و محاسبات  تمیالگور یمهندس  شی گرا -4

 شبکه  شی گرا  -5

( ت یامن )امن  انشیرا ش یگرا  -6

توانمندی های الزم
افراد   نی مند هستند. اعالقه تمیالگور ی و طراح یسینواست که به برنامه ی افزار، مناسب افرادنرم شی گرا وتریکامپ یرشته مهندس

  یزود به روز م یل یاز علوم، خ ی اریمانند بس  وتریآشنا باشند. علوم مرتبط با کامپ  رستانیدب ی اضیدروس ر هیاول  میبا مفاه دیبا

به خرج دهند و دائماً مطالب   یادیعالقه و پشتکار ز دیداشته باشند، با تیرشته فعال نیم دارند در ایکه تصم یشوند، و کسان

 . رندیرا فرا بگ ید یجد

تحصیالت در خارج از کشور 
داشتن رزومه قوی مثل چاپ مقاله در درصورت داشتن مدرک از دانشگاه های معتبر تر، داشتن مدرک زبان با نمره خیلی خوب و 

 ژورنال های خارجی، میتوانید انتظار داشته باشید که در دانشگاه های خارجی پذیرفته شوید. 

تفاوت این رشته اب رشته علوم کامپیوتر چیست؟
تر از موضوع  به طور کلی رشته های مهندسی در مورد به عمل درآوردن کارها و رشته های علوم پایه برای داشتن دانش بیش 

هستند. رشته علوم کامپیوتر برای کسانی است که میخواهند دانشمند کامپیوتر شوند و رشته مهندسی کامپیوتر برای کسانی است  

 که میخواهند در عمل، دروس خود را پیاده کنند. 

مهندیس شیمی
رشته مهندیس شیمی چیست؟

آنجایی که این رشته از مکانیک مشتق شده است،  بعضی از دروس ان  این رشته به نوعی یک رشته میان رشته ای است. از 

در بخش   ایو توسعه و  قیافراد غالبا در بخش تحق نی ا مشابه با رشته مکانیک سیاالت است. اما دروس خاص خود را نیز دارند. 

  ی دهمکاریتول  ندیکنترل فرآ یالزم و ابزارها   زاتیتجه جادی ا یکارخانه برا  یها  نی با تکنسند یا شو یمشغول به کار م   دیتول

 میکنند. 
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آخرین قبولی های رشته
30000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
و   ی انتفاع ر ینور ، غ امی، پ یدولت  یروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، مجاز یدولت  یدر دانشگاه ها   ی میش یدر رشته مهندس   رشیپذ

 ردی گ  یصورت م خودگردان س یپرد

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
ی موازنه جرم و انرژ      ی م یش یبا مهندس  ییآشنا    

2و  1انتقال حرارت      2و  1 االت یس  کیمکان    

2و  1 ی واحد صنعت اتیعمل    انتقال جرم     

یم یپتروش  یندها یبا فرآ ییآشنا    گاز یفرآور  یندها یبا فرآ ییآشنا    ونیزاسیمریپل  یندها یبا فرآ ییآشنا    

ی محاسبات عدد    2و   1 کینام یترمود    2و  1 ی ندهایکنترل فرآ    

ی عموم  یمیش شگاه یآزما    ی فرانسیمعادالت د    ی مهندس  شرفتهیپ  اتیاضیر    

یواحد صنعت  ات یعمل  شگاهیآزما    ی آل  یمیش  شگاهیآزما    ه یتجز  یمیش  شگاهیآزما    

ک ی زیف ی میش    2و  1 یعموم ی میش    ته یس یالکتر کی زیف  شگاهیآزما    

 ی خوردگ    ی آل ی میش    

ابزار کار 
نفت و   ،ینساج  ،ییدارو ،ییغذا ،ییایمیش عیمختلف شامل صنا  عیتوانند در صنا  یم  افراد تحصیل کرده در رشته مهندسی شیمی، 

و   ینظارت یتوانند به رده ها  یکار کنند. و با کسب تجربه م  یدی در هر کارخانه تول بایو تقر ی انرژ  ،یمعدن ،یمیگاز و پتروش

  یم یصنعت نفت و گاز و پتروش .کارخانه هم برسند ریمد ای هو توسع قیبخش تحق  ریمهندس طراح، مد د،ی مانند ناظر تول ی تیریمد

در    یشغل یها  تیموقعسختی  یاستخدام شدند ول  ی در این حوزهم یش نی از مهندس یادیافراد ز. در کشور ما مهم است  ی لیخ

محل کار   رایباشد ز یم  ادیز اریداشتن مهارت تخصص بس هاط ی مح  نیا  درشاغل شدن  یباالست و الزمه اریبس ع یصنا نیا

 . مناسب برابر با حقوق باالتر است
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گرایش های رشته 
 در هنگام تحصیل رشته کارشناسی گرایش های زیر را دارند: 

ند یفرا یمهندس      ی نانوتکنولوژ     ی وتکنولوژ یب     یی غذا عیصنا     نفت و گاز  عیصنا     ی میپتروش  عیصنا ش یگرا  

 این رشته عبارتند از: تعدادی از رشته های کارشناسی ارشد 

یی غذا عیصنا صنعت نفت  یندها یفرآ ی طراح ی م یش یارشد مهندس یکارشناس

  یندها یانتقال و فرآ یهاده یپد ست یو کاتال کیت ین یترموس  گاز عیصنا مر یپل ی وتکنولوژیب

 ی جداساز

توانمندی های الزم
ازمایشگاه و فردی پرتالش است. در این رشته شما ممکن است  شخصیت مناسب این رشته، عالقه مند بودن به درس شیمی و 

 در آزمایشگاه ها به مدت زاد کار کنید. 

تحصیالت در خارج از کشور 
در داخل و خارج کشور در   لیتوان گفت امکان ادامه تحص  ی م  یمیش  یارشد مهندس یکارشناس یها  شی گرا هیدر خصوص کل 

  ،یوتکنولوژیمانند ب یمیش  یارشد مهندس  یکارشناس یها  شی گرا یکشور در برخ خارج  رشیمقطع دکترا وجود دارد. البته پذ

ها، امکان کار    شیگرا نیبودن ا دی است. چرا که به علت جد شتری ش ها بی گرا رینسبت به سا مرینانو، پل  ست،یز طی مح یمهندس

 وجود دارد  ی شتریب یقات یو تحق  یبر موضوعات پژوهش

مهندیس اپتیک و لیزر
مهندیس اپتیک و لیزر چیست؟ رشته 

در   زرهای)مادون قرمز و فرابنفش( و کاربرد انواع نورها و ل یو نامرئ  یمرئ ی به مطالعه انواع نور شامل نوهارشته مهندسی اپتیک 

  ک یاپت  یعلم یمبان  ی و آموزش مبان یی آشنا زر،یو ل کیاپت  یرشته مهندس یر یاز شکل گ   هدف. پردازد ی و مصارف گوناگون م عیصنا

 . است یزر یو ل یک یاپتوالکتر  ،یکیاپت   زاتیو کاربرد آن در تجه زریو ل

دانشجویان این رشته درنهایت در طیف مراکز مختلفی میتوانند مشغول به کار شوند. 

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

25000: 2منطقه  

ری50000: 3منطقه  
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نوع پذیرش 
رد یگ یصورت م  یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ  یدولت  یدر دانشگاه ها زریو ل  کی اپت یدر رشته مهندس   رشیپذ

سال تحصیل 
ساله است.  4این رشته کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
البته در این رشته دروس تخصصی بیشتری وجود دارد که ما اهم آنها را آورده ایم. 

2و  1  سی الکترومغناط     ی مهندس  یاضیر     شگاه یمدرن و آزما کیزیف     

زریو ل ک یاپت  یبرا  یکوانتوم   کیمکان    موج      ک یدر اپت یاضیر یروش ها     

ی کی اپت ی دستگاه ها  یاصول طراح     شگاه یآزما یهندس   کیاپت     ی ک یمواد و قطعات اپت  یکوانتوم   کیمکان    

شگاه یو آزما 1 زریل      شگاه یو آزما یموج کیاپت     ی کی اپت  یدستگاه ها  یا انهیرا یکارگاه طراح     

1 یصنعت  ینقشه کش     زر یو ل کی در اپت انهیکاربرد را    شگاه یخالء و آزما کیتکن       2 زریل    

ی زبان تخصص     پروژه      شگاه یو آزما 1 ک یالکترون     ک یآمار و احتمال در اپت    

ابزار کار 
  زریو ل  کیاپت   یرشته مهندس  النیکاربرد دارد و فارغ التحص رهی و غ ،یدرمان ،یصنعت یگوناگون یدر حوزه ها زریو ل  کیاپت   یمهندس

  یقات یمراکز تحق  ،یمخابرات عیصنا ،ینظام عیها، صنا مارستانی و ب یمراکز درمان  رینظ یو دولت یخصوص   یتوانند در بخش ها  یم

 ران،یا زریچون مرکز علوم و فنون ل  یکارخانه ها، و موسسات  یقات یوزارت ارتباطات، مراکز تحق  یقاتیوزارت بهداشت، مراکز تحق

 و ... مشغول به کار شوند.  ،یاتم یسازمان انرژ

دلیل کار در مراکز درمانی، مباحث تکنولوژی های تصویر برداری، پرتودرمانی ها و... است.

نظامی و مخابراتی، کامال واضح است که با داشتن دانش کافی از موج ها و نور ها، میتوان رادار ها، برد ها و مدار های  در حوزه 

 بهتری ساخت. 

گرایش های رشته 
در گرایش های لیزر، اپتیک و گرایش اپتوالکتریک میتوانند در مقطع ارشد تحصیل کنند. 

توانمندی های الزم
  یلیذهن کنجکاو و تحل  کی  نیو همچن  کیزیو ف  اتیاضیدر ر ی قو  هیپا دی، شما با زریو ل  کیهندس اپتم  کیشدن به  لیتبد  یبرا

و متمرکز   قی روشمند، دق  اتیو در مورد جزئ دی از چالش ها لذت ببر د،یدر حل مسئله مهارت داشته باش دی. شما بادیداشته باش

 . دیخوب کار کن گرانیو هم با د یفرد  رتهم به صو  د یبتوان دی. شما بادیباش
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تحصیالت در خارج از کشور 
  ج یرا کای در آمر شتر یحرفه ب  نیهستند. ا  یخوب  یشغل تیموقع یداشته و دارا  ی ریبودنش، رشد چشمگ  یکاربرد  لیحرفه به دل نیا

عبارت اند از:   زریو ل کی اپت  یمهندس  یها برا  التیا نیاز بهتر  ی. برخستین  کسانیها  التیکار در همه ا طی است، اما شرا

  لند،یدالور، ورمونت، رود آ ن،یما تکت،یماساچوست، کانک ا،یفرنی نوادا، کال داهو،یآ ر،یوهمپشایواشنگتن، آالسکا، ن

 . ایاورگان، منطقه کلمب وتا،ی ن،ی سکانسی،ویوجرسین

مهندیس ماشین های صنایع غذایی
رشته مهندیس ماشین های صنایع غذایی چیست؟

  عیصنا یها  نی ماش یمهندس یباشد. دوره کارشناس یم  یکشاورز یهان ی مرتبط با گروه ماش  یهامجموعه رشته ریرشته ز نیا

در واقع این  . باشدی م  ییغذا عیصنا یها  نیو سازگار نمودن ماش یطراح نهی در زم های از علوم و فناور ی مجموعه ا یحاو  ییغذا

 غذایی است. پس از فارغ التحصیلی به عناوین زیر خواهند سید: رشته تلفیق رشته مکانیک و صنایع 

 یی مواد غذا ی فرآور یها  نی و ماش زاتیکارشناس طراح تجه •

 یی مواد غذا  دیتول  یهاخطوط و کارخانه  یفن مسئول•

ییغذا  عیصنا ی و سامانه ها دی و توسعه خطوط تول یزیکمک در امر برنامه ر  یمتخصص برا کارشناس•

 و کمک در امر آموزش و پژوهش  یهمکار ی برا کارشناس•

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

30000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
  یصورت م یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ ی دولت یدر دانشگاه ها  ییغذا عیصنا یها ن ی ماش یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردیگ

سال تحصیل 
ساله است.  4بوده و کارشناسی 

دروس دانشگاهی 
1واحد  اتیعمل     یی و مواد غذا یعموم  یولوژیکروبی م  یعمل     یی و مواد غذا یعموم یولوژ یکروبیم     

1 نی اجراء ماش  یطراح         ی فارس     ی و ورق کار ی کارگاه جوشکار    

و مواد  یموازنه انرژ        1 یی غذا عیصنا       ی محاسبات عدد    

ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


143 

1برق  ی مهندس ی مبان  شگاهیآزما      ی ابزار و ابزار ساز  نی کارگاه ماش     1برق   یمهندس  یمبان    

 انتقال حرارت     ی بدن تیترب      ی اخالق اسالم    

2واحد  اتیعمل    ی مهندس  اتیاضیر     یی مواد غذا یف یکنترل ک    

2 ی بدن تیترب     قرآن  یموضوع  ریتفس     2 یی غذا عیصنا    

انتقال جرم      3 یی غذا عیصنا    ی کارورز    

و سردخانه دیتبر یها  ستم یس  یطراح    

صدر اسالم  یل یتحل خ یتار    ت یدانش خانواده و جمع    3واحد  اتیعمل    

یی غذا عیصنا ییکارخانه ها  یاصول طراح     ی پس از برداشت و انباردار یمهندس     

ی کیولوژیب  یخواص مهندس  شگاهیآزما    ی ک یولوژیب ی خواص مهندس     یی غذا  عیدر صنا ی مهندس  شگاهیآزما    

نامه انیپا    آن یها  شهیو ر یانقالب اسالم    ی مهندس ی روش طراح    

ابزار کار 
عناوین شغلی باالتر ذکر شده است. 

گرایش های رشته 
ک یمکان    

ی انرژ     

یی غذا عیصنا    

ی میش    

ک یمکاترون    

توانمندی های الزم
فرد تحصیل کننده در این رشته خوب است که به ریاضی و فیزیک اشراف کلی داشته باشد. همچنین به کارهای فنی، کارگاه ها و  

ری طراحی کردن عالقه مند باشد. 
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مهندیس برق 
رشته مهندیس برق چیست؟

  یک یالکترون  یها  ستمی س یو طراح یبررس ایو  ؛یکی الکتر یانرژ لیانتقال و تبد  یهاستم ی س یو طراح یبررسمهندسی برق یعنی 

 گر،ید انیآن. به ب ریمجتمع، رادارها و نظا یمدارها   ،یمخابرات ی سامانه ها وترها،یکامپ ریپردازش و انتقال اطالعات، نظ  یبرا

 کنند.  یپردازش اطالعات استفاده م  ی برا ایو  یژ انتقال انر  یبرا ای تهیسی مهندسان برق از الکتر

آخرین قبولی های رشته
17000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
،   ی دولت ی، مجاز  یرانتفاعینور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  ی دولت یبرق در دانشگاه ها  یدر رشته مهندس   رشیذپ

 . ردیگ یخودگردان صورت م  سی مشترک و پرد

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
میشود. ، دروس زیر مطالعه میشود و سپس گرایش های الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل ایجاد  5در ترم های اول تا 

ی سینوو زبان برنامه 1 یاضیدروس ر    

 و آمار احتماالت  2 یاضیر ل،یفرانسی، معادالت د2  کیزیدروس ف    

ی مهندس اتیاضیرشته برق(، ر یدروس اساس نیتراز مهم   یکی ) 1دروس مدار     

هاستم ی و س هاگنال یس  لیو تحل  هیو تجز 1 یکی الکتر یهان ی، ماش1 کی دروس الکترون    

ی کنترل خط  یهاستم ی و س  1، مخابرات 2 یکی الکتر یهان ی، ماش2 کی دروس الکترون    

بتوان به جرات گفت   دی)شا ی مخابرات ی مدارها  وتر،یکامپ  یپالس، معمار کی ، تکن3 کی(: الکترونک یترم ششم به بعد )الکترون    

کروپروسسورهایپالس و اصول م  ک یدرس است(، تکن ن یا یدرس دوران کارشناس  نیترکه سخت

  یو مدارها  وی(، ماکرووتالی جی)مخابرات د  2و سنترها، مخابرات  لترهایو امواج، آنتن، ف دانیترم ششم به بعد )مخابرات(: م     

ی مخابرات 
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  ،یصنعت  کیالکترون ،یو فشار قو هاق ی، عا2قدرت  ی هاستمیس ی، بررس3  یکی الکتر  یهان یترم ششم به بعد )قدرت(: ماش    

و رله و حفاظت کروکنترلرهایاصول م 

ابزار   ،یخط ریو غ تال یجیکنترل د یستمها ی س ،یصنعت کی الکترون  ،یجبر خط ات،یدر عمل  قیترم ششم به بعد )کنترل(: تحق  

شرفته یکنترل پ  یهاستمیو س  یصنعت ونیاتوماس  ق،یدق

ابزار کار 
اشباع شدن   لیآموختگان رشته برق وجود دارد، اما هم اکنون به دل استخدام دانش   یبرا یادیز یها موضوع که شرکت  ن یبرخالف ا

است که   نی ا تیقشر کم شده است. اما نکته حائز اهم   نیا  یبرا یشغل یهافرصت  ر،یاخ انیسال  یبرق ط  ن یکشورمان از مهندس

که بازار  رودی احتمال م  اریبس  ،یرفتن به رشته تجرب یبرا انیاکثر دانشجو  لیتمان رشته و ی ا یسخت لیبه دل ر یاخ  یهاسال  یدر ط

مشغول به کار   ی مختلف اریبس یهابتوانند در سازمان  انیرود و دانشجو یرو به بهبود  کینزد یا نده یبرق در آ یکار رشته مهندس

 شوند. 

گرایش های رشته 
 مقطع کارشناسی و در مقطع کارشناسی ارشد شامل موارد زیر است.   گرایش های الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل در

 ک یالکترون شی برق گرا یمهندس  کنترل  شی برق گرا یمهندس مخابرات  شی برق گرا یمهندس

ک یمکاترون شی برق گرا یمهندس ( ک یوالکتری)بی پزشک شی برق گرا یمهندس  قدرت  شی برق گرا یمهندس

توانمندی های الزم
رشته   ن یدارند. در واقع ا کی زیو ف یاضیاز جمله ر  یدر دروس محاسبات  یقو  نهیزمش ی است که پ یمناسب افراد رشته مورد نظر 

برق شوند،   یکه عالقه دارند وارد رشته مهندس یداشته باشند. افراد  ییباال ی جذاب خواهد بود که هوش محاسبات ی افراد  یبرا

رشته   نی که خواهان انتخاب ا  یاشخاص  لیدل نی خواهند شد. به هم یدانشگاه   یهارشته نیتراز سخت  ی کیبدانند که وارد  دیبا

 دارد.  ی به تالش و کوشش فراوان ازیرشته ن  نی در ا ل یکه تحص رند یموضوع را در نظر بگ  نیا  دیهستند، با

تحصیالت در خارج از کشور 
در خارج از کشور   ل یتحص یبرق برا  یرشته مهندس یدانشجو   کیهستند که  ییهاچالش  نیتری اصل ،یس یو زبان انگل یمال بحث

صورت قابل حل است که شما   نی تافل دارد. اما مورد دوم به ا ایو  لتسیبه گرفتن مدرک آ ازی. مورد اول ن شودی ها مواجه م با آن

در   لیتحص   یبرا  هیمبلغ شهر  رای. زدینپرداز لیتحص   یبرا  یتا مبلغ  دیبورس دانشگاه شو حتما دی کن یسع ل یادامه تحص  یبرا دیبا

 باال است.  ار یخارج از کشور بس ی هادانشگاه

مهندیس صنایع
رشته مهندیس صنایع چیست؟

قرار   یرا مورد بررس یو انرژ زات یها، انسان، مواد، اطالعات و تجه ستم یو بهبود س  یساز ادهی و پ یطراح ع یصنا یرشته مهندس

را بر عهده دارد.   یمنابع انسان تیریها و مد یروش ها، تکنولوژ  تیریدر مد یبهره ور شی افزا  عیصنا ی دهد. در واقع مهندس یم
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محصول به   د یآالت و تول  نیکار، مواد، ماش ی رویچون ن ییها  نهی مشاوره در زم کیمانند  واردم   شتری در ب عیمهندسان رشته صنا

 دهند  یمشاوره م عیصنا رانیمد

آخرین قبولی های رشته
30000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
برای رشته مهندسی صنایع پذیرش  خودگردان  سی و پرد یانتفاع  رینور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  ی دولت یدانشگاه ها 

 دارند. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

ی دروس دانشگاه 
 عالوه در دروس پایه و مشترک، دروس زیر را خواهند داشت: 

 ایجاد صنایع  طراحی پروژه   تخصصی  زبان

 تولید  ریزیبرنامه انسانی  فاکتورهای  مهندسی 

صنایع  کاربرد کامپیوتر در مهندسی  هاتولید و موجودی و کنترل  ریزیبرنامه

 سازمان و تئوری مدیریت  اصول  تعمیراتو  نگهداری ریزیبرنامه

 .کارآموزی  پروژه

ابزار کار 
شرط افراد   نیبه ا یرشته خوب است ول نیبازار کار ا ی و خدمات ی تجار  ،یموسسات صنعت ایسازمان، شرکت  ازیبه علت ن

در   داتی و تول عیباشند. کشور در جهت رشد و توسعه صنا یتخصص، دانش، مهارت و تجربه کاف  یشوند که دارا  یاستخدام م 

  یاست و احتماال بازار کار بهتر هم م  ت یهم مشغول فعال ک،ی الکترون  یکداربان ک،ی تجارت الکترون نهی حال توسعه است و در زم

 شود. 

گرایش های رشته 
ها ستمیس ل یو تحل  یزیربرنامه ش یگرا
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ها ستمیس ل یو تحل  یزیربرنامه ش یگرا

 ی منیا ش یگرا

توانمندی های الزم
برنامه  ی کند و کارها  یم جادیسازمان را ا تیریمختلف و نهاد مد یتر ارتباط تخصص ها  عیوس دی با داشتن د ع یصنا یمهندس

پس داشتن مهارت های خالقیت و    انجام خواهد شد.   یشتریب ی با هماهنگ ییو نظارت بر امور اجرا تیهدا  ،یسازمانده ،یزیر

 توانایی رهبری گروه مهم است. در مجموع فرد باید روابط عمومی خوبی داشته باشد. 

مهندیس عمران
رشته مهندیس عمران چیست؟

  بارهعمران در ی مهندس عمران است. مهندس  تیفعال  نهیمربوط باشد در زم یکه به نوساز ی زیگفت که هر چ توانی م  یبه طور کل

، ، برج، جادهکشور مربوط شود مثل سد، فرودگاه  یکه به آباد یز یکشور است و هر چ یعمران و سازندگ یعلم برا نبه کاربرد

 ت یفیو با ک ، ارزانسبک  و مصالح  برق  ی هاروگاهی، نو آتش  لی، سزلزله در مقابل  مقاوم ی هاساختمان، مخابرات  ی ها، دکل تونل

 افراد است.   نیا  یها  تیفعال رهیو ساز، در دا ساخت ی برا  مناسب

آخرین قبولی های رشته
30000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
و   یانتفاع  رینور ، غ امی، پ  یدولت  یجاز روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، م یدولت  یعمران در دانشگاه ها یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردی گ  یخودگردان صورت م س یپرد

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
ی بتن  یهاسازه ی پ ی مهندس ی، بارگذارسازه ل یتحل  بتن  ی تکنولوژ

 االت یس ک یمکان ساختمان یی اجرا ی هاروش ی فوالد یهاسازه

 ساختمان ی کش و نقشه ی فن رسم ی مهندس  ی درولوژ یه ک ی درولیه

 یآب ی بناها و فاضالب  آب  ی مهندس ات یو عمل ی بردارنقشه
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ی فوالد  ی هاسازه پروژه  ی و شهرساز  ی معمار ی و مبان اصول 

 یروساز  و پروژه ی سازراه ساختمان ی خراب ی هاروش

 ک یتراف ی مهندس  آهن راه  ی ترابر  ی مهندس

ابزار کار 
  ل یدل نی مساله به ا نیکاهش داشته است. ا  یقبل قدر ی هابه نسبت سال رانیعمران در ا یگفت بازار کار رشته مهندس توانی م

مختلف )از   ی هاها و سازهبناها، راه یبه بازساز دیشد ازیبا جنگ و ن رانیا ییاز جمله رو به رو یل یقبل به دال یهااست که در سال 

  یثبات نسب جادیبزرگتر بود. پس از آن دوره و ا اریرشته بس ن ی( بازار کار ارهیو غ یمیپتروش ها،روگاهین جمله سدها، کارخانجات، 

  طی مح  یمانند مهندس یبه سمت مباحث ش یگرا شتریتر شده است و بکوچک  یعمران قدر  ی در کشور، بازار کار رشته مهندس

به   ازین رانیوجود، هنوز هم کشور ا نیرفته است. با ا لیقب   نیا ز ا یساخت و موارد  تیریمنابع آب و فاضالب، مد تیریمد ست،یز

در    یاساس یهارساختیز جادی دارد و ا یجهان  یو منطبق بر استاندارها یاصول یساخت و سازها ژهیو ساخت و ساز، به و یآبادان

 عمران مجرب است.  نی مهندس  زا  یریگموارد بهره  ن یا یکه الزمه تمام  شودی محسوب م یاصل  ازین  کی زیوستاها نشهرها و ر

گرایش های رشته 
گرایش های عمران،  آب،  نقشه برداری در کارشناسی و گرایش های بیشتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دارد. 

توانمندی های الزم
مند هستند.  عالقه  یصورت کاربردبه یاضیو ر کی زیاست که به علوم ف ی عمران مناسب آن دسته از داوطلبان یرشته مهندس

  ،یعبارت خواهند داشت. به شی رشته گرا ن یها دارند به اها و ساختمانسازه ی که عالقه به ساخت و ساز و طراح ی افراد  ن،یهمچن 

عمران   یمهندس  یهارمجموعهی. از زشوندی ندرت مطالعه م  است و علوم محض در آن به  یکاربرد  یاعمران، رشته  یمهندس

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانی م

تحصیالت در خارج از کشور 
  یشغل یهات یکسب موقع یبرا  یبستر  یدارد و به نوع یادیعمران در خارج از کشور طرفداران ز ی در رشته مهندس لیادامه تحص

عمران در نظر   یرشته مهندس انیدانشجو  یبرا یمناسب یلی که بورس تحص  یی . از کشورهادیآی به حساب م گرید ی در کشورها

  طی شرا یرشته با توجه به بررس ن یرا در ا یاد یز یلیتحص   یهاهیکشورها بورس نیکرد. ا ارهو کانادا اش ایتالیبه ا توانی م رند،یگی م

 . دهندیها قرار م آن اریخت در ا  انیدانشجو  یلی تحص طی شرا نی و همچن یمال

مهندیس معماری
رشته مهندیس معماری چیست؟

  دی جد ی ساختمان ها ینقشه ها ی که طراح میدان ی را که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها باشد، مهندس معمار م ی امروزه ما فرد

مجموعه   ی ریو نحوه قرار گ   بیدارند ترک فهیافراد وظ نیرا بر عهده دارد. ا ی میقد  یو محافظت از ساختمان ها یو برنامه بازساز

  یهابنا شامل نقشه  یهانقشه یو هماهنگ کننده همه   ییکنند. معمار ناظر نها ی اطراف آنها را طراح یاز ساختمان ها و فضاها   یا

 . باشدی م  یساتی تأس  یهاو نقشه  یا محاسبات سازه یهانقشه  ،یو طراح یمعمار

ری
طاھ

دق 
صا

https://t.me/mrkonkori


150 

آخرین قبولی های رشته
30000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
  سی و پرد ی انتفاع رینور ، غ  امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  ی دولت یدر دانشگاه ها  یمعمار  یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردیگ ی خودگردان صورت م

سال تحصیل 
است. ساله  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 عالوه بر دروس پایه شامل دروس زیر است: 

جهان ی با معمار ییآشنا  ی معمار ی نظر ی مبان

ی بردارنقشه معاصر  ی با معمار ییآشنا  ی خیتار ی از بناها برداشت

ی ک یمکان سات یتأس )نور و صدا(  ی ک یالکتر سات یتأس ی طی مح ط یشرا م یتنظ 

یی ستایا ی بتن  یهاسازه  ی فلز  یهاو سازه مصالح  مقاومت

ساختمان  یساختمان مصالح   کارگاه الت یو تشک  ت یریمد و برآورد متره 

 ی تخصص دروس  ی معمار طرح  روستا

ه یابن با مرمت  ییآشنا ی شهر ی فضاها ل یتحل  ی کالبد  یزیربرنامه ی با مبان ییآشنا

یی نها طرح  ی فن ی طراح  ی معمار طرح

ابزار کار 
 شودی م  هیتوص ،یمعمار یدر بازار کار مربوط به رشته مهندس  تیموفق  ی برابازار کار این رشته تا حدودی اشباع است اما 

مختلف از جمله    یهانه یدر زم ی ریادگیبه  التیبعد از اتمام تحص ایبطور همزمان و  ،یدانشگاه  التیعالوه بر تحص انیدانشجو

اشتغال   ی ها برامهارت  نیارتقا بخشند. چرا که ا  باحثم  نیبپردازند و دانش خود را در ا یتالیجید  یو هنرها  ینرم افزار  یهابحث

ها نشده است.  به آن یتوجه چندان  زین یهستند و در دروس دانشگاه   یموجود در بازار الزم و ضرور  یهانه یبه کار در اکثر زم 

رشته   النیفارغ التحص ردر اشتغال به کا ییبسزا ریتاث  ک،یآکادم التیدر کنار تحص  ی جنب یهامهارت   یریادگیآموزش و  نیبنابرا

 خواهد داشت.  یمعمار یمهندس
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گرایش های رشته 
 در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر است:  

منظر  یمعمار مسکن  یرمعما ی فن آور  یمعمار دار یپا  یمعمار

توانمندی های الزم
  نیهستند. در کنار ا یپرداز   دهی ا یبرا  یقو  ل یو تخ یباال، ذوق هنر  تیقدرت خالق  یمناسب است که دارا  ی افراد  یرشته برا  نیا

همانطور که گفته شد، جنبه   رایمند باشند. زعالقه  زیساختمان ن یفن  ی هافرد به مباحث مربوط به ساخت و ساز و جنبه یستیبا

دست   یبهتر  ج یدو جنبه را بطور همزمان مدنظر قرار دهند به واقع به نتا ن یکه ا  یو کسان کنند ی م  دایدر کنار هم معنا پ  یو فن یهنر 

 . افتیخواهند 

تحصیالت در خارج از کشور 
دارد.   زیدر خارج از کشور را ن  ل یادامه تحص  تیقابل ا،یبودن آن و کاربردش در سراسر دن یبا توجه به جهان یمعمار یرشته مهندس

در رشته   هیهمچون ترک  هیهمسا ی کشورها نطوری و هم ایتالیهمچون انگلستان، آلمان، فرانسه، سوئد، دانمارک، ا  ییاروپا  یکشورها

  رشیپذ  یرا برا  یمنحصر به فرد   طیشرا کیو البته هر  کنندیو آزاد اقدام به جذب دانشجو م  هیرسبه صورت بو یمعمار یمهندس

  بخصوص – یمعمار نهیدر زم  زین  رهیو غ ایمتحده، کانادا، استرال االت یهمچون ا  یگرید  یدارا هستند. کشورها انیمتقاض

 مقاطع ممکن هستند.   نیتا باالتر مندانعالقه  لیادامه تحص  یبرا  نی مع  یطی شرا دارای – ارشد   یکارشناس یهاش گرای

تفاوت مهندیس معماری و عمران چیست؟
به طور ساده ای میتوان گفت که معماری زیبایی ساختمان است و عمران خود ساختمان. درواقع دانشجوی عمران یک خانه را  

 انجام میدهد. میسازد و دانشجوی معماری، ظاهر خانه و طراحی بیرون و درون خانه را 

مهندیس مواد و متالوژی
رشته مهندیس مواد چیست؟

  اتیبا خصوص  یسر و کار دارد که بتواند مواد  رهیها و غ  یهاد  مهین ،یکی ها، مواد پالست ک یبا فلزات، سرام ، فردمواد   یمهندسدر 

  نیو نو دیجد یکاربردها  یبرا لیمهندس مواد انتخاب مواد و وسا ف ی. از وظادباشند کار کن یائیمیو ش ی کیالکتر  ،یکی خاص مکان

  یهانه یزم  شی ساختار و خواص در جهت افزا ن یا ن یو ارتباط ب میشوید  با ساختار مواد و خواصشان آشنا دیبا هرشت نیاست. در ا

 را بدانند.  دیجد باتی مواد نو و ترک  یو طراح یکاربرد

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  
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نوع پذیرش 
  رینور و غ امی، پ  ی دولت یروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، مجاز  یدولت  یدر دانشگاه ها یمواد و متالوژ یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردیگ ی صورت م یانتفاع

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
مهندسی  ریاضی  دیفرانسیل  معادالت  ریاضی

عمومی ، شیمی فیزیک   کامپیوتر  سازیو برنامه مبانی   عددی  محاسبات 

 مصالح  مقاومت  استاتیک   برق مهندسی  مبانی 

مواد  فیزیک  شیمی  انتقال  هایپدیده  کریستالوگرافی 

فی متالوگرا مواد  فیزیکی  خواص  مواد  ترمودینامیک 

 مواد.  مکانیکی  خواص 

به عالوه در گرایش های مختلف دروس خاص خود را دارد. 

ابزار کار 
  ک یمکان یرشته مهندس  النیالتحصبه فارغ  ازین یاست. در هر مجتمع و کارگاه صنعت   یدانش زندگ  ک،یدانش مکان  ایدن  یدر همه جا

در گرداندن   شی از پ  ش یب ک یمکان نی کشور، مهندس ریچندساله اخ یصنعت  یهاو مشهود است و با توجه به حرکت  یضرور یامر 

  شتر یدر حال توسعه ب  یامر خصوصاً در کشورها ن یآنها گشاده است. ا ی رشد و ترق ی برااند و راه همواره شده  لیچرخ صنعت دخ

. ردیگی مورد توجه قرار م زین

گرایش های رشته 
. است سانسیدر مقطع ل «استخراجی، صنعتی و سرامیک »  شیسه گرا یدارا   مواد  یرشته مهندس 

 تعدادی از گرایش های ارشد نیز به صورت زیر است: 

و انتخاب مواد  ییشناسا  ال یومتریب ی پزشک  یمهندس

 ی جوشکار  شیگرا   دادن فلزات  شکل

توانمندی های الزم
 بدون  پردازدیمواد م  خواص  ی رشته به بررس نی بود. چون ا یهم قو  ک یزیو ف ی میش علم  نهیدر زم دیعلم با نی در ا ت یموفق  یبرا

 ه یتجز مطلع باشد و قدرت   یهم به قدر کاف  یاضیر از دانش  دیبا رشته ن یا ی دانشجو  نی. همچن زندیلنگ م  دو علم ن یبا ا ییآشنا

 ط یکار در شرا ی آمادگ دیو با ندیبنش زیباشد که فقط پشت م  ن یفکر ا به  دینبا یمتالورژ باشد. مثال مهندس  داشته  یخوب ل ی و تحل
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 ی سی انگل با زبان یی آشنا نیدارد. همچن  ازیو کنجکاو ن خالق  یذهن  به نهایاز همه ا ترش یب رشته ن یباشد، اما ا را هم داشته  سخت

 . افتیمنبع مناسب  توان یم یفارس زبان کمتر به  یعلم ی است و درکتاب ها  دیجد رشته ن یرا ایاست ز ی ضرور اریهم بس

تحصیالت در خارج از کشور 
  تیفیک  یمعموال دارا   یموسسات آموزش ن یوجود دارد که البته ا ز ین یشخص نهیها با هزاز دانشگاه یدر برخ  لیامکان تحص 

  ران،یا  یهادر دانشگاه  یرشته مهندس نی آموزش ا تیفیناگفته نماند که با توجه به ک نی هستند. همچن ی در سطح جهان  یترن ییپا

 . شودی جهان، با سهولت انجام م طح در س یرانیا یدانشجوها  رش یمعموال پذ

مهندیس پلیمر 
رشته مهندیس پلیمر چیست؟

  ن یا را یرشته وجود دارد ز ن ی ا یدر اطراف شما فرآورده ها  دی که هست  ییکه در هر جا  دیبدان  دیبا د یکار کن  مریپل  نهی اگر شما در زم

دارد نقش   کیو پالست  کی ها و هر چه که جنس الست  میپوشاک ، پوشش کابل ها، س وارها،ی صنعت در ساخت رنگ در ها و د

 ،یسلولز ی هاب یآن مثل ترک  یع یشوند که انواع طب یم  یبند  میتقس   یو مصنوع یع یبه دو قسمت طب مرهای. پلکندی م  فایرا ا یاساس

 ی مریمواد پل  توان ی م زین  ی را ساخت. و از مواد نفت ی مصنوع ی مریمواد پل  توانی م  زین ی هستند و از مواد نفت ، کاغذ و پشم چوب 

 است رنگ لومو ع ی و تکنولوژ  مریپل عیصنا ی اصل  ش یدو گرا ی دارا  مریپل  ی . مهندسرا ساخت  ی مصنوع

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
پذیرش در رشته مهندسی پلیمر در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پیام نور ، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان  

 صورت می گیرد. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 یعموم ی میش  ی عموم ک یزیف  ی عموم اتیاضیر

 یآل ی میش  یعموم کارگاه وتر یکامپ یسینوبرنامه

ی مهندس ک ینام یترمود  و مواد  ی انرژ موازنه  برق ی مهندس ی مبان
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االت یس ک یمکان حرارت  انتقال  ون یزاسیمریپل ی میش

ندها یفرآ کنترل  واحد  ات یعمل جرم  انتقال 

مصالح  و مقاومت ک ی استات ی صنعت  ی کشنقشه ی مهندس و طرح  اقتصاد

حرارت  انتقال  االت یس ک یمکان ی مهندس ک ینام یترمود

راکتور  و طرح ک ی نتیس واحد  ات یعمل  و مواد  ی انرژ موازنه

جرم  انتقال  ک یزیف ی میش ندها یفرا کنترل 

مرهایپل ک یزیف ی میش  ی مهندس ی هات یکم ی ریگاندازه  ی هاروش ی مهندس اتیاضیر

مرهایپل ی مولکول مشخصات  ی ریگاندازه  وسائل  ون یزاسیمریپل ک ی نتیس ی میش

ک یپالست و کارگاه ی مهندس مرهایپل  مشخصات  ی ریگاندازه  ی هاروش

ونیزاس یمریپل ی مهندس اصول  مرهایپل یرئولوژ

اف یال ی ک یزیف و خواص  ی تکنولوژ مرهایپل ی ک یو مکان ی ک یزیف خواص 

ها تیکامپوز و کارگاه ی تکنولوژ  االستومر  و کارگاه ی مهندس

ی ع یطب ی مرها یو کاربرد پل خواص 

ابزار کار 
دوم در نو   لیاست. دل مرهایاستفاده از پل  یهانه یزم ادیز یاول گستردگ  لی دارد: دل ی اشباع ریبازار کار غ ل یبه سه دل مریرشته پل

فارغ   یبرا  عیصنا ادیز اریبس  یاز تقاضا یناش زین لی دل نی و سوم شودی خالصه م رانیا  یرشته در دانشگاه ها  نیبودن ا

 رشته است.  نی ا النیالتحص 

گرایش های رشته 
 است.  رنگ و علوم  ی و تکنولوژ مریپل عیصنادر مقطع کارشناسی به صورت 

 گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

پلیمریزاسیون / علوم پایه / نانو فناوری / فرآورش / کامپوزیت / رنگ / چاپ 

توانمندی های الزم
  ینجدا نشد ی از اجزا  یکی  مریتوان گفت که پل یاست که به صنعت عالقه دارند. در اصل م  یمناسب افراد   مریپل  یرشته مهندس

را انتخاب   مریپل  یکه رشته مهندس   یشخص نیاست. پس بنابرا شگاه یرشته آزما نی ا گریسمت د نی است. همچن  یهر صنعت

ری عالقه داشته باشد.  یشگاه ی آزما طیکار در مح  هکارخانه و هم ب طی هم به کار در مح  دیبا کندی م
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تحصیالت در خارج از کشور 
جهت   مریپل  عیاز صنا یپشتوانه مال یدارا  یمهندس  یهارشته  دی است. اسات  یرشته مهندس ک ی مریرشته پل گر،ید هیاز زاو

از   گری د یک یدارند.  شانیهاپروژه   شبردیپ  یبرا  انیبه دانشجو نهیارائه کمک هز  یبرا  یشتر یب لیرو، تما نی هستند؛ از ا  قاتیتحق

  ی المللن یرشته ب کی مری گفت رشته پل توانی رو م نیاست و از ا ایدن ی آن در همه جا یرشته وجود بازار کار برا نیا  یهاتیمز

تر  سخت  یمختلف قدر  لی جهان، اکنون و به دال یهااز دانشکده  یدر برخ  یران یا انیدانشجو رشیاست. البته ناگفته نماند پذ

در   مریرشته پل النیالتحص فارغ  یبرا یمناسب یهانه یهم گز زو هنو ستیممکن ن  ر یامر غ  نیکه ا  مییبگو دیبا یول رد؛یپذی انجام م 

 خارج از کشور وجود دارد. 

مهندیس دریا
رشته مهندیس دریا چیست؟

استفاده   ایکه در در ییها و سازه ها  یکشت  ر یساخت، و تعم ،یطراح  انیاست که در آن به دانشجو  یرشته ا  ایدر یرشته مهندس

آشنا شوند و بتوانند در صورت لزوم به حل و فصل آن ها   ی آب یها  طی مح یبا چالش ها  دیشود و آن ها با یشود، آموخته م  یم

 بپردازند. 

آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
. ردیگ ی خودگردان صورت م  سی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و پرد یدولت ی دولت یدر دانشگاه ها  ایدر یدر رشته مهندس   رشیپذ

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
ک یمکان ک یزیف      ی عدد محاسبات     ل یفرانسید معادالت      ی اضیر    

ی فن ی رسم    برق ی مهندس  ی مبان    مواد  و خواص  ی میش     ک یزیف     

ک ینام یترمود    مصالح  مقاومت     ک ینام ید    ک یاستات    

ری.ک ی اتومات کنترل     حرارت  انتقال     ن ی اجزاء و ماش ی طراح     االت یس ک یمکان    
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ابزار کار 
  یساز ینفت و گاز، کشت ،ی رانی،کشتییایدر عیصنا ی تواند در سازمان ها و شرکت ها ی با توجه به تخصص خود م ایمهندس در

  یشرکت مل  ران،یا یاسالم  ی جمهور ی رانیاز آنها عبارتند از : شرکت کشت  یمشغول به کار شود. برخ یو خصوص یو... دولت

 و ... یانوردیصدرا، سازمان بنادر و در یساز یکشت  هوالفجر، کارخان  یرانیشرکت کشت ران،ینفتکش ا

گرایش های رشته 
رشته تنها در رشته   نی نکته که در ا نیاست. با ذکر ا یانوردیو در یسازی کشت ،یکشت یمهندس  ش یگرا 3 یرشته دارا  نیا

 . شودی م رفتهیدختر پذ یبوشهر دانشجو  فارسج یدانشگاه خل  یسازی کشت  یمهندس

گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

معماری کشتی گرایش هیدرو مکانیک کشتی    معماری کشتی گرایش سازه کشتی

مهندسی ساخت در صنایع دریایی 

مهندسی دریا ) با گرایش های سازه های متحرک دریایی و هیدرو دینامیک و جلوبری( 

توانمندی های الزم
 یسازی کشت  مهندس  کی ن ی . همچن ست ین اش ها در کنار خانواده ماه  گاه ییایدر ی سفرها لیدل به یانوردیدر ای ی کشت مهندس  کی

 ن یا ان یاز دانشجو فوق  ی ها در رشته یینها رش یاز پذ قبل   لیدل ن ی هم بدهد. به ق یتطب  ی ساحل ی هاط ی مح ی خود را برا  دیبا زین

 چون  شودی م ده یسنج  ق یبطور دق یانوردیدر انیدانشجو سالمت ان یم ن یدر ا که دیآی م عمل به کامل  ی پزشک شات یآزما ش یاگر

 در هر سه  ایدر ی مهندس انیدانشجو زین ی باشند. از نظر علم داشته  ی کوررنگ  رینظ ییهای ناتوان دینبا انیاز دانشجو دسته ن یا

  انیدختر از م  داوطلبان است ی باشند. گفتن  مسلط  یس ی انگل زبان و به بوده ی قو ک یزیو ف یاضیر د در دروس یبا ش یگرا

 . ندینما را انتخاب  یسازی کشت مهندس  ش یگرا توانندیتنها م  ایدر ی مهندس ی هاش یگرا

مهندیس شهرسازی 
رشته مهندیس شهرسازی چیست؟ 

علت رشته   نیگذارند به هم  ریشهر تاث یریگمتفاوت است که همه در شکل  یهااز رشته   یبی ترک ی شهرساز یدروس رشته مهندس

 ،ییگوناگون در سطوح روستا ی هانهی که زم شودی شناخته م یا رشته انیرشته م  کیبودن به عنوان  یتخصص ن یدر ع یشهرساز

شهرساز در کنار نقش خود   کی. ردیگی را در بر م گر ید یاز سو یط یو مح  یان انس ،یسو و سطوح فن  کیاز   یاو منطقه  یشهر

 است.   یشهر طی شناسان در محعمران، اقتصاد دانان و جامعه ن یو هماهنگ کننده معماران، مهندس گذاراستیس

آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه
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25000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
  ینور صورت م  امیو پ یانتفاع ریروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، غ یدولت  یدر دانشگاه ها یشهرساز یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردیگ

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 دروس اصلی این رشته شامل: 

ی شهر  ی طراح یهاو روش  یمبان     ی شهر یزیربرنامه  یهاو روش  یمبان    

 یسازمنظر        ی امنطقه  یزیربرنامه    

ی حمل و نقل درون شهر   یطراح      ی حمل و نقل درون شهر یزیربرنامه    

فرسوده  یهابافت  ی شهر  زاتیو تجه  ساتی تاس       مسکن  یزیربرنامه    

ابزار کار 
آن در سوال قبل اشاره شد.   تری دارد که به موارد جزئ  یااست که بازار کار گسترده  ییهااز جمله رشته  یشهرساز یرشته مهندس

متخصص   سپارد؛ی مشاور م یمهندس یهااست که معموال پروژه را به شرکت   یشهردار یشهر  یهاپروژه   شتریب  یکارفرما

یعنی باید در دفاتر شهرسازی مشغول به  د. داشته باش یدر توسعه شهر ی نقش موثر تواندی دفاتر، م نی با ا یشهرساز با همکار

 کار شود.

گرایش های رشته 
در مقطع کارشناسی به صورت طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری است. 

گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

در مقطع کارشناسی ارشد شامل  رشته مهندسی شهرسازی در ایران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قابل ادامه دادن است و  

 :هایرشته

ریریزی شهری جغرافیا و برنامه  مدیریت شهری   ریزی شهری برنامه طراحی شهری 
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توانمندی های الزم
  ،یو اصول کار نقشه بردار  میبا مفاه  نطوری آشنا باشد و هم دیرنگ ها هم با یمثل روانشناس ی میبا مفاه یرشته شهرساز یدانشجو 

  ی دانی م  یبررس دیدارد و با ی ادیبه مطالعات ز ازیرشته ن نیآشنا باشد. ا رهیو غ یمدل ساز ،یانسان ،یاضیر ،ویپرسپکت  ،یرسم فن

 نیز فاکتور موثری است.  عالقه. به عالوه را به آن اختصاص دهد یاد یوقت ز دیبا ی این رشتهن دانشجوی انجام شود به خاطر هم

تحصیالت در خارج از کشور 
  یهارشته  نیهمچن   رد،یگیم  رشیجهان پذ یدر دانشگاهها  ی شهر  یزیرو برنامه یدر دو رشته طراح  یشهرساز دانش آموخته 

وجود دارند. الزم به اشاره است   لیادامه تحص  یبرا  یبسته با دانشگاه انتخاب یمسکون  یهامجتمع   یمانند طراح   یگری د یتخصص 

 دانشجو دارند.  رشی پذ  یبرا  یمتفاوت  ط یشرا ،یمختلف در هر بازه زمان یهاکه دانشگاه 

مهندیس معدن
رشته مهندیس معدن چیست؟

  نهی با معدن ها، در زم یکل  یی است که عالوه بر آشنا یمتخصصان و مهندسان معدن  تیمعدن ترب یرشته مهندس  جادی هدف از ا

  یرا داشته باشند. رشته مهندس ی تخصص نسب یمواد معدن  یسنگ، و فرآور  کیمکان ،یاستخراج معدن، اکتشاف مواد معدن  یها

است که   یی شد و جزء رشته ها یگذار  هیپا خ یتار ک یآکادم ی رشته مهندس  ن یبار در انگلستان به عنوان اول ن ینخست  یمعدن برا

 کردند.   یخود استفاده م یزندگ  شبردیپ  یبا فنون آن آشنا بودند و از آن برا  ربازیانسان ها از د

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

40000: 2منطقه  

25000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
. ردیگ ی صورت م یتفاعان  ریروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یمعدن در دانشگاه ها  یدر رشته مهندس   رشیپذ

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 دروس مشترک گرایش ها به صورت زیر است: 

وتر یکامپ  یسینو برنامه  ی مهندس و احتماالت  آمار  ل یفرانسید معادالت   یاضیر

 ی صنعت ی کش نقشه   یعموم ی میش  ی عدد  محاسبات   ک یزیف
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 ی معدن اقتصاد  مصالح  مقاومت   ک ینامید  ک ی استات ن یماش اجزاء 

سنگ ک ی مکان  ی بردارنقشه  ات یعمل ی عموم ی بردار نقشه ک یزیف ی میش االت یس ک یمکان

 کانه آرایی ی اقتصاد  ی شناس  نیزم  یساختمان ی شناس  نیزم یعموم ی شناس  نیزم

ابزار کار 
  النیفارغ التحص  یکرد که برا  نتیجه گیری نی چن توانی م  ترین منابع ایران بعد از نفت و گاز هستند. پسمعادن از جمله اصلی 

  شی با افزا ز ین ندهیصنعت وجود دارد و در آ ن یا ی دولت یهاو هم بخش  یخصوص  یهارشته امکان اشتغال هم در بخش  نیا

وجود خواهد داشت.  یبه شکل مطلوب النیفارغ التحص یبرا  یل بستر شغ د،یمعادن و استخراج معادن جد  تیاز ظرف  یبرداربهره

گرایش های رشته 
 در مقطع کارشناسی به صورت اکتشاف معدن و استخراج معدن است در مقطع ارشد نیز شامل مقاطع زیر است: 

 اکتشاف معدن   شی معدن گرا  یمهندس-  یمواد معدن  یفرآور ش یمعدن گرا یمهندس

معدن    مهندسی – ین یرزمیز فضاهای   و تونل – سنگ  کیمکان   شیمعدن گرا یاستخراج معدنمهندس  ش یمعدن گرا یمهندس

 ست یز ط یمعدن و مح   شیگرا

توانمندی های الزم
و نظارت بر   تیریمد ییتوانا  دیها و معادن، با  یسنگ ها و کان نهیدر زم  یمعدن عالوه بر دانش کاف  یرشته مهندس  انیدانشجو

 هماهنگ کنند.  ی میمعدن را داشته باشند و افراد را در درون کار ت

تحصیالت در خارج از کشور 
  یهاها تخصص از آن  یاند که در بعضشده  سی معدن تاس یمختص مهندس  یو آموزش ی قاتیکشورها مراکز تحق  نیاز ا یدر برخ

معدن   یو دانشگاه فن   س یپار ی معدنکار یبه مدرسه عال توانی مراکز م  نی از جمله ا شود؛ی م  سیرشته تدر ن یاز ا یاژهیو

 آلمان اشاره کرد.  بورگیفرا

مهندیس نفت 
رشته مهندیس نفت چیست؟

و   عیصنا یانرژ  یازها ین نی آن تأم  یی و هدف نها شودی محسوب م  ی مرتبط با حوزه انرژ  یهااز رشته   یکی نفت  یرشته مهندس

افراد و   ی دارد و برا یارتباط تنگاتنگ  یمیو ش یشناسن ی رشته با مباحث زم  نی است، ا رهیو غ  یو خودروساز یمصارف خانگ 

ری . دیآی جذاب به حساب م اریامروز به نفت و گاز است، بس یا یدن یوابستگ  ازسود  یها حداکثرسازکه دغدغه آن  ییهادولت
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آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه

20000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
خودگردان   سی و پرد یرانتفاعینور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ  ی دولت ینفت در دانشگاه ها  یدر رشته مهندس   رشیپذ

 . ردیگ ی صورت م

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
دروس مشترک گرایش ها به شرح زیر است: 

یعموم ی میش ی مهندس اتیاضیر  ل یفرانسید معادالت  ی عموم یاضیر

ی عموم یشناسن یزم وتر یکامپ یسینوبرنامه ک یزیف یآل ی میش

االت یس ک یمکان ک ینام یترمود مصالح  و مقاومت ک ی استات  و مواد  ی انرژ موازنه

نفت ع یصنا ی ندهایفرآ ی مبان نفت  یشناسن یزم ندها یفرآ کنترل  حرارت  انتقال 

یمیش ی در مهندس  اتیاضیر کاربرد یعموم کارگاه مخزن  االت یس خواص  مخزن  ی هاسنگ خواص 

ساختمان یشناسن یزم مخازن ی مهندس  چاه  ی رینمودارگ یی آزما چاه ی مبان

ابزار کار 
مورد آن وزارت نفت است اما دانشگاه صنعت نفت   نینفت متفاوت است که اول یمهندس الن یفارغ التحص  یشغل یها  نهیزم

جذب وزارت نفت شود.  تیخوب باشد که در نها ییدانشجو ی سطح علم نکهیکنند مگر ا ینم هیرشته را بورس نی ا انیدانشجو

توانند مشغول به کار   ی م یخصوص ییایم یش عیآنها در صنا هیشوند و بق یم  دامدرصد افراد در وزارت نفت استخ   70از   شتری البته ب

 دارد.  ادیهستند که درس مشترک با آن نفت ز  ییشود که رشته ها

گرایش های رشته 
 گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

ریبهره برداری از منابع، مخازن نفت، حفاری و اکتشاف و تجهیزات فنی
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توانمندی های الزم
ند به دروس شیمی ، ریاضی و زمین شناسی باید اشراف خوبی داشته باشد.همچنین در  فردی که در این رشته تحصیل میک

 یادگیری آنها در طول دوره تحصیل خود کوشا باشد. از طرفی این رشته یک رشته سخت محسوب میشود. 

تحصیالت در خارج از کشور 
  دنی رس یهم آشنا شود. البته برا   ایروز دن یهای با فناور د،یفرد عالوه بر آموختن علوم جد شودیباعث م  رانیدر خارج از ا لی تحص

زبان، انتخاب   یالمللن یب  یهاهمچون آزمون  یدر مقابل مهندسان نفت قرار دارد که شامل موارد   یطوالن یر یهدف، مس نیبه ا

 . البته این فرایند ساده نیست. . شودی م ی علم استاد و نگارش مقاالت نامهه یتوص ،یل یترجمه مدارک تحص ،دانشگاه

مهندیس انرژی 
رشته مهندیس انرژی چیست؟

مانند منابع، استخراج، انتقال، فرآورش و   یسطوح مختلف انرژ  لیتحل یرا برا  هیپا  یعلوم و مهندس یمبان  یانرژ  یرشته مهندس

و   ی طراح یاست که بتواند از دانش خود برا ی مهندس ت یبه دنبال ترب یانرژ  ی. رشته مهندسبرد یبه کار م یانرژ  عیو توز ل یتبد

صنعت، حمل و نقل و ساختمان با توجه به مالحظات   یمختلف بخش ها یدر کاربردها  یانرژ  یستم هایخالقانه س یریبه کارگ

 . استفاده کند ی و اقتصاد یطی مح ستیز

آخرین قبولی های رشته
4000:  1منطقه

5000: 2منطقه  

3000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
. ردیگ ی صورت م یرانتفاعیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یدر دانشگاه ها   یانرژ  یدر رشته مهندس   رشیذپ

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 2و  1 یمهندس کینام یترمود       ک یاستات    

 االت یس کیمکان  شگاهیآزما       االت یس  کیمکان    

 انتقال حرارت   شگاهیآزما       انتقال حرارت     

2  ی کیالکتر  یانرژ  یها  ستمیس     1  ی کیالکتر  یانرژ  یها  ستمیس    
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مقاومت مصالح و علم مواد     ی کی الکتر  یانرژ  یها  ستمیس  شگاهیآزما    

کنترل   شگاهیآزما    کنترل      ی مهندس  یاضیر    

ی اضیر یزیبرنامه ر    ی انرژ  یها  ستمیس ل یتحل یمبان    

ی انرژ  لیتبد    ر یپذ  دیتجد  یها  یانرژ  یمبان    

ی انرژ  یزیمم     ند یفرآ ونیانتگراس یمبان    

ی اقتصاد انرژ    ی انرژ  یط یمح ستیآثار ز    

ی زبان تخصص      ی صنعت  ینقشه کش    ی انرژ  یز یمم  شگاهیآزما    

ابزار کار 
  ید ی ، خورش یآب یروها ین یبا جمع آور د یجد  ینفت ، گاز و مصرف انرژ عی، در صنا یمنابع انرژ د یتول  یدر راستا یانرژ  ن یمهندس

و   ی بهبود بهره بردار یراه ها جادیآن ها ، ا شی و آزما دیجد  زاتیتجه ی ها ، طراح ت یفعال نیاز ا  یکنند. برخ  ی م ت یفعال یو باد

 باشند.  ی ، م یع یطب یاز استخراج منابع انرژ  یناش  یو اقتصاد یطی مح ستیز یها  ب یاستخراج نفت و کاهش آس

در وزارت ها و سازمان های مختلف میتوانند مشغول به کار شوند. 

گرایش های رشته 
سیستم های انرژی است.  در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های تکنولوژی انرژی / انرژی و محیط زیست /  

توانمندی های الزم
  ازیمورد ن ی شخص ی ها یژگیاز و   زین یاقتصاد  د یگسترده نسب به مسائل باشد . داشتن د دیو د  عیوس ی افکار ی دارا دیشخص با

 در این رشته بسیار کمک کننده است.  و کنجکاو بودن ت یخالق  باشد .  یم

فیزیک مهندیس
رشته فیزیک مهندیس چیست؟

دهد . هدف از   یاستفاده از آنهادر صنعت را مورد مطالعه قرار م یو روش ها  یکاربرد  کیزیف  ی  شرفتهی مباحث پ  یمهندس  کیزیف

آشنا  زین کیزیف  یآن با کاربردها شرفتهی و مباحث پ کیزیاست که عالوه بر دانستن ف  یالنیفارق التحص یرشته آماده ساز نیا

 را داشته باشند .  د یجد کیز یف  ی نهی در زم  یصنعت ی ها طرح ی و ارائه  یمهندس  ییبوده و توانا

آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه

30000: 2منطقه  
ری
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20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
. ردیگ ی صورت م  یانتفاع  ریروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غ یدولت  یدر دانشگاه ها ی مهندس  کیزیدر رشته ف   رشیپذ

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
دروس مشترک گرایش ها به شرح زیر است: 

2و  1  یآمار ک یو مکان کینام یترمود     2 کیزیف  یاضیر     1 کیزیف  یاضیر    

2و  1  سی الکترومغناط    2و     1 یل یتحل   کیمکان    

 1حالت جامد  کیزیف     2و  1کوانتوم   کیمکان    

 ک ی اپت  شگاهیآزما     ک یاپت     

 پالسما     ی مدرن کاربرد کیزیف     

ابزار کار 
در   وتریکامپ   یو اجزا  ک،قطعاتی قطعات الکترون عیزر،صنایو ل  کی اپت ع یتوانند در صنا  یم  یمهندس  کیزیرشته ف النیفارغ التحص

مشغول    کیالکترون عیصنا ایو  ی ساز لیاتومب  عی،مخابرات،صنایاتم  ی رو،انرژیمانند وزارت ن یدولت ایو  یموسسات و مراکز خصوص

 به کار شوند. 

گرایش های رشته 
حالت جامد / پالسما / لیزر و اپتیک است. در مقطع کارشناسی شامل گرایش های 

گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

 فیزیک،فیزیک کاربردی •

 فوتونیک •

مجموعه مهندسی برق)الکترونیک،میدان مخابرات و قدرت(  •

 مهندسی مکانیک  •

 مهندسی مواد •

 مهندسی صنایع •

ری
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 مهندسی پزشکی •

 فیزیک پزشکی •

ژئوفیزیک،هواشناسی •

توانمندی های الزم
خود را صرف    دیاست که دانشجو تمام وقت مف   نیا انیدانشجو ت یشرط موفق نی باشد، اول یم  ی رشته مشکل یمهندس  کیزیف

حل    یو ابتکار برا دهیداشتن ا گری باشد، شرط د یالزم م  اتیاضیو ر کیزیدر دروس ف  یقو هی . داشتن پادینما ق یمطالعه و تحق

و   کیقطعات الکترون ی حالت جامد در طراح کیزیف ج یاست مانند به کار بردن نتا  کیزیف ج یبا استفاده از نتا ی و صنعت یمسائل فن 

 در صنعت.  زریبه کار بردن پالسما و ل ایو  وتریکامپ

مهندیس هوافضا 
چیست؟  مهندیس هوافضارشته 
 انهیرا رینظ دیجد یها  یها و تکنولوژ  یپرنده از فناور لیو ساخت وسا یآموزند تا در طراح  یهوافضا م یرشته مهندس  انیدانشجو

و اکتشافات   ،یدفاع  یها ستمیس  ،یو ... در هوانورد ،ینور یها   یو تکنولوژ زریروبات ها، ل ،یا  انهیرا یطراح  یها و نرم افزارها

 استفاده کنند.  ییفضا

آخرین قبولی های رشته
14000:  1منطقه

16000: 2منطقه  

10000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
پذیرش  خودگردان   سیو پرد یرانتفاعینور ، غ امیروزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ یدولت  یهوافضا در دانشگاه ها  یرشته مهندس

 دارد. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
ریبه شرح زیر است:  اصلی دانشگاهیدروس 
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ارتعاشات، مقاومت مصالح، کنترل   ،یمحاسبات عدد   ل،یفرانسیمعادالت د ،یمهندس  یاضیر االت،یس  کیمکان ک،ی نامیدک،ی استات

زبان   ،یاصول جلوبرندگ ،ییهوا یهاسازه  لیتحل  ما،یهواپ  یپرواز، طراح  کیمکان ک،ینامیرودیعلم مواد، انتقال حرارت، آ ک،یاتومات

 ییهوا  یهاسازه  یو طراح یتخصص 

ابزار کار 
  یبرا  یجواب کل ک یدر  نیشده است، بنابرا یکشور معرف  یدر نقشه جامع علم رانیا یهوافضا به عنوان رشته اول علم  یمهندس

حوزه در   نی ا نی به حضور متخصص ی جد ازین ران،یهوافضا در ا  ریچشمگ  شرفتی گفت با توجه به رشد و پ توانی سوال، م نیا

بودن صنعت   یو نظام  یبا توجه به محدود بودن و دولت یدر حالت کل گری د یدر سو  البته .وجود دارد یرنظام یو غ ی نظام عیصنا

از آنجا   ی خاص خود را دارند. از طرف طی بازار کار مواجه هستند و شرا تیرشته با محدود ن یا یهاش یگرا یهوافضا در کشور، تمام

جهت رشد آن    یمناسب یزیربرنامه ،یمتول  یهاتاکنون سازمان شود،ی م  یمعرف د یجد  یهااز رشته یک ین رشته به عنوا نیکه ا

منجر به   تواند ی مشکل م نی ا  نی. همچن دیآی از مشکالت رشته هوافضا به حساب م یک یعامل به عنوان  نی اند که همارائه نکرده 

 کردن کار دچار مشکل کند.  دای آن را در پ النیرشته شود و فارغ التحص نیگسترده در ا یکارپراکنده 

گرایش های رشته 
گرایش اصلی تکیه دارد:  6مهندسی هوافضا بر 

ک ینامیرودیآ-1

شرانش یپ-2

پرواز  ک یمکان-3

یی هوا یهاسازه-4

ی پرواز  یهاتی و صالح ییسوانح هوا یبررس-5

یی فضا  یمهندس-6

توانمندی های الزم
داشتن توانایی حل مسائل، زبان انگلیسی خوب،  کار تیمی خوب و مناسب از جمله فاکتور هایی هستند که باعث موفقت این افراد  

  مایو فضاپ  مایمند به هواپ که عالقه  شودی محسوب م  یهوافضا مناسب افراد  یشغل مهندس در رشته مهندسی هوافضا میشوند. 

بودن مناسب   یفن لیهوافضا به دل یاست. در مجموع، رشته مهندس   تیحائز اهم شانیاموارد بر ن یو توسعه ا شرفتی بوده و پ

ری و کارخانجات را دارند.  عیبه کار در صنا لیپشتکار هستند و تما ی است که مبتکر بوده دارا   یافراد
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فیزیک 
رشته فیزیک چیست؟ 

  عیصنا ای ی قاتیاستادان و پژوهشگران در دانشگاه ها و مراکز تحق   نیکارآمد ، جهت تام  یها  روین ت یبا هدف ترب کیزیرشته ف

شود.   یارائه م یادیز ی، در دانشگاه ها یعلم و فناور یها  نهی برطرف کردن مشکل کمبود متخصص در زم ن یمختلف و هم چن 

به کشور کند.  یاد ی، کمک ز یگرفته تا پزشک  یمتفاوت ، از نظام یمحصوالت صنعت  ساخت نهیتواند در زم  یعلم م نیدر ا شرفتیپ

آخرین قبولی های رشته
25000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

20000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
پذیرش در رشته فیزیک در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و پردیس صورت می گیرد. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

اهی دروس دانشگ
دروس اصلی به شرح زیر است: 

2و  1  سی الکترومغناط    2و  1 یل یتحل   کیمکان    

ی آمار کیمکان    2و   1 یکوانتوم   کیمکان    

3و  2،   1 کیزیف  یاضیر     ت ینسب     

 ک یاپت      ی متون تخصص    

 2و  1 یاضیر     3و  2،   1 کیزیف     

 مدرن  کیزیف      ک ینام یترمود    

ک ی آکوست    ل یفرانسیمعادالت د    حالت جامد  کیزیف     

 ی و مولکول ی اتم کیزیف       ی اد یو ذرات بن یاهسته  کیزیف     

مرسانایقطعات ن کیزیف         زر یل کیزیف     

 گرانش       2و  1 یاراکتور هسته  کیزیف     

ری
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هاشاره  کیمکان    ی شناس هانی ک    

ابزار کار 
میتوانند به عنوان دبیر فیزیک پس از گذراندن یک دوره علوم تربیتی مشغول به کار شوند. همچنین در دانشگاه ها و کارنجات  

 میتوانند مشغول به کار شوند. 

گرایش های رشته 
گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

ها  دانیم  هیو نظر یاد یبن ذرات زر یو ل  کیاپت 

 پالسما  کیزیف  ده ی چی پ ی و سامانه ها یآمار  کیزیف

  ی شناس هانیو ک گرانش ی هسته ا   کیزیف    ماده چگال   کیزیف

توانمندی های الزم
در    تیبه موفق تواندی م دروس ریاضی، حساباندر   یقو هیرو داشتن پا نیوابسته است، از هم  ی اضیبه محاسبات ر کیزیرشته ف

 در کنار این موضوع داشتن دانش زبان خوب، کمک کننده است.   کند.  ی رشته کمک قابل توجه نیا

تحصیالت در خارج از کشور 
خوب الزم است که از   یهااز دانشگاه   رشیجهت اخذ پذ د،ی ده لیدر خارج از کشور ادامه تحص ،یدر مقطع دکتر  دیاگر قصد دار

ارشد   یدر مقطع کارشناس  یقو نامهانیپا ی دارا دیشما با نکهی ا یعن ی. دیبرخوردار باش یمناسب  ینمرات مطلوب و سابقه پژوهش

  یدو نرم افزار کاربرد ای کی حتما به  دیبا هان ی. عالوه بر ادی دارا باش زین نامهانیاز پا  یوجمقاله خر  کیحداقل  نی و همچن دیباش

 . دی مسلط باش پلی م  ایو  کایمتمت  تون،یمانند متلب، پا

علوم سیایس 
رشته علوم سیایس چیست؟

از کشور به عنوان   یندگیشناس است تا بتواند در جهان امروز به نما  استیو س استمداریس تی به دنبال ترب  یاسیرشته علوم س

  ات یبا ادب انیدانشجو ییاول از همه آشنا ی اسیرشته علوم س  سی هدف از تاس . حاضر شود  استیفعال در عرصه س ی گریباز

  یدانش ها  ،ی لیتکم الت ی در مقاطع تحص یاسیمختلف علوم س  یها ش یمانند گرا یاسیمختلف علوم س یحوزه ها  یتخصص

دهیکوش یاسیعلوم س شتهدر ر  ن ی)مانند فلسفه و فقه( است. همچن یادیو اقتصاد(، و مطالعات بن ی)مثل جامعه شناس ی رامونیپ

 کند.  ت یترب  ی و دولت یسازمان ها و ادارات و موسسات خصوص ی را برا  یاسیشود تا متخصصان رشته علوم س یم

آخرین قبولی های رشته
12000:  1منطقه
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20000: 2منطقه  

45000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
. ردیگ  یصورت م یرانتفاعینور و غ امیوزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پ ر یدولت  یدر دانشگاه ها 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
دروس اصلی به شرح زیر است: 

 ی عموم یجامعه شناس یمبان      علم حقوق  یمبان      است یعلم س یمبان    

 ( اتی)کل یحقوق اساس    یاسیدر علوم س قی روش تحق      علم اقتصاد  یمبان    

 در اسالم  یاسیس یها  شهیاند یمبان     ران یا یاسالم   یجمهور یحقوق اساس    

ران یدر اسالم و ا  یاسیس یها  شهیاند     و دولت در اسالم  یاسینظام س       ی الملل اسالم ن یحقوق ب    

 معاصر   یاسالم یجنبش ها     

 ( 1320تا  1228)از  رانیا ی و اجتماع یاسیتحوالت س    

 ( 1357تا  1320)از  رانیا ی و اجتماع یاسیتحوالت س    

 ران یا  یانقالب اسالم    

 ( 1357تا   1320)از   رانیا  یروابط خارج    

 ی حقوق ادار     ران ینفت در ا یاسیو س ی مسائل اقتصاد     ران یا  یاسالم ی جمهور ی خارج استیس    

الملل   نیاصول روابط ب      جهان سوم یو اقتصاد  یاسیمسائل س    فارس و مسائل آن ج یخل     

( 1945تا  1871الملل )از   نیروابط ب  خ یتار    ی الملل   نیب  یسازمان ها    

ستم ی در غرب از قبل از افالطون تا قرن ب یاسیس ی ها شهی اند خ یتار    

ی الملل عموم  ن یحقوق ب      در اسالم  یاسیو رفتار س ی پلماسید    ستم ی در قرن ب  یاسیس یها  شهیاند    

انقالب   یهایتئور       ی الملل خصوص ن یحقوق ب    ی و آداب کنسول یپلماسیفن د    

ی اسیس یو دگرگون ینوساز     سم یالیو عملکرد امپر تیشناخت ماه    

 ی اسیس یجامعه شناس     بزرگ یقدرت ها ی خارج استیس    
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ی به زبان خارج یاسیمتون س     تحول دولت در اسالم  خ یتار     معاصر  کیو استراتژ یمسائل نظام    

ابزار کار 
علوم سیاسی، میتواند از طیف مسئوالن روابط عمومی آغاز شود و به وزارت ها و رسانه ها و   الن یفارغ التحص  یشغل یها  نهیزم

اهمیت این جاست که تبحر فرد در داشتن شغل موثر تر و با درآمد باالتر موثر خواهد  حتی آموزش و پرورش برسد. اما نکته حائز 

 بود. 

گرایش های رشته 
 گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

در اسالم   یاسیس شهیاند / ( شی گرا 5)با  یمنطقه ا   مطالعات / الملل  نی روابط ب

     یاسیس علوم / یالملل  ن یب ی و سازمان ها یپلماسید

توانمندی های الزم
  دیآن ها با نیو روابط کشورهاست. همچن  یاسیبه مسائل س ی عالقمند  یاسیرشته علوم س انیدانشجو یژگیو نیاز مهمتر  یکی

حل و فصل   یرا برا  یمناسب یراه حل ها  یاسیمسائل س یباال باشند و بتوانند با بررس ل یو تحل هی قدرت تجز  یباشند و دارا  یمنطق 

 ، عالقه به مطالعه است.  یاسیانتخاب رشته علوم س ی الزم برا ی ها  ییتوانااز   یکی ارائه دهند.   یاسیمنازعات س

تحصیالت در خارج از کشور 
و نمره آزمون   100، نمره تافل باالی 18برای مجاز بودن به پذیرش و ارائه درخواست بورسیه تحصیلی، باید معدل دیپلم باالی  

SAT آزمون  داشته باشید.  1050ی باالSAT ( مخفف کلماتScholastic Aptitude Testم ) باشد که توسط موسسه کالج برد   ی

 با … و  هیترک ش،ی نروژ، فنالند، اتر ا،یکانادا، استرال کا،یمانند آمر  ایسرتاسر دن یاز دانشگاه ها   یاریشود. بس  یم  یطراح کایآمر

. ندینما یدانشجو م رشیاقدام به پذ یت  ای   اس آزمون نمره

علوم قضایی 
رشته علوم قضایی چیست؟

این رشته از نظر محتوای مطالعاتی مشابه حقوق است. با این تفاوت که بیشتر تحصیل کنندگان این رشته، برای امر قضاوت آماده  

در این رشته   تنها دانشجویان پسرهر سال این رشته را ارائه میدهد و    دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریمیشوند. 

 تحصیل میکنند. 

بعد از   ییعلوم قضا وستهیارشد پ  یدوره کارشناس انیانشجو دو صورت کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته است. این رشته به 

ارشد ادامه   یارشد، در مقطع کارشناس  یبال فاصله و بدون شرکت در کنکور کارشناس ،ییعلوم قضا یاز اتمام دوره کارشناس

ری اینکه در ابتدا کارشناسی بخوانید یا ارشد پیوسته به انتخاب شما در کنکور بستگی دارد.   دهند.  یم  لی تحص
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آخرین قبولی های رشته
400-300:  1منطقه

200-100: 2منطقه  

2000-1800: 3منطقه  

نوع پذیرش 
به صورت روزانه پذیرش دارد.  دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری تنها 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
دروس اصلی شامل موارد زیر است: 

 اصول فقه  ی ادار حقوق ی الملل  ن یب ی هاحقوق سازمان 

هاتجارت شرکت  حقوق تجارت اشخاص  حقوق  فقه  متون

ی ورشکستگحقوق تجارت  ی اسناد تجارتجارت  حقوق

وارث(  تیشفعه، وص ن،ی قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، خانواده، عقود مع اتی کل  ت،ی) اموال و مالک   یمدن حقوق

ی فریک  یدادرس نیآئ ی حقوق  متون  ی مدن یدادرس ن ییآ

یشناسجرم  ی خصوص المللن ی حقوق ب ی ق یتحق کار

ی قیتطب  حقوق نفقه  قواعد ی اختصاص  یجزا حقوق

ی قانون ی پزشک  کار  حقوق ی اثبات دعو  ادله

ابزار کار 
. کنند و استخدام شوند تی فعال  هیتوانند از همان ابتدا به صورت کارآموز در قوه قضائ یخود م  ل یدوران تحص  یدر ط  انیدانشجو

شوند. با توجه   ی م  یدولت یو ادار ییقضا یمتعهد به خدمت در بخش ها   ییرشته علوم قضا النی فارغ التحص  ل،یبعد از اتمام تحص

 . است یپرطرفدار انسان   یرشته جزء رشته ها  نیا  ،ییرشته علوم قضا یشغل  تیاشتغال کشور و امن تیبه وضع

گرایش های رشته 
ریدر مقطع ارشد نیز توانایی ادامه تحصیل دارد. 
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توانمندی های الزم
علوم   انیدانشجو یژگیو  نی رشته حقوق است. اول انیشوند، همانند دانشجو یوارد م  ییکه در رشته علوم قضا ی افراد یژگیو

ی با بازارکار خوب در علوم انسان یرشته ا نکهی ا لیبراساس عالقه باشد؛ نه صرفا به دل دیعالقه است و انتخاب رشته آن با ییقضا

رشته  انیاست؛ پس دانشجو  یعرب ایو  یفرانسو ،یس یبه زبان انگل  ،یحات حقوقو اصطال  نابعاز م   یاریکه بس  ییاست. از آن جا

 مسلط باشند.  ی زبان ها تا حدود نیبه ا د یبا ییعلوم قضا

تحصیالت در خارج از کشور 
و در   ندیخود در خدمت دولت درآ لیکنند که دو برابر دوران تحص  یخود تعهد م   لیدر آغاز تحص ییرشته علوم قضا انیدانشجو

 . بنابراین مهاجرت ممکن است اما کمی دشوار است. کشور مشغول به کار شوند ییمحاکم قضا

حقوق
رشته حقوق چیست؟ 

برتر گروه   یاست و هرساله رتبه ها یانسان  یشیکنکور گروه آزما یرشته ها  نی و جذاب تر نی از پرطرفدار تر یک یرشته حقوق 

  ی ها  تیقراردادها، مسئول ت،یمثل مالک  ی حقوق به موضوعات  . شوند یم  رشیپذ رانیبرتر ا یدر رشته حقوق دانشگاه ها یانسان

 پردازد.  یاز حوادث، و ... م یناش ی ها ت یوالدت، اقامتگاه اشخاص، مسئول ت،یاشخاص، قوائد مربوط به ارث، وص

آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه

20000: 2منطقه  

40000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
پذیرش در رشته حقوق در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و پیام نور صورت می گیرد. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 دروس اصلی تخصصی به شرح زیر است: 

 ی فریک  یدادرس نیآئ  ی حقوق  متون  ی مدن یدادرس نیآئ

ی عموم  یالملل نی ب حقوق ی عموم  یجزا حقوق  ی اساس حقوق
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فقه اصول ی ادار حقوق ی الملل  نی ب یسازمانها حقوق

فقه   قواعد تجارت  حقوق   فقه  متون

کار  حقوق ی ثبات دعو ادله  ی قیتطب  حقوق

ی خصوص یالملل نی ب حقوق ی ق یتحق کار  ی قانون ی پزشک

ابزار کار 
مواجه است.   ی ادیز یهاتی و با محدود ستین یرشته در حال حاضر شاغل شدن کار آسان نیدر ا النیفارغ التحص  ادیبه علت ازد

بانک،   یو مشاور حقوق  ی تواند به شاغل شدن در دادگستر  یخوب و توانمند ظاهر شود م اری در کار خود بس ییاما اگر دانشجو

که دو سال کار   ن یکانون وکال قبول شود بعد از ا یکه در آزمون ورود یداشته باشد. شخص  د یمختلف ام یو شرکت ها  یشهردار

از    یمعتبر  یاگر مدرک دکترا   نیکند و همچن  سی تواند پروانه وکالت گرفته و دفتر وکالت تأس یکند م  ی سپر ت یرا با موفق یآموز

 کند.  س یرشته را در دانشگاه ها تدر نی ا  توانندی کنند م افتیدانشگاه در

گرایش های رشته 
گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

ی حقوق اقتصاد     الملل  ن یحقوق ب    حقوق بشر     

اطفال   یفر یحقوق ک    حقوق جزا     ی ست یز یحقوق فن آور    

ت یحقوق مالک     ی حقوق خصوص    حقوق خانواده     

حقوق شرکت ها     ی حقوق عموم    ست یز ط یحقوق مح     

الملل ن ی.بیحقوق تجارت اقتصاد      ک ی حقوق تجارت الکترون    

ی اسناد رسم  یسردفتر    کاداستر     

توانمندی های الزم
داشته   یی باال انیفن ب کنندی که رشته حقوق و مطالعه م  یفرد د یبلکه با ستی ن یموفق بودن در رشته حقوق تنها عالقه کاف   یبرا

و فرانسه تا حد   یعرب یس ی در زبان انگل نی داشته باشد. همچن یجستجوگر  هیو روح سدیبنو یباشد و بتواند مطالب را به خوب 

 کنند.  یابیارز  یرا به خوب مسائلتسلط داشته باشد و بتواند   یادیز

تحصیالت در خارج از کشور 
در خارج از کشور به دلیل هزینه های باال، میل دانشجویان به دریافت بورسیه را باالتر برده است. بنابراین باید با داشتن  تحصیل 

ری رزومه قوی، مدرک زبان معتبر و تحصیل در دانشگاه معتبر، در رقابت دریافت بورسیه برنده شوید. 
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راهنمایی و مشاوره 
رشته راهنمایی و مشاوره چیست؟

تا تفکر،   کند ی به مراجعه کننده کمک م گری. به عبارت دکندی خود فرد، مشکل او را حل م  یاریاس مشاوره عمدتاً به کارشن

  کیدهد، اما  رییاطرافش تغ یا یبتواند نوع رابطه خود را با دن تیداده تا در نها رییخود را تغ یریگم یتصم ایو  شهیاحساسات، اند

ی نهادها ایکار و  طی خانواده، مح  یاریمثال به   ی. برا کندی فرد، مشکل مراجعه کننده را حل م رونیب  یایند  یبر رو ریمددکار با تاث 

رشته های روانشناسی و علوم   . کندی مراجعه کننده را حل م  ی کار ایو  یاقتصاد ،یمختلف موجود در کشور، مشکالت خانوادگ

 تربیتی به این رشته نزدیک هستند. 

رشتهآخرین قبولی های 
12000:  1منطقه

20000: 2منطقه  

40000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
پذیرش در رشته مشاوره و راهنمایی در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد. 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
 زیر است: دروس اصلی تخصصی به شرح 

 ی و مشاوره شغل  ییراهنما      یلی و مشاوره تحص ییراهنما

در مشاوره تیو شخص یصی تشخ یکاربرد آزمونها )هوش، استعداد، رغبت(   1  یروان یآزمونها کاربرد

 ی و مشاوره گروه ییراهنما   یمشاوره و روان درمان هینظر

در مشاوره یاجتماع یمددکار   خانواده   مشاوره

 زبان ی متون تخصص و اصالح رفتار   رییتغ   یها روش

( ییراهنما یتها یعمل مشاوره )فعال نیتمر    یقات یتحق پروژه

ری( ی مشاوره ا ی تهای مشاوره )فعال ی عمل نیتمر
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ابزار کار 
مشاوره و مراکزدانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد بازار کاری بهتری دارند اما به طور کلی این افراد در مرکاز 

 بهزیستی میتوانند مشغول به کار شوند. 

گرایش های رشته 
ارشد در داخل کشور وجود دارد.   یدر مقطع کارشناس ل یامکان ادامه تحص 

توانمندی های الزم
بتواند با   دیمشاور با کیرشته مشاوره است چون  یدانشجو  یبرا  یمهم و ضرور  ی ژگیخوب گوش دادن و خوب سخن گفتن دو و

کرده و   هیکند و به او اجازه دهد که خود را تخل  جادیمراجعه کننده ا  یبرا  یمناسب  ی خود فضا یو آرامش درون یصبر و بردبار

 . دینما ییاو را راهنما ح ی و فص ایگو ی با کالم س کند و سپ  انیرا ب شی خو یذهن  یهادغدغه

فلسفه 
رشته فلسفه چیست؟ 

انسان    یو آگاه یکه مربوط به هست  ی و جامع در مورد موضوعات یهست که به مطالعه مسائل اساس ییفلسفه از جمله رشته ها

 شهیاست. با ر ی و منطق یبر عوامل عقالن هیتک   نیمانند عرفان اسطوره و د ی پردازد. روش پرداختن فلسفه به مسائل ی است م

نیا  ثاغورثیبار ف نیدارد که اول یونانی شهیکه ر میرسی دوست داشتن حکمت م نآن تحت عنوا ی فلسفه متوجه معن یمعن  یابی

 من دوستدار حکمت هستم.   ریو او پاسخ داد که خ یهست  یمیتو احسان حک  ایآ دندیکه از او پرس یکلمه را به کار برد وقت 

آخرین قبولی های رشته
20000:  1منطقه

30000: 2منطقه  

70000: 3منطقه  

نوع پذیرش 
فلسفه در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ) شبانه ( و غیرانتفاعی صورت می گیرد. پذیرش در رشته 

سال تحصیل 
ساله است.  4کارشناسی بوده و 

دروس دانشگاهی 
دروس اصلی به شرح زیر است: 
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 د یجد منطق   2و1 میمنطق قد  

2و1 یفلسفه اسالم خ یتار  ی و فلسف یمتون کالم  منتخب

ی اخالق در تفکر غرب  فلسفه  2و1  یاسالم  فلسفه   1کالم  علم

 2و1 ونانیفلسفه  خ یتار ی نظر عرفان  ی در تفکر اسالم  اخالق

وم یتا ه  کنیفلسفه از ب  خ یتار تا رنسانس یفلسفه قرون وسط  خ یتار

و معاصر  دیفلسفه جد خ یتار دوم قرن نوزدهم  مهیفلسفه از کانت تا ن خ یتار

2و1 یبه زبان خارج ی فلسف متون ستم یقرن ب  دیمعاصر و مکاتب جد  فلسفه

2و1علوم  فلسفه   در غرب  کی زیمتاف 2و1 یبه زبان عرب ی فلسف متون

ابزار کار 
معلم فلسفه به کار خود   ای  یاستاد یبازار کار در کرس  یبرا  تواندی رساند م  یکه در رشته فلسفه درس خود را به اتمام م   یفرد

یبپردازد. البته مراکز تخصص   ت یها به فعال  رۀالمعارفیدا ایو  یمانند پژوهشگاه علوم انسان ی در مراکز پژوهش نکهیا ایو ادامه دهد 

به   تواندیاست م  یمدرک کارشناس  یکه دارا  یفلسفه هستند. شخص  یارشد و دکترا  یکارشناس النیتحصدنبال فارغ ال شتریب

باعث   نیمسئول   یتوجه یاست اما ب  یمهم  اریرشته رشته بس نیا  نکهیرشته مشغول به کار شود. با توجه به ا نیا اریعنوان دست 

رشته فلسفه با مشکل در بازار کار و درآمد حقوق مواجه   النیلتحصرشته و بازار کار آن شده است و غالباً فارغ ا ن یکمرنگ شدن ا

 هستند. 

گرایش های رشته 
گرایش های کارشناسی ارشد به شرح زیر است: 

 منطق       ی قیفلسفه تطب        فلسفه     

 (شی گرا 2اخالق )با       ن یمنطق فهم د      ن یفلسفه د    

توانمندی های الزم
د بود. از طرفی  از آنجایی که این رشته با استدالل سر و کار دارد، طبیعتا فردی که در دروس ریاضیاتی قوی باشد موفق تر خواه

 داشتن عالقه ذاتی به این رشته بسیار کمک کننده است زیرا بدون داشتن عالقه، این رشته اصال رشته مناسبی نخواهد بود. 

یک نکته مهم درابره رتبه قبولی در ریاضی و انسانی
نیز، در   20000رتبه های باالی  به واسطه حضور دانشگاه های پیام نور در اغلب رشته های زیرگروه های انسانی و ریاضی، تا 

رشته های مختلف ، مشاهده کردید که پذیرش وجود دارد. در صورتی که در رشته های انسانی و ریاضی، دانشگاه نیز از جمله  

عوامل مهم است و باید بدانید که برای قبولی در رشته های خوب و در عین حال دانشگاه های خوب و برتر، مانند عالمه طباطبایی  
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 طباطبایی به ترتیب برای رشته های ریاضی و انسانی برای شما مثال هایی آورده ایم: 

 تهران: -دانشگاه شریف

 200به دو قمی و زیر  مهندسی برق: رت    مهندسی کامپیوتر : رتبه دو رقمی 

 700مهندسی عمران : رتبه زیر    500مهندسی صنایع : رتبه زیر 

 1000مهندسی مواد: رتبه های حدود   300مهندسی مکانیک : رتبه دو رقمی و زیر 

500مهندسی هوافضا : رتبه زیر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

 باشند.  10000رتبه ها عموما باید زیر 

 دانشگاه تهران: 

هستند. حقوق دانشگاه تهران    1000رقمی باشد. مدیریت های دانشگاه تهران عموما زیر  3رقمی یا  2ای بیشتر رشته ها باید بر

 قمی میپذیرد.  2تنها 
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