رشته های شناور

دندان پسشکی

مقدمه :

سؿتِ دًذاًپضؿىي ّذفؾ اص تشثيت داًـزَ پيـگيشي ٍ دسهبى ثيوبسيّبي دّبى ٍ دًذاى ٍ تبهيي ثْذاؿتي ػوَهي
دّبى ٍ دًذاى اػت.
ػالٍُ ثش ايي سؿتِ ،دٍ سؿتِ ديگش ًيض ٍرَد داسد وِ استجبط ًضديىي ثب ايي سؿتِّب داسًذ :پشػتبسي دًذاًپضؿىي ٍ
پشٍتضّبي دًذاًي.
پشػتبسي دًذاًپضؿىي دس همغغ وبسداًي اسائِ هيؿَد ٍ فمظ خبًنّب دس آى پزيشفتِ هيؿًَذ.
عَل دٍسُ تحليل سؿتِ دوتشي دًذاًپضؿىي حذالل  ٍ 5/5حذاوخش  8ػبل اػت داًـزَيبى ايي سؿتِ همغغ خَد سا دس
دٍ ثخؾ ػپشي هيوٌٌذ .همغغ لجل اص ػلَم پبيِ ٍ همغغ ثؼذ اص ػلَم پبيِ .يؼٌي پغ اص ٍسٍد ٍ ػپشي وشدى دسٍع
پبيِ ػوَهي دس هذت  2ػبل ،ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ ًيوِ تخللي ٍ تخللي ثبيذ دس اهتحبى ربهغ ػلَم پبيِ وِ ّش ػبل
اص ػَي ٍصاست ثْذاؿت ثشگضاس هيؿَد ؿشوت ٍ ًوشُ لجَلي دسيبفت وشد.
ضشيت دسٍع صيؼت  ، 4فيضيه  ٍ 2ؿيوي  3ثشاي ايي سؿتِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

دندان پسشکی

دندان پسشکی

آینده شغلی :
اهشٍصُ ثيوبسيْبي هشثَط ثِ دّبى ٍ دًذاى يىي اص ثيوبسيْبي ؿبيغ دس ربهؼِ اػت .ثِ
ّويي دليل صهيٌۀ وبسي دًذاًپضؿىبى ،گؼتشؽ فشاٍاًي يبفتِ اػتً .يبص سٍص افضٍى
ربهؼِ ثِ ايي سؿتِ ثبػج ؿذُ وِ ّش سٍص تَرِ ثيـتشي ثِ ايي سؿتِ ٍ ايزبد صهيٌِ
وبسي هٌبػت ثشاي آى اًزبم پزيشد .فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ ػالٍُ ثش وبس دس ثخؾ
دٍلتي هخل ثيوبسػتبًْب ،دسهبًگبّْب ٍ هشاوض ثْذاؿتي ٍ دسهبًي هيتَاًٌذ پغ اص اًزبم
خذهبت لبًًَي ثِ وبس دس ثخؾ خلَكي ًيض هـغَل ؿًَذ ،ثِ ػجبستي هيتَاًٌذ دس
وليٌيىْب ٍ يب هغتّبي ؿخلي فؼبليت وٌٌذ.

پرتى شناسی
مقدمه :

اهشٍصُ ثب تَرِ ثِ اثؼبد ػلن پضؿىي  ،ػلن ساديَلَطي دس اهش تـخيق  ،دسهبى ثيوبسيْب
اسصؽ ٍااليي سا وؼت وشدُ اػت ٍ ثِ دليل اّويتي وِ اػتفبدُ اص اؿؼِ يًَيضاى دس اهش
تـخيق ٍ تحميك ٍ دسهبى ثيوبسيْب داسد ً ،يبص ثِ تشثيت افشادي وِ آؿٌب ثِ وبسثشد ايي
ػلن ٍ اػتفبدُ اص آى د سػلن پضؿىي ثبؿٌذ اص اّويت خبكي ثشخَسداس اػت .
دٍسُ وبسداًي پشتَ ؿٌبػي تـخيلي ػالٍُ ثشآًىِ همذهِ اي اػت ثشاي دٍسُ ّبي ثبالتش
ايي سؿتِ  ،تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ثخـْبي پشتَ ؿٌبػي تـخيلي سا ًيض دس
حذ وبسداى ثؼْذُ داسد .
فبسؽ التحليالى ايي دٍسُ آهَصؿي لبدس خَاٌّذ ثَد دس هشاوض ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ػشاػش
وـَس ثِ ػٌَاى ّوىبس دس وٌبس وبسؿٌبػبى ٍ هتخلليي ايي سؿتِ وليِ خذهبت هَسد
لضٍم سا اًزبم دٌّذ.

پرتى شناسی

پرتى شناسی

آینده شغلی :
فبسؽ التحليالى دٍسُ وبسداًي تىٌَلَطي پشتَ ؿٌبػي تـخيلي لبدس خَاٌّذ ثَد:
وليِ سٍؿْبي هختلف ساديَگشافي ّب سا ثِ ا ػتخٌب  ،فلَسٍػىَپي ٍ تضسيك هبدُ حبرت
سا تحت ًظش هتخلق هشثَعِ اًزبم دٌّذ .
هبدُ حبرت سا ثب ًظبست ٍ ػشپشػتي پضؿىي هتخلق پشتَ ؿٌبػي ثِ ثيوبس تضسيك
ًوبيٌذ .
پغ اص عي دٍسُ تؼْذ خذهت ٍ وؼت تزشثِ وبفي دس كَست توبيل ٍ لجَلي دس آصهَى
ٍ اهتحبى اختلبكي ٍاسد دٍسُ وبسؿٌبػي ؿًَذ ٍ تحليالت خَد سا اداهِ دٌّذ.

پسشکی هسته ای

مقدمه :

اهشٍصُ ثب تَرِ ثِ اثؼبد گؼتشدُ ػلن پضؿىي  ،ػلن پضؿىي ّؼتِ اي دس اهش تـخيق ٍ
دسهبى ثيوبسيْب اسصؽ ٍااليي سا وؼت وشدُ اػت ٍ ثِ دليل اّويتي وِ اػتفبدُ اص اؿؼِ
يًَيضاى ٍ ساديَ داسٍّب دس اهش تـخيق ٍ دسهبى ٍ تحميك ثيوبسيْب داسد ً ،يبص ثِ تشثيت
افشادي وِ آؿٌب ثِ وبسثشد ايي ػلن ٍ اػتفبدُ اص آى دس ػلن پضؿىي ثبؿٌذ  ،اص اّويت
خبكي ثشخَسداس اػت .
ثب تَرِ ثِ افضايؾ سٍص افضٍى سٍؿْبي پضؿىي ّؼتِ اي ٍ ًيض گؼتشؽ پضؿىي ّؼتِ
اي دس تـخيق ٍ دسهبى ثيوبسيْب ٍ ّوچٌيي تَػؼِ هشاوض آهَصؿي ٍ ثخؾ ّبي
پضؿىي ّؼتِ اي دس ػشاػش وـَس رْت ارشاي دػتَسات كحيح هتخلليي ايي سؿتِ
ًيبص ثِ تشثيت وبسداى تىٌَلَطي پضؿىي ّؼتِ اي احؼبع ٍ لزا سؿتِ فَق ايزبد هي
گشدد.

پسشکی هسته ای

پسشکی هسته ای

آینده شغلی :
فبسؽ التحليالى دٍسُ فَق ديپلن (دٍسُ وبسداًي ) تىٌَلَطي پضؿىي ّؼتِ اي ثبيذ
هْبست ّبي ًظشي ٍ ػولي صيش سا وؼت وشدُ ثبؿٌذ .
الف)فشاگيشي ًظشي تـؼـؼبت يَى ػبص اؿؼِ گبهب  ،اؿؼِ ايىغ ٍ رسات ثبسداس )ٍ
چگًَگي تَليذ آى  ،هَاد ساديَاوتيَس ٍ لَاًيي هشثَط ثِ آى .
ة)اًزبم سٍؿْبي هختلف تـخيلي ٍ دسهبى اص صيش ًظش هؼتمين پضؿه هتخلق
پضؿىي ّؼتِ اي
د) فشاگيشي عشق هختلف حفبظت دس ثشاثش تـؼـؼبت يَى ػبص.

پرتى درمانی

مقدمه :
اهشٍصُ ثب تَرِ ثِ اثؼبد گؼتشؽ ػلن پضؿىي  ،ػلن ساديَتشاپي دس دسهبى ثيوبساى
ػشعبًي اسصؽ ٍااليي سا وؼت ًوَدُ اػت .
ثِ ّويي دليل ًيبص ثِ تشثيت افشادي وِ آؿٌب ثِ ايي ػلن ٍ اػتفبدُ اص آى دس رْت
دسهبى ثيوبسيْبي ثبؿٌذ  ،اص اّويت خبكي ثشخَسداس اػت .
دٍسُ وبسداًي پشتَ دسهبًي رْت تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ثخـْبي پشتَ دسهبًي
دس ػغح وبسداى  ،تْيِ ٍ تٌظين ؿذُ اػت .
فبسؽ التحليالى ايي دٍسُ لبدس خَاٌّذ ثَد دس هشاوض پشتَ دسهبًي ( ساديَتشاپي )ػشاػش
وـَس ثؼٌَاى تىٌؼيي ساديَتشاپي صيش ًظش هتخللبى ايي سؿتِ وليِ خذهبت هَسد لضٍم
سا اًزبم دٌّذ .

پرتى درمانی

پرتى درمانی
آینده شغلی :
فبسؽ التحليالى دٍسُ فَق ديپلن دٍسُ وبسداًي تىٌَلَطي پشتَ دسهبًي ثبيذ هْبستْبي
ًظشي ٍ ػولي صيش سا وؼت وشدُ ثبؿٌذ .
الف)فشاگيشي ًظشي اؿؼِ ايىغ ٍ چگًَگي تَليذ آى  ،هَاد ساديَ اوتيَ ٍ لَاًيي هشثَط
ثِ آى .
ة)اًزبم تىٌيىْبي هختلف پشتَ دسهبًي ٍ ؿيوي دسهبًي صيش ًظش هؼتمين پضؿه
هتخلق پشتَ دسهبًي
د)فشاگيشي عشق هختلف اص اؿؼِ ايىغ ٍ تـؼـؼبت حبكل اص هَاد ساديَاوتيَ ،
حفبظت دس ثشاثش خغشات ًبؿي ا صتـؼـغ پشتَّبي يًَيضاى.

اعضاء مصنىعی
مقدمه :
رٌگ تحويلي دس ايشاى صهيٌِ هٌبػجي ؿذ ثشاي سؿذ چـوگيش ايي سؿتِ گشچِ ثش احش
تلبدف ٍ ديبثت ثؼيبسي اص افشاد پبي خَد سا اص دػت هي دٌّذ اهب ٍالؼيت آى اػت وِ
رٌگ ؿوبس ًيبصهٌذاى ايي ثخؾ سا ثِ كَستي رذي افضايؾ داد ٍ ثبػج ؿذ هتٌبػت ثب
ًيبصّب سفتبسّبي ثخؾ ّبي هختلف دس ّالل احوش  ،ثٌيبد ربًجبصاى دچبس تغييش گشدد ٍ
استجبط فؼبلي سا ثب خبسد ثشلشاس ػبصًذ  .سؿتِ اػضبي هلٌَػي ٍ ٍػبيل ووىي (استَپذي
فٌي) يىي اص سؿتِ ّبي گشٍُ تَاًجخـي اػت وِ دس صهيٌِ عشاحي ٍ ػبخت اًَاع
ٍػبئل ووىي ٍ اًذام ّبي هلٌَػي (استضٍ پشٍتض) ثشاي افشاد هؼلَل ًيبصهٌذ فؼبليت داسد.

اعضاء مصنىعی

اعضاء مصنىعی
آینده شغلی :

ػوذُ فؼبليت ايي وبسؿٌبػبى ،عشاحي ٍ ػبخت ٍػبيل ووىي ثشاي ثْجَد ػولىشد
اًذاهْبي هؼلَليي ٍ ثيوبساى ،اكالح ًبثٌْزبسيّب ٍ حفظ ثخـي اص ثذى دس ٍضؼيت حبثت
ثشاي اّذاف خبف اػت .
عشاحي ٍ ػبخت اػضبي هلٌَػي ثشاي ثْجَد ػولىشد ٍ ظبّش افشادي وِ دچبس لغغ
ػضَ ؿذُاًذ،اص هشاوضي وِ فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ هيتَاًٌذ دس آى هـغَل ثىبس
ؿًَذ ،هيتَاى ثِ ايي هَاسد اؿبسُ وشد:
ـ ّوىبسي ثب ثٌيبد ربًجبصاى.
فؼبليت دس ػبصهبى ّالل احوش روَْسي اػالهي ايشاى. تأػيغ ٍ اسائِ خذهبت ثِ كَست هؤػؼبت خلَكي ثب ّوىبسي هؼؤٍليي فٌي.فؼبليت دس ػبصهبى ثْضيؼتي وـَس.فؼبليت دس آهَصؽ ٍ تذسيغ داًـزَيبى.-فؼبليت دس هشاوض پظٍّـي ٍ ّوىبسي ثب ػبصهبًْبي هشثَط.

بهداشت حرفه ای

مقدمه :
دٍسُ وبسداًي ثْذاؿت حشفِ اي ،همذهِ اي اػت ثشاي دٍسُ ّبي ثبالتش سؿتِ ثْذاؿت
حشفِ اي ٍ ًيض تشثيت ًيشٍي اًؼبًي وبفي هَسد ًيبص وِ ثتَاًذ دس هحيظ ّبي وبسي
هؼتمش ؿذُ ٍ پغ اص هغبلؼِ ٍ ثشسػي هـىالت ثْذاؿتي ؿبغليي ثب ّوىبسي ػبيش
وبسگضاساى ٍ هتخلليي ًؼجت ثِ سفغ هـىالت الذام ًوبيٌذ

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای
آینده شغلی :

وؼبًي وِ دٍسُ وبسداًي ثْذاؿت حشفِ اي سا ثِ پبيبى هي سػبًٌذ لبدس خَاٌّذ ثَد :
دس ؿٌبػبيي ٍ اًذاصُ گيشي ػَاهل هْن فيضيىي ،ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيىي صيبى آٍس هحيظ
وبس اًزبم ٍظيفِ ًوبيٌذ.
تـخيق ػذم اًغجبق ثؼضي اص ؿشايظ وبس ثب لبثليت ؿغلي افشاد سا گَؿضد ًوبيٌذ .
هؼبئل ػوذُ ايوٌي كٌؼتي سا تـخيق دٌّذ .
دس ثشًبهِ ّبي هشثَط ثِ پيـگيشي اص حَادث دس هحيظ وبس ؿشوت ًوبيٌذ .
ثب تَرِ ثِ ػَاهل صيبى آٍس هَرَد دس هحيظ وبس ،ػالئن ٍ آحبس اٍليِ ثيوبسي ّبي حشفِ
اي ٍ هؼوَهيتْبي ؿغلي هشثَط سا ؿٌبختِ ٍ افشاد سا ثشاي تـخيق لغؼي ٍ گشفتي
ووىْبي الصم ثِ هشاوض هشثَعِ هؼشفي ًوبيٌذ .
دس ثْذاؿتي ًوَدى هحيظ وبس فؼبليت ًوبيٌذ .
دس ثشًبهِ ّبي آهَصؽ ثْذاؿت فؼبالًِ ؿشوت ًوبيٌذ.

دارو سازی

مقدمه :
سؿتِ داسٍػبصي ػشحلمِ دسهبى ّوِ ثيوبساًي اػت وِ چـن اهيذ ثِ داسٍّبي هؤحش ،ون
ضشس ٍ پش احش دٍختِاًذ .اثضاس هذاٍا وِ داسٍ ثخـي اص آى اػتً ،مؾ خَد سا ثِ خَثي ايفب
هيوٌذ ٍ سؿتِ داسٍػبصي ّوبى ػلوي اػت وِ دس ػبخت ٍ تَليذ داسٍ ٍ دادى اعالػبت
داسٍئي خذهبت اسصًذُاي سا اسائِ هيدّذ.داسٍػبصي ثب ػلَم صيؼتؿٌبػي ،ثيَؿيوي ٍ
ػلَم پبيِ پضؿىي استجبط ٍػيؼي داسد .آهَصؽ دٍسُ دوتشي داسٍػبصي دس ايشاى پيَػتِ
اػت ٍ پغ اص عي دٍسُ  8ػبلِ ثِ داًـزَيبى ،دسرِ دوتشاي ػوَهي داسٍػبصي اػغب
هيؿَد.

دارو سازی

دارو سازی
آینده شغلی :

داسٍخبًِّبي ػغح ؿْش :اوخشيت (ثيؾ اص  )% 85فبسؽ التحليالى ايي سؿتِ رزة
داسٍخبًِّب هيؿًَذ ٍ دس ايي هشاوض ثِ اسائِ خذهبت صيش هيپشداصًذ:
 خذهبت داسٍئي هبًٌذ ثشسػي ًؼخِّب ،اعويٌبى اص تزَيض هٌبػت داسٍّب ٍ دس هَاسديّن تزَيض ثشخي اص داسٍّب.
ػبخت داسٍّبي تشويجي.ػشضِ داسٍّبي تَليذي وبسخبًزبت داسٍئي.اسائِي اعالػبت داسٍئي ًظيش ساٌّوبئيّبي الصم دس هَسد ًحَُ هلشف ،ػَاسم ربًجي،تذاخالت داسٍئي ٍ...
داسٍخبًِ ّبي ثيوبسػتبى :ػالٍُ ثش اسائِ خذهبت فَق ،خذهبت ديگشي ًظيش هَاسد صيش
اسائِ هيذّذ:
تذٍيي فْشػت داسٍئي ثيوبسػتبى ،وٌتشل ٍ ًظبست ثش ًحَُ هلشف داسٍ ثِ ٍػيلِثيوبس ،تْيِ ؿشح حبل ٍ تـىيل پشًٍذُ داسٍئي ثشاي ثيوبساى ثؼتشي ؿذُ ٍ پيگيشي اهش
داسٍ ٍ دسهبى ثيوبس.

بینایی سنجی

مقدمه :

ثيٌبئي ػٌزي ّوبى ػلن هشالجت ّبي ثيٌبئي اػت .دسع خَاًذُ ّبي ايي سؿتِ ثِ
ػٌَاى هشالجيي اٍليِ ثْذاؿت چـن هؼٍَليت حفظ ٍ ػالهت ثيٌبئي سا ثِ ػْذُ داسًذ.
چـن اص اػضبي وَچه ثذى اػت اهب اختالالت ٍ ػَاسم آى ثؼيبس گؼتشدُ ٍ پيچيذُ
اػت ثغَسي وِ ًيبصهٌذ تزْيضات ٍ دػتگبُ ّبي هذسى اػت .دلت ٍ حَكلِ فشاٍاى
ثشاي هذاٍاي يه ثيوبس چـوي حشف اٍل سا هي صًذ .عَل دٍسُ سؿتِ ثيٌبئي ػٌزي 4
الي  5/4ػبل اػت ٍ دسٍع آى ثِ كَست ًظشي ػولي ٍ وبسآهَصي اسائِ هي ؿَد.
ضشيت دسٍع دثيشػتبى ثشاي دسع صيؼت  ٍ 4دسع فيضيه ٍ ؿيوي ٍ سيبضي  2هي
ثبؿذ وِ اص ثيي ايي دسٍع صيؼت ؿٌبػي ٍ فيضيه حبئض اّويت اػت.

بینایی سنجی

بینایی سنجی

آینده شغلی :

فؼبليت دس هشاوض دسهبًي ؿبهل ثيوبسػتبًْب ،دسهبًگبّْب ٍ هزتوغّبي تَاًجخـي ثِ
كَست خلَكي ،دٍلتي ٍ يب هشاوض داًـگبّي.
تأػيغ هؤػؼبت ٍ دفبتش خلَكي (هغت) ثيٌبيي ػٌزي ثب وؼت هزَص اص ٍصاستثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي.
تأػيغ هؤػؼِ ػبخت ٍ فشٍؽ ػيٌه عجي. ّوىبسي ثب خبًِّبي ثْذاؿتي ،ػبصهبى ثْضيؼتي ،كٌبيغ هختلف ،ػبصهبى َّاپيوبئيوـَس ٍ ساٌّوبئي ساًٌذگي رْت اسصيبثي ػيؼتن ثيٌبيي ٍ كذٍس گَاّيّبي الصم.
ّوىبسي ثب هشاوض هـبٍسُ.فؼبليت دس صهيٌِّبي آهَصؿي دس داًـگبّْب ٍ هشاوض آهَصؿي.-فؼبليت دس صهيٌِّبي پظٍّـي ٍ ّوىبسي ثب ػبصهبًْبي ريشثظ

گفتار درمانی
مقدمه :

اختالل دس صثبى ثبػج اختالل دس سفتبس ًيض هيگشدد وِ اص رولِ هيتَاى ثِ اص دػت
دادى تَرِ ،توشوض حبفظِ ،وبّؾ لَُ اثتىبس ٍ لضبٍت ولي ٍ اص دػت دادى تَاًبيي
تلوينگيشي اؿبسُ ًوَد.ايي سؿتِ اص ؿبخِّبي ػلَم تَاًجخـي اػت وِ ثِ هغبلؼِ ٍ
دسهبى توبهي رٌجِّبي ًمبئق ٍ اختالالت گفتبسي ٍ صثبًي اػن اص ػضَي ٍ غيش ػضَي
هيپشداصد ،وبسؿٌبػبى ايي سؿتِ هيتَاًٌذ پغ اص هغبلؼِ ٍ تحليل ٍ تـخيق ػللي وِ
ثبػج لىٌت صثبى ٍ يب اختالالت صثبًي ٍ گفتبسي ؿذُ اػت،
ثِ ٍػيلِ ايي ػلن اختالالت سا هشتفغ ٍ اهىبى تَاًبيي ثيـتش دس ثشلشاسي استجبط ثب
ديگشاى سا اص عشيك صثبى فشاّن هيآٍسًذ ػَاهلي ًظيش ػىتِّبي هغضيً ،بٌّزبسيّبي
ػبختوبًي اًذام گَيبئي ،ػمت هبًذگي رٌّي ،فلذ هغضي گفتبس سا دچبس آػيت هيوٌٌذ.
عَل دٍسُ  4ػبل اػت.
تَاًوٌذي دس گفتبس ٍ داؿتي كجش ٍ حَكلِ اص ػَاهل هَفميت دس ايي سؿتِ اػت.

گفتار درمانی

گفتار درمانی
آینده شغلی :

فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ هيتَاًٌذ دس هشاوض صيش هـغَل ثىبس ؿًَذ:
ثيوبسػتبًْب:دسهبًگبّْبي ػشپبيي :ثش اػبع هلَثبت ٍصاستي ٍ دس چْبسچَة همشسات ارشائي
دسهبًگبُ ثِ فؼبليت هيپشداصًذ .
دسهبى دس هٌضل :اسائِ خذهبت آهَصؿي دس هٌضل ثِ افشادي وِ ثِ ػلت هؼلَليت ؿذيذ- ،
اهىبى هشارؼِ ثِ هشاوض هشثَط سا ًذاسًذ
.وَدوؼتبًْبي سٍصاًِ :ثشاي ثشسػي ٍ سفغ هـىالت هشثَط ثِ گفتبس وَدوبى -
.هذاسع ٍيظُ هؼلَليي
هذاسع تلفيمي. :
-هذاسع ػبدي :ثشاي سفغ هـىالت گفتبس وَدوبى ثِ كَست پبسُ ٍلت يب توبم ٍلت.

فىریت های پسشکی

مقدمه :
هَلؼيتّبي رغشافيبئي ٍ آػيتّبي عجيؼي ٍ ؿْشي ٍ سٍػتبئي گَاُ خَثي اػت ثش
ضشٍست تأػيغ ايي سؿتِ وِ وبسؿٌبػبًؾ هيتَاًٌذ دس اسائِ خذهبت اهذاد ٍ
ووهّبي اٍليِ ثِ ثيوبساى ٍ هلذٍهبى حَادث هختلف تب سػيذى ثِ هشاوض دسهبًي
ووه وٌٌذ .
عَل دٍسُ ايي سؿتِ  2ػبل اػت ٍ اص ؿشائظ اختلبف ايي سؿتِ داؿتي ػالهت وبهل
ٍ اػتبًذاسدّبي فيضيىي هيثبؿذ.

فىریت های پسشکی

فىریت های پسشکی

آینده شغلی :
فبسؽ التحليالى سؿتِ فَسيت ّبي پضؿىي هحل وبسؿبى غبلجبً دس اٍسطاًغ ّب ٍ هشاوض
ؿجبًِ سٍصي اػت وِ رْت اًزبم وبسّبي اٍليِ ثشاي خبسد وشدى ثيوبس اص ٍضؼيت
خغشًبن ٍاسد ػول هي ؿًَذ.
الجتِ اهىبى رزة فبسؽ التحليالى سؿتِ فَسيت ّبي پضؿىي دس توبهي ٍصاستخبًِ ّب،
خبًِ ّبي ثْذاؿت ،اٍسطاًغ ثيوبسػتبى ّب ،اهبوي ٍسصؿي ،ثؼضي اص هْذ ّبي وَدن ٍ
هذاسع ،ساّذاس خبًِ ّبي ثيي ساُ ّبي وـَس ،اهبوي ًظبهي ٍ اًتظبهي ًيض ٍرَد داسد.

کار درمانی
مقدمه :

وبسؿٌبػبى ايي سؿتِ ثب آهَصؽ هْبستّبي سٍصهشُ صًذگي ،گؼتشؽ هْبست ادساوي ٍ
فيضيىي اًزبم فؼبليت دس اٍلبت فشاغت ،اًزبم حشوتْبي لذستي ػضالًي ،داهٌِ حشوتي،
اسصيبثي حؼي ٍ تغبثك هؼلَل ثب هحيظ ٍ اسصيبثي ًْبئي ايي حشوبت اهىبى تَاًوٌذ وشدى
رؼوي ٍ حشوتي ّوچٌيي تَاًب وشدى سٍاى افشاد آػيت ديذُ سا فشاّن هيآٍسًذ .
وؼبًي وِ ػيؼتن اػلبة هشوضي آًْب آػيت ديذُ يب دچبس ضشثِ هغضي يب فلذ هغضي
ؿذُاًذ يب دس احش ػىتِّب ٍ  ٍ MSػبيش ػمتهبًذگيّب ٍ اختالالت سٍاًي دچبس ًبتَاًي
ؿذُاًذ ،سؿتِ وبسدسهبًي ثشاي ايي افشاد هْبستّبيي سا آهَصؽ هيدّذ وِ اهىبى
پيـگيشي اص ًبتَاًي ٍ حفظ اػتمالل ٍ حشوت ّوگبم ثب ربهؼِ ٍ خبًَادُ سا همذٍس
هيػبصد.
عجك آهبس حذٍد  10%اص روؼيت ّش وـَسي سا هؼلَليي تـىيل هيدٌّذٍ ،ػؼت صيبد
ٍ پشاوٌذگي اػتبىّب ٍ دٍسي آًْب اص هشاوض دسهبًي ٍ تَاًجخـي ووجَد هتخلليي ايي
سؿتِ سا ثِ خَثي هـَْد ًوَدُ .دس ايي سؿتِ ػـك ٍ ػاللِ ٍ كجش ٍ حَكلِ فشاٍاى
حشف اٍل سا هيصًذ.

کار درمانی

کار درمانی

آینده شغلی :

فؼبليت دس ثيوبسػتبًْب ٍ دسهبًگبّْب ٍ هزتوغّبي تَاًجخـي ثِ كَست خلَكي،
دٍلتي ،هشاوض داًـگبّي ٍ خيشيِ.
فؼبليت دس ثيوبسػتبًْبي سٍاًي.فؼبليت دس هشاوض آهَصؽ حشفِاي هؼلَليي.فؼبليت دس هذاسع وَدوبى اػتخٌبئي.فؼبليت دس هشاوض سٍصاًِ تَاًجخـي.فؼبليت دس هشاوض ًگْذاسي هؼلَليي.-فؼبليت دس هشاوض ًگْذاسي ػبلوٌذاى.

فؼبليت دس ًذاهتگبّْب ٍ هشاوض ثبصپشٍسي هؼتبداى.
هشاوض تلويوگيشي دس هَسد ًظبم تَاًجخـي.فؼبليت آهَصؿي ٍ تذسيغ داًـزَيبى.ّوىبسي ثب هشاوض تحميمبتي ٍ هؤػؼبت پظٍّـي.فؼبليت ثِ كَست خلَكي دس هؤػؼبت ٍ دفبتش وبسدسهبًي.فؼبليت دس ثخـْبي رشاحي دػت ثِ ػٌَاى دسهبًگشاى دػت)(Handtherapist

فیسیىتراپی

مقدمه :

ثؼيبسي اص حَادث ثبػج هي ؿًَذ وِ اًذام حشوتي اًؼبى اص حشوت ثبيؼتٌذ گشچِ ايي
ايؼتبيي هَلت ثبؿذ اهب آػيت ّبي آى دساص هذت ٍ دس ثشخي اٍلبت ثْجَدي وبهل
حبكل ًوي ؿَد ًجبيذ اص ًظش دٍسداؿت وِ حشوت ثشاي ثؼضي اص اًذام ّب هبًٌذ دػت ٍ
پب ّوبًٌذ اوؼيظى ضشٍسي ٍ حيبتي اػت وبسي وِ فيضيَتشاح اًزبم هي دّذ ثِ رشيبى
اًذاختي حشوبتي اػت وِ ثٌبثش اتفبق دچبس آػيت ؿذُ اًذ فيضٍتشاح ثب اًزبم حشوبتي
وِ هجٌبي ػلوي داسد ٍ اػتفبدُ اص اثضاسي وِ رشيبى حشوت سا تؼْيل هي ًوبيذ ثِ
خذهت سػبًي هي پشداصد دس ٍالغ فيضيَتشاح فشدي اػت ثب لبثليتّبي فشدي ثبال چِ اص
ًظش رؼوي ،چِ اص ًظش سٍحي .چشا؟ چَى فيضيَتشاح وؼي اػت وِ تَاى دٍثبسُاي سا ثِ
ؿخق ثيوبس هيثخـذ.داؿتي حَكلِ ٍ ػـك ٍ ػاللِ ثِ وبس تٌْب ساُ اداهِ تحليل يب
اًتخبة ايي سؿتِ اػت.

فیسیىتراپی

فیسیىتراپی

مقدمه :
فبسؽ التحليالى ايي سؿتِ افضٍى ثش وبس دس ثيوبسػتبًْب ،هيتَاًٌذ دس هشاوض ػبصهبى
ثْضيؼتيّ ،الل احوش ٍ ًيض ػبصهبًْبيي وِ اص ًظش وبس ارشايي دس استجبط ثب تَاًجخـي
ّؼتٌذ ،هـغَل ثىبس ؿًَذّ .وچٌيي هيتَاًٌذ ثب تبػيغ هغت ٍ هشاوض تَاًجخـي
خلَكي ثِ اسائِ خذهبت ثپشداصد.

هىشبری

مقدمه :
لغف يه َّؿجش دس حك ثيوبس هَلؼي آؿىبس هيؿَد وِ هب دس حبلت ثيذاسي ػَصًي ثِ
دػتوبى فشٍ هيسٍد سؿتِ َّؿجشي ّذفؾ تشثيت افشادي اػت ثِ ػٌَاى دػتيبس يه
هتخلق ثيَْؿي.
دس عَل دٍسُ ايي سؿتِ حذالل  2ػبل اػت ٍ دسٍع ايي سؿتِ ثِ كَست ًظشي ػولي
ٍ وبسآهَصي دس ثيوبسػتبىّب ػشضِ هيؿَد.ثخؾ َّؿجشي اتبق ػول هـغَل وبس ؿًَذ
دس حبل حبضش اهىبى اداهِ تحليل عي ضَاثغي دس دٍسُ وبسؿٌبػي ًبپيَػتِ پشػتبسي
فشاّن هيثبؿذ.

هىشبری

هىشبری

آینده شغلی :
سؿتِ َّؿجشي دس ّش همغؼي وِ ثبؿذ هحل وبسؽ ثيوبسػتبًْب ٍ هشاوض دسهبًي اػت(
ثِ خلَف اتبق ػول)َّ .ؿجشي يىي اص حلمِ ّبي تىويل وٌٌذُ تين دسهبًي اػت وِ
رْت ثْجَد ثخـيذى ثِ ؿخق ثيوبس دس هشوض دسهبًي حضَس داسد.

مامایی

مقدمه :
اًزبم صايوبى عجيؼي ثش هجٌبي اكَل ػلوي وبسي ًؼجتبً هـىل ٍ پيچيذُ اػت ٍ ًيبص ثِ
تزشثِ آگبّي ٍ تلوينگيشي كحيح داسدّ .ش چٌذ هيتَاى ثب هؼيبسّبي ػلوي سًٍذ يه
صايوبى سا پيؾثيٌي وشد ٍلي ّشگض ًجبيذ اص اتفبلبت غيشهٌتظشُ غبفل ثَد.
سؿتِ هبهبئي تَاًبئي ساٌّوبئي ٍ ػشپشػتي اص صًبى ثبسداس سا دس دٍساى حبهلگي ،صايوبى ٍ
تَرْبت پغ اص صايوبى سا ثِ ػْذُ هيگيشد ،ػول صايوبى سا ثب هؼؤليت خَد اًزبم دادُ
اص ًَصاد هشالجت هيًوبيذ
الصم ثِ يبدآٍسي اػت وِ فمظ خبًنّب حك ؿشوت دس ايي سؿتِ سا داسًذ.

مامایی

مامایی
آینده شغلی :

اص هشاوضي وِ يه هبهب هيتَاًذ دس آًْب هـغَل ثِوبس ؿَد ،هيتَاى ثِ ثيوبسػتبًْب،
صايـگبّْب ٍ هشاوض ثْذاؿتي اؿبسُ وشد .
ّوچٌيي هبهب عجك لَاًيي حبضش دس كَست داؿتي هذسن هيتَاًذ هزَص دفتش وبس
خلَكي (هغت) دسيبفت وٌذ ٍ دس آى ثِ اسائِ خذهبت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي ثپشداصد .
ثِعَس خالكِ هيتَاى ًمؾ حؼبع هبهب سا دس هَاسد صيش ثشؿوشد:
دس هشالجت دٍساى ثبسداسي  ،وِ اص اّويت فَقالؼبدُ ثشخَسداس اػت ٍ ػبهل اػبػي دسحفظ ػالهت هبدس ٍ رٌيي اػت.
هَاظجت اص هبدساى ثٌِّگبم دسد وِ دس حميمت فيضيَلَطي صايوبى دسآى خالكِهيؿَد.
اًزبم صايوبى وِ اص حؼبعتشيي هشاحل حبهلگي اػت ٍ ًيبص ثِ داًؾ ٍ هْبست داسد.اًزبم هشالجتّبي ثؼذ اص صايوبى،آهَصؽ ؿيشدّيً ،گْذاسي ٍ تغزيِ ًَصاداى ٍ تأويذ ثش ٍاوؼيٌبػيَى ًَصاد.و .....

مدارک پسشکی

مقدمه :

داًؾآهَص ػضيض  ،سؿتِ هذاسن پضؿىي اص سؿتِّبي تبصُ تبػيغ داًـگبُّبي ايشاى
اػت.
خالكِ ٍ هفيذ وبس ايي سؿتِ ايزبد تَاًبئي دس داًـزَيبًي اػت وِ هيخَاٌّذ هذاسن
پضؿىي ثيوبسػتبىّب ،هشوض ثْذاؿتي دسهبًي ٍ هشاوض ثْذاؿتي رْبى سا ثِ هٌظَس
اػتفبدُ دس اهَس پظٍّـي ٍ آهَصؿي ثلَست ػلوي ًگْذاسي وٌٌذ ثِ ػٌَاى هخبل دس
ًگْذاسي هذاسن پضؿىي اص ثيوبساى ٍ ػبًحِ ديذگبى ٍ گشٍُّبي هختلف دس ربهغ وِ
دچبس آػيتّبي رؼوي ٍ هؼلَليت ّؼتٌذ آهبسّبي هفيذ ٍ اسصًذُاي ٍرَد داسد وِ
هيتَاًذ ثشاي ثشًبهِ سيضاى ٍ هزشيبى حىَهت ٍ ٍصاستخبًِّبي هشثَعِ هفيذ ثبؿذ.

مدارک پسشکی

مدارک پسشکی

آینده شغلی :

فبسؽالتحليالى ايي دٍسُ لبدس خَاٌّذ ثَد وِ هؼئَليت ّش يه اص لؼوتْبي پزيشؽ،
هذاسن پضؿىي ٍ آهبس ٍ وذگزاسي ثيوبسيْب سا دس ثيوبسػتبًْب ثؼْذُ ثگيشًذ.

پسشکی

مقدمه :

هغلت لبثل ثيبى دس خلَف سؿتِ پضؿىي ،عَل دٍسُ ايي سؿتِ اػت .پـتىبس دسًٍي ٍ
حميمي ػبهل هَفميت ٍ حفظ ًـبط دس ػپشي وشدى ايي سؿتِ ثب اسصؽ ّؼت ،تأهل ٍ
دلت دس اًتخبة ايي سؿتِ ربيگبُ ٍيظُ اي داسد وِ ثب اًتخبة آگبّبًِ هي تَاى ثِ
ٍظبيف ػٌگيي ايي اًتخبة ثِ خَثي ػول وشد ٍ دس پبيبى ػشافشاص ٍ پيشٍص ثِ دسرِ
دوتشي سػيذ.
ًظبم آهَصؽ پضؿىي ػوَهي ؿبهل  5دٍسُ اػت :ػلَم پبيِ
فيضيَپبتَلَطي
وبسآهَصي ثبليٌي
وبسٍسصي ثبليٌي
وبسٍسصي

پسشکی

پسشکی

پسشکی

آینده شغلی :

ثبصاس وبس سؿتِ پضؿىي اص هٌضل ؿخلي پضؿىبى ؿشٍع ٍ تب ثيوبسػتبًْب ،وليٌيه ّب،
دسهبًگبُ ّب ،اٍسطاًغ ّب ٍ وليِ هشاوض دسهبًي دس ثخؾ ّبي دٍلتي ٍ خلَكي،
ٍسصؿگبُ ّب ٍ غيشُ گؼتشؽ هي يبثذ ٍ دس كَست ثضبػت ٍ تَاًبئي هبلي اهىبى تأػيغ
هغت سا ًيض هي تَاى يىي اص ثخؾ ّبيي داًؼت وِ پضؿه اؿتغبل خَد سا فشاّن هي
وٌذ.

پرستاری
مقدمه :
پشػتبسي سؿتِاي اػت وِ دس وـَس هب ًبؿٌبختِ هبًذُ اػت ٍ ثيـتش افشاد ثب ؿٌيذى
ًبم پشػتبس تٌْب تضسيمبت ٍ ووهّبي اٍليِ دس رٌّـبى ًمؾ هيثٌذد .
ثشخالف ايي تلَس ًبلق ،پشػتبس يه ػضَ هْن دس تين هشالجت ثْذاؿتي اػت ٍ ًمؾ
اسصًذُ اي دس پزيشؽ ،آهبدُ ػبصي ،هشالجت ٍ حوبيتّبي سٍحي ،رؼوي ٍ ارتوبػي
ثيوبس داسد.
تالؽ پشػتبس ثشاي پزيشؽ ٍالؼيتّب ٍ تغجيك ثب تغييشات ثبلمَُ ٍ پزيشؽ صًذگي رذيذ
ٍ يب تحول عَل دٍسُ دسهبى ٍظيفِ ػٌگيي ٍ اسصًذُ پشػتبس اػت.پشػتبسي ػلن اػت
چَى ًيبصهٌذ فشاگيشي ػلَم هشتجظ ثب ايي سؿتِ اػت ٍ ٌّش اػت چَى تَاًبيي استجبط
خَة ٍ ػٌزيذُ ثب ثيوبس ٍ اعشافيبًؾ سا هيعلجذ.

پرستاری

پرستاری

آینده شغلی :
ثِعَس ولي فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ دس همغغ وبسؿٌبػي ثِػٌَاى پشػتبس دس وليِ
ثخـْبي ثيوبسػتبًْب ٍ دسهبًگبّْب ثِعَس هخبل دس ثخؾ تٌظين خبًَادُ ٍ ثْذاؿت هبدس
ٍ وَدن ٍ هشثي دسٍع ػلوي پشػتبساى ،هشثي ثْذاؿت هذاسع ٍ تذسيغ وَدنيبسي ٍ
صيؼت ؿٌبػي دس هذاسع اًزبم ٍظيفِ هيوٌٌذ .فبسؽالتحليالى همغغ وبسؿٌبػي
اسؿذ هيتَاًٌذ ثِػٌَاى هذسع ًظشي دس داًـىذُّب ٍ هشثي آهَصؿي دس ثيوبسػتبًْب
هـغَل ثىبس ؿًَذ .الصم ثِ روش اػت دس كَستي وِ فبسؽالتحليالى گشايؾّبي هختلف
هبيل ثِوبس دسآى لؼوت ًجبؿٌذ ،هيتَاًٌذ دس ثيوبسػتبى ،وبسثبليٌي(وبس ثب ثيوبس) اًزبم
دٌّذ.

شنىایی شناسی

مقدمه :
سؿتِ ؿٌَائي ؿٌبع اص سؿتِّبي تحليل ًَپبيي اػت وِ دس وـَس هب پيؾ اص چٌذ
ػبل اص ػوش آى ًويگزسد .وبسؿٌبػبى ايي سؿتِ ثشاي ؿٌبػبيي ٍ پيـگيشي اص
اختالالت ؿٌَائي اص  ،دسهبى ثب توشيٌبت ٍسصؿي ٍ ثبصتَاًي حغ تؼبدلي اػتفبدُ
هيوٌٌذ .ايي وبسؿٌبػبى دس حيغِ وبس تخللي خَد دس دػبٍي لضبيي ًيض ثِ اسائِ
ًظشيبت فٌي هي پشداصًذ.

شنىایی شناسی

شنىایی شناسی

آینده شغلی :

فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ هيتَاًٌذ دس صهيٌِّبي صيش هـغَل ثىبس ؿًَذ:
 فؼبليت دس هشاوض ؿٌَائي ؿٌبػي خلَكي ،دٍلتي ٍ ،هشاوض داًـگبّي ،ثيوبسػتبًْب،دسهبًگبّْب ٍ هزتوغّبي تَاًجخـي.
وبسخبًِّب ٍ هشاوض كٌؼتي رْت اسصيبثي كَت ،احشات ٍ پيـگيشي.هذاسػؼبدي ٍ اػتخٌبئي.خبًِّبي ثْذاؿت. تأػيغ ٍ دسيبفت هزَص وليٌيىْبي خلَكي ٍ هؤػؼبت ؿٌَائي ؿٌبػي ثب ّوىبسيهؼؤليي فٌي.
 فؼبليت دس صهيٌِّبي آهَصؿي دس داًـگبّْب ٍ هشاوض تشثيت هؼلن.فؼبليت دس صهيٌِّبي تحميمبتي دس هؤػؼبت هشثَعِ .-هشاوض هـبٍسُ ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبى ثْضيؼتي ٍ ًظبيش آى.

علىم ازمایشگاهی

مقدمه :
ٍظيفِ اكلي سؿتِ ػلَم آصهبيـگبّي ؿٌبخت ػلل ايزبد ثيوبسيْبي هختلف ٍ ػَاهل
ايزبد وٌٌذُ آًْب هيثبؿذ. .دس ايي سؿتِ هيتَاى ثِ ًىتِ هْوّي اؿبسُ وشد ٍ آى
آصهبيـگبُّبي هزْض اػت وِ عي ػبلّبي اخيش تَػظ ثخؾ دٍلتي ٍ خلَكي
گؼتشؽ يبفتِ ٍ صهيٌِ هٌبػجي سا ثشاي اؿتغبل دس ايي سؿتِ فشاّن ًوَدُ دس حبل
حبضش ايي سؿتِ دس دٍ همغغ وبسداًي ٍ وبسؿٌبػي ًبپيَػتِ دس اغلت داًـگبّْبي ػلَم
پضؿىي وـَس داًـزَ هيپزيشد.وبس ٍ تحليل دس ايي سؿتِ ثِ دليل خغش ثبالي
آلَدگي هحيظ آصهبيـگبّْب ًيبصهٌذ تَرِ ٍ دلت ثبالئي اػت.

علىم ازمایشگاهی

علىم ازمایشگاهی
آینده شغلی :

ايي سؿتِ اص ًظش وبسثشد ٍ ثبصاسوبس ،يىي اص سؿتِّبي خَة گشٍُ پضؿىي اػت .صيشا ثب
تَرِ ثِ تَػؼِ ٍ اّويت اهش ثْذاؿت ٍ صهيٌِ هٌبػت وبسي ،اغلت فبسؽالتحليالى ايي
سؿتِ ثِ ساحتي ٍاسد ثبصاسوبس هيؿًَذ.
هْوتشيي هحل اؿتغبل فبسؽالتحليالى ايي سؿتِ ،آصهبيـگبّْبي تـخيق عجي اػت،
ثخؾّبي هَرَد دس يه آصهبيـگبُ تـخيق عجي ػجبستٌذ اص
ثخؾ ّوبتَلَطي ٍ ثبًه خَى پزيشؽ ٍ رَاة دّي -ثخؾ ًوًَِ ثشداسي -ثخؾ
ثيَؿيوي.
ثخؾ هيىشٍة ؿٌبػي ٍ لبسس ؿٌبػي ثخؾ َّسهَى ؿٌبػي.-
ثخؾ ػن ؿٌبػي ٍ گبصّبي خًَي -ثخؾ اًگل ؿٌبػي ٍ ادساسي.
-ثخؾ ايوًََلَطي ثخؾ پبتَلَطي ٍ ػتيَلَطي .

رادیى لىژی

مقدمه :
ّوبًغَس وِ هي داًيذ ووتش خبًَادُ اي سا هي تَاى يبفت وِ ثِ ثخؾ ساديَلَطي هشاوض
دسهبًي هشارؼِ ًىشدُ ثبؿذ .سؿتِ ساديَلَطي يب ّوبى پشتَؿٌبػي ػلن تَضيح ٍ تفؼيش
يبفتِّبي ساديَگشافيه دس استجبط ثب ػالئن ٍ ًـبًِّبي وليٌيىي ثيوبس اػت .
ساحتتشيي آى ّوبى اؿؼِ  xاػت وِ دس هَلغ ؿىؼتگي پب يب دػت يب  ، ...خَدتبى اص
ًضديه آى سا لوغ وشدُايذ.

رادیى لىژی

رادیى لىژی

آینده شغلی :

ف بسؽالتحليالى ايي سؿتِ دس هؤػؼبت تلَيشًگبس ساديَلَطي ،ايضٍتَح ،اػىي ،ػي تي اػىي،
MRI
ٍ ّوچٌيي دس ثيوبسػتبًْب ،دس ثخؾ فَقالزوش ،فؼبليت هيوٌٌذ .
گشٍّي اص فبسؽالتحليالى ًيض ثِ ػٌَاى ثبصسػيي وبس ثب اؿؼِ ايىغ ،دس ػبصهبى اًشطي اتوي ٍ دس
داًـگبّْبي ػلَم پضؿىي دس ػغح وـَس هـغَل ثىبس ّؼتٌذ .ثِعَس ولي يه وبسداى ساديَلَطي
ٍظبيف صيش سا ثِ ػْذُ داسد -:آهبدُ ػبصي دػتگبّْبي هختلف ساديَگشافي
 اًزبم ساديَگشافي ثشاػبع تىٌيهّبي هشثَط (ٍضؼيت دادى ثِ ثيوبس( اًزبم ساديَگشافي ثب هبدُ حبرت صيش ًظش هتخلق ساديَلَطي.ظَْس ٍ حجت وليـِّبي ساديَگشافي. وٌتشل حؼي اًزبم ساديَگشافي اًزبم ؿذُ. ثبيگبًي ٍ حفبظت ػىؼْبي ساديَلَطي ثش عجك اػتبًذاسدّب. -سػبيت وليِ اػتبًذاسدّب ثِ هٌظَس حفبظت ثيوبس ٍ هتلذي ساديَگشافي.

فضای سبش

مقدمه :

أش عشاحي  ٚاجشاي فضبي ػجض ٕٞ ٚچٙيٗ ٍٟ٘ذاسي ٔ ٚذيشيت آٖ تبو ٖٛٙث ٝدػت
افشاد غيش ٔتخلق ثٛد ٜاػت .افشاد ٘ئٕ ٝتخلق ٘يض ثب ديذٌب ٜته ثقذي ٔقٕبسي يب
ثبغجب٘ي لبدس ث ٝحُ ٔـىُ فضبي ػجض  ٚاستمبي آٖ اص ٘ؾش ويفي ٕ٘ي ثبؿٙذ .إٞيت ٚ
ثشتشي فبسك اِتحليالٖ ٟٔٙذػي فضبي ػجض دس ايٗ ٘ىت ٝاػت و ٝتٛا٘بيي تّفيك فّٓ،
فٗ ٙٞ ٚش سا داس٘ذ .ث ٝفجبست سٚؿٗ تش ،لؼٕت فٕذ ٜاي اص فّ ٚ ْٛف ٖٛٙوـبٚسصي ٘ؾيش
ثبغجب٘ي ،خبن ؿٙبػي  ٚآثيبسي ،فّ ْٛپبي٘ ٝؾيش اوِٛٛطي ٌ ٚيب ٜؿٙبػي سا ثب ٙٞش
عشاحي دس ٔ ٓٞي آٔيض٘ذ ٕٞ ٚيٗ دخبِت دادٖ فّٔ ْٛختّف دس احذاث فضبي ػجض،
دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ايٗ سؿت ٝسا ٔٙحلش ث ٝفشد ٔي وٙذ .

فضای سبش

فضای سبش

آینده شغلی :

فبسك اِتحليالٖ ثب تٛج ٝث ٝدسٚع ٔتٛٙفي و ٝدس دٚس ٜتحليُ ٔي ٌزسا٘ٙذ لبدس
خٛاٙٞذ ثٛد تب :
دس صٔي ٝٙپشٚسؽ ٌيبٞبٖ صيٙتي (دسختبٖ  ٚدسختچٞ ٝبٌ ،يبٞبٖ آپبستٕب٘يٌّٟ ،بي
ؿبخ ٝثشيذ )...ٚ ٜفقبِيت  ٚتحميك ٕ٘ٛد ٚ ٜحتي ٌٞ ٝ٘ٛبي ٚحـي ثٔٛي ايشاٖ سا ثٝ
ٔجٕٛفٌ ٝيبٞبٖ صيٙتي اضبفٕ٘ ٝبيٙذ .
ثب تٛج ٝث ٝؿٙبخت فٛأُ الّيٕي  ٚاوِٛٛطيىي ٞش ٔٙغم ،ٝعشح وبؿت ٌيبٞبٖ ٔٙبػت
ٔحُ سا اسائ ٝدٙٞذ  ٚث ٝا٘تخبة ٌيبٞبٖ ثب سا٘ذٔبٖ اوِٛٛطيىي ثبال و ٝدس أش پباليؾ ٛٞا
ٔٛحش ثبؿٙذ ،ثپشداص٘ذ .
ٔقبثش ،ػبصٞ ٜب  ٚػيؼتٕٟبي آثيبسي فضبٞبي ػجض ٔختّف ٘ؾيش پبسوٟبٔ ،جتٕقٟبي
ٔؼى٘ٛئ ،حٛعٞ ٝبي تٛسيؼتي  ...ٚسا عشاحي ٕ٘بيٙذ .
چٕٗ وبسي اػتبدئٟٛب  ٚػبيش ٔحٛعٞ ٝبي ٚسصؿي سا اجشا ٘ ٚؾبست وٙٙذ.

اقتصاد کشاَرسی

مقدمه :
التلبد وـبٚسصي ثٔ ٝجٕٛف ٝاي اص فّ ٚ ْٛسٚؿٟب اعالق ٔي ؿٛد و ٝفٛأُ التلبدي
ٔٛحش دس أٛس وـبٚسصي ،سٚاثظ التلبدي ٔٛجٛد ثيٗ فٛأُ تِٛيذ وـبٚسصي  ٚوبسثشد
اك َٛالتلبدي سا دس تِٛيذ  ٚتٛػق ٝوـبٚسصي ٔٛسد ثحج  ٚثشسػي لشاس ٔي دٞذ .ثٝ
ثيبٖ ديٍش التلبد وـبٚسصي فجبست اص وبسثشد اك٘ ٚ َٛؾشيٞ ٝبي التلبد فٕٔٛي دس
فشايٙذ تِٛيذٔ ،جبدِ ٚ ٝتٛصيـ ٔ ٚلشف ٔٛادغزايي ٛٔ ٚاد خبْ اِٚيٛٔ ٝسد ٘يبص ػبيش
ثخـٟبػت .ثش ايٗ اػبع ٔي تٛاٖ ٘تيجٌ ٝشفت و ٝالتلبد وـبٚسصي ،سٚؿٟبي
چٍٍ٘ٛي اػتفبدٔ ٜغّٛة ثٟي ٝٙاص ٔٙبثـ عجيقي دس ثخؾ وـبٚسصي سا اص عشيك ؿيٞ ٜٛب
 ٚاثضاس وبسآٔذ خٛد ٔٛسد ٔغبِق ٝلشاس ٔي دٞذ.

اقتصاد کشاَرسی

اقتصاد کشاَرسی
آینده شغلی :

دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٟٔٙذػي التلبد وـبٚسصي پغ اص پبيبٖ تحليالت  ٚدٚس ٜآٔٛصؿي
خٛدٔ ،ي تٛا٘ٙذ دس صٔيٞ ٝٙبي ٔختّف تِٛيذ ،تٛصيـ ٔ ٚلشف ٔٛاد غزايي ٛٔ ٚاد خبْ
ٔٛسد ٘يبص ػبيش ثخـٟب ٔؼؤِٚيتٟبيي سا ثپزيش٘ذ و ٝثشخي اص ٔٛاسد ٔ ٟٓايٗ ٔؼؤِٚيتٟب ثٝ
ؿشح صيش اػت .
تٟي ٚ ٝتذٚيٗ عشحٟبي وـبٚسصي  ٚاسصيبثي التلبدي آٟ٘ب .
تٛجي ٝيه عشح وـبٚسصي اص ٘ؾش التلبدي  ٚيب ٔمبيؼ ٝچٙذ عشح .
ثشسػي ٔ ٚغبِق ٝالتلبدي عشحٟبي فؾيٓ ٔشتجظ ثب ثخؾ وـبٚسصي ٔب٘ٙذ ػذٞب،
ػشدخب٘ٞ ٝب ..... ٚ
تٟي ٝاٍِٛي وـت  ٚيب تِٛيذي ثشاي ٚاحذٞبي وٛچه  ٚثضسي وـبٚسصي اص اثقبد
التلبدي .
ثشسػي ٞضيٞ ٝٙب  ٚدسآٔذٞبي تِٛيذات وـبٚسصي .
ثبصاسيبثي  ٚثبصاسسػب٘ي ٔحلٛالت وـبٚسصي دس داخُ  ٚخبسد اص وـٛس .
ٕٞىبسي ثب ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس عشحٟبي وـبٚسصي ٔٙغم ٝاي  ٚيب ّٔي دس استجبط ثب
تٛجي ٝالتلبدي آٟ٘ب .
اسائ ٝعشحٟبي تحميمبتي دس استجبط ثب ٔؼبئُ ٔختّف التلبد وـبٚسصي .
آٔٛصؽ ٘ؾشيٞ ٝبي فّٕي التلبد وـبٚسصي.

دامپزَری

مقدمه :
ٔغبِق ٚ ٝثشسػي دس صٔي ٝٙغزا  ٚتغزي ٝداْ  ،اكالح ٘ظاد  ٚثبالثشدٖ تِٛيذ التلبدي ثب
اػتفبد ٜاص اك َٛثٟذاؿت ٔ ٚذيشيت دس پشٚسؽ داْ ٍٟ٘ ٚذاسي ٔحلٛالت دأي سؿتٝ
اي اص فّ ْٛوـبٚسصي سا تـىيُ ٔيذٞذ و ٝتحت فٛٙاٖ دأپشٚسي ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد .
ٞذف اص ايجبد دٚس ٜوبسؿٙبػي دس سؿت ٝدأپشٚسي تشثيت افشاديؼت و ٝثتٛا٘ٙذ ثٝ
فٛٙاٖ وبسؿٙبع دس صٔيٞ ٝٙبي ٔختّف تِٛيذ  ،ثش٘بٔ ٝسيضي ٔٙغم ٝاي ٔ ٚغبِقبتي ٚ
ٕٞچٙيٗ ث ٝكٛست ٔشثي دس دثيشػتبٟ٘بي وـبٚسصي  ٚث ٝفٛٙاٖ ٔجشي تحميمبت
وـبٚسصي  ٚيب ث ٝفٛٙاٖ ٔذيش ٔ ٚجشي ٚاحذٞبي تِٛيذي دِٚتي  ٚخلٛكي ثخؾ
وـبٚسصي ٔٙـب خذٔت ثبؿٙذ.

دامپزَری

دامپزَری

آینده شغلی :
فبسك اِتحليالٖ ايٗ سؿتٔ ٝي تٛا٘ٙذ دس ٔٛاسد صيش ٘مؾ  ٚتٛا٘بيي خٛد سا ايفب ٕ٘بيٙذ :
ث ٝفٛٙاٖ ٔذيش يب ٔجشي ٚاحذٞبي تِٛيذي دِٚتي  ٚخلٛكي دأپشٚسيث ٝفٛٙاٖ وبسؿٙبع ٔتخلق  ٚثش٘بٔ ٝسيض دس صٔيٞ ٝٙبي ٔختّف دأپشٚسي دسٚاحذٞبي اجشايي ٚصاست وـبٚسصي ٚصاست جٟبد ػبص٘ذٌي  ٚغيش. ٜ
-ث ٝفٛٙاٖ ٔشثي دس دثيشػتبٟ٘بي وـبٚسصي ٔ ٚجشي أٛس تحميمبت وـبٚسصي

دبیزی جغزافیا

مقدمه :
ثب تىي ٝثش جٙجٞ ٝبي فّٕي  -وبسثشدي جغشافيب  ٚإٞيتي و ٝأشٚص ٜايٗ فّٓ دس
ؿٙبخت ٔحيظ ص٘ذٌي  ٚساٍٞـبيي ٞب  ٚحُ ثؼيبسي اص آالْ ٔ ٚـىالت يبفت ٝاػت .
ٞذف اكّي اص ثش٘بٔ ٝتشثيت دثيش جغشافيب تشثيت ٔقّٓ دس ػغح وبسؿٙبػي( ِيؼب٘غ
)ثشاي آٔٛصؽ جغشافيب دس ٔمغـ دثيشػتبٖ ٔي ثبؿذ .
ثذيٗ ٔٙؾٛس ثشاي سؿت ٝجغشافيب ثش٘بٔ ٝتشثيت دثيش ٚيظ ٜاي ثب تّفيمي اص دسٚع پبي، ٝ
اكّي  ٚتخللي جغشافيبي عجيقي  ٚا٘ؼب٘ي تٙؾيٓ ؿذ ٜاػت تب دا٘ـجٛيبٖ سا دس
فشاٌيشي ٔجب٘ي فّٕي الصْ ٘ ٚيض دس أش آٔٛصؽ جغشافيب تٛا٘ب ػبصد .

دبیزی جغزافیا

دبیزی جغزافیا

آینده شغلی :
فبسك اِتحليالٖ ايٗ سؿت ٝدس صٔيٞ ٝٙبي دثيشي دس آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،فشٍٙٞؼشاٞب ٚ
ٔشاوضي و ٝث٘ ٝحٛي ثب فّٓ جغشافيب  ٚدا٘ؾ جغشافيب ٔشتجظ ٞؼتٙذ ٔي تٛا٘ٙذ ٔـغَٛ
ث ٝوبس ؿ٘ٛذ.

باغباوی
مقدمه :

اػبػي تشيٗ ٘يبص ٞش فشد ،تأٔيٗ ٘يبص غزايي اٚػت .ثب تٛج ٝثٔ ٝحذٚد ثٛدٖ صٔيٗ  ٚآة ثشاي جٛأـ سٚ
ث ٝسؿذ ،ثبيذ حذاوخش ٔحل َٛسا اص صٔيٟٙبي صيش وـت ث ٝدػت آٚسدٔ .حلٛالت ثبغجب٘ي دس د٘يب ،فالٜٚ
ثش تأٔيٗ ثخـي اص غزاي ٔٛسد ٘يبص ثـش ،دس تأٔيٗ ػالٔتي ا٘ؼبٖ جبيٍبٚ ٜيظ ٜاي داسد .تِٛيذ ٌّٟب ٚ
ٌيبٞبٖ صيٙتي ػجت ا٘جؼبط  ٚؿبدي سٚح ا٘ؼبٖ  ٚتمٛيت ػالٔت سٚا٘ي افشاد ٔي ؿٛد .ثب تٛج ٝثِ ٝضْٔٛ
فذْ ٚاثؼتٍي وـٛسٔبٖ ث ٝكبدسات ٘فت ،تِٛيذ ٔحلٛالت ثبغجب٘ي ٔي تٛا٘ذ يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔٙبثـ اسصي
وـٛس ثبؿذ  ٚجبيٍضيٗ دسآٔذ ٘فت ؿٛد .دس حبَ حبضش ٘يض ايٗ ثخؾ يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔٙبثـ اسص آٚسي
وـٛس ٔحؼٛة ٔي ٌشدد .ثب تٛج ٝث ٝايٗ ٔغبِت ،جزة فبسك اِتحليالٖ ايٗ سؿت ٝدس ٚصاست وـبٚسصي ٚ
ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ثخـٟبي خلٛكي ٘ؾيش ؿشوتٟبي ػٟبٔي صسافي  ...ٚإٞيت لبثُ ٔالحؾٝ
داسد ٘ ٚيبص خبف ث ٝايٗ سؿت ٝسا -حتي دس ٔمبيؼ ٝثب ػبيش سؿتٞ ٝبي وـبٚسصي -ثٚ ٝضٛح ٘ـبٖ ٔي
دٞذ.

باغباوی

باغباوی
آینده شغلی :

فبسك اِتحليالٖ ايٗ سؿتٔ ٝي تٛا٘ٙذ پغ اص پبيبٖ تحليالت ٔؼؤِٚيتٟبي ٔتفبٚتي ثٝ
فٟذ ٜثٍيش٘ذ ،اص جّٕ: ٝ
ٔحبػج ،ٝػبخت  ٚاجشاي ٌّخب٘ٞ ٝبي تِٛيذ ٌُ  ٚػجضي ،ؿبػي ٞبي ٌشْ  ٚػشد،خضا٘ٞ ٝبي تِٛيذ ٘ـب  ٚػبيش ادٚات حبثت ثبغجب٘ي .
٘ؾبست  ٚاجشا دس وبؿت ثبغٟبي پيـشفتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ تِٛيذ اسلبْ جذيذ ٔي ٚ ٜٛػجضي... . ٚ
فقبِيت دس صٔيٞ ٝٙبي تحميمبت وـبٚسصي دس ثخؾ ثبغجب٘ي .عشاحي ثبك  ٚپبسن  ٚفضبي ػجض ؿٟشي ٘ ٚؾبست  ٚاجشاي عشحٟبي فضبي ػجض،چٕٗ وبسي  ٌُ ٚوبسي .
-ا٘جبْ ثؼيبسي اص وبسٞبي ٘مـ ٝثشداسي ثشاي اجشا  ٚايجبد دليك ثبغٟب  ٚفضبي ػجض .

شیمی

مقدمه :

ؿيٕي تٟٙب فّٕي اػت و 104 ٝفٙلش عجيقت سا ٕٞشا٘ ٜبْ خٛد داسد  ٚثشسػي خٛاف،
ػبختٕبٖ ،تشويجبت  ٚإٞيت آٟ٘ب دس ٔحذٚد ٜفّٓ ؿيٕي اػت .اص آٖ جبيي و ٝجٟبٖ
ٔبدي اص ايٗ فٙبكش تـىيُ ؿذ ٜاػتٞ ،يچ چيض دس ٞيچ جب ٕ٘ي تٛاٖ يبفت و ٝثي ٘يبص
اص فّٓ ؿيٕي ثبؿذ.
دٚس ٜوبسؿٙبػي ؿيٕي يىي اص دٚسٞ ٜبي آٔٛصؽ فبِي اػت و ٝداساي ػ ٝؿبخ:ٝ
ؿيٕي ٔحض ،ؿيٕي وبسثشدي  ٚؿيٕي دثيشي ٔي ثبؿذٞ .ذف آٖ ،آٔٛصؽ  ٚتشثيت
وبسؿٙبػبٖ ٔتخلق دس صٔيٞ ٝٙبي آٔٛصؽ ؿيٕي دس دٚسٞ ٜبي ٔختّف دثيشػتب٘ي،
سإٙٞبيي  ٚتشثيت وٕه پظٞٚـٍش ،آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ دا٘ـجٛيبٖ ثشاي ٚسٚد ث ٝدٚسٜ
وبسؿٙبػي اسؿذ  ٚدوتشي دس استجبط ثب تشثيت وبدس آٔٛصؿي  ٚپظٞٚـي ٔٛسد ٘يبص
دا٘ـٍبٟٞب ٛٔ ٚػؼبت تحميمبتي  ٚتشثيت ٔتخللبٖ ٔٛسد ٘يبص كٙبيـ ؿيٕيبيي وـٛس
اػت .

شیمی

شیمی

آینده شغلی :

عشح٘ ،ؾبست  ٚاجشاي عشحٟبي تحميمبتي وٛچه  ٚثضسي ؿيٕيبيي دس ػغٛح
ٔختّف وبسثشدي  ٚفّٕي ٔحض ،دس دا٘ـٍبٟٞب ،وبسخب٘جبت ٔ ٚشاوض تحميمبتي ،ثٝ
ٔٙؾٛس استمبي وٕي  ٚويفي ٔحلٛالت ٔٛسد ٘يبص جبٔق. ٝ
اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؿي دس ػغح دا٘ـٍبٟٞب ،دثيشػتبٟ٘ب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؿي .

اسائ ٝخذٔبت دس وبسخب٘جبت پتشٚؿيٕي ،پالػتيه ،الػتيه ،سً٘  ٚسصيٗ ،اِيبف،
كٙبيـ غزايي ،كٙبيـ داسٚيي ،ثٟذاؿتي  ٚؿٛيٙذٞ ٜب .
وٕه ث ٝتٛػق ٝكٙبيـ دػتي و ٝدس ػغح ٌؼتشد ٜاي دس جبٔق ٝپشاوٙذٞ ٜؼتٙذ؛ اص
جّٕ ٝػبخت سٍٟ٘بي ثٟتش ٔ ٚتٛٙؿ تش ،ثخلٛف اػتفبد ٜاص سٍٟ٘بي عجيقي ٔٛجٛد دس
كٙقت فشؽ .
اػتفبد ٜاص ٌيبٞبٖ داسٚيي فشاٚا٘ي و ٝدس ّٕٔىت ٔٛجٛد٘ذ ،ثٙٔ ٝؾٛس اػتخشاد ٚ
ؿٙبػبيي ٔٛاسد وبسثشد ايٗ ٌيبٞبٖ ث ٝوٕه ٔتخللبٖ داسٚػبص.

خاک شىاسی

مقدمه :
فٛٙاٖ خبن ؿٙبػي ث ٝسؿت ٝاي اعالق ٔي ؿٛد و ٝثب داسا ثٛدٖ ٔجٕٛف ٝاي اص فّٚ ْٛ
سٚؿٟب دس صٔيٞ ٝٙبي صيش وبسآيي ٟٔ ٚبستٟبي ٔٛسد ٘ؾش سا تأٔيٗ ٕ٘بيذ :
اِف -ؿٙبػبيي  ٚسٚاثظ خبن  ٚآة ٌ ٚيب ٚ ٜفٛأُ ٔختّف الّيٕي .
ة -ؿٙبػبيي ٔشاحُ پيذايؾ  ٚتىبُٔ خبوٟب .
د -ؿٙبػبيي  ٚسد ٜثٙذي ا٘ٛاؿ خبوٟبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس وـبٚسصي .
د -آؿٙبيي ثب سٚؿٟبي ٔختّف حفؼ  ٍٝ٘ ٚداسي ،ثٟجٛد ويفيت ٔ ٚذيشيت ثٟي ٝٙخبوٟب .

خاک شىاسی

خاک شىاسی
آینده شغلی :
فبسك اِتحليالٖ وبسؿٙبػي ايٗ سؿتٔ ٝي تٛا٘ٙذ دس صٔيٞ ٝٙبي :عشاحئ ،حبػج ،ٝاجشا
٘ ٚؾبست ثش عشحٟبي خبن ؿٙبػي ثٙٔ ٝؾٛس ثٟش ٜثشداسي كحيح اص اساضي وـبٚسصي،
حفبؽت  ٚاكالح اساضئ ،ـبٚس ٚ ٜوبسؿٙبػي ثٙٔ ٝؾٛس ثش٘بٔ ٝسيضي عشحٟبي فٕشا٘ي
دس صٔي ٝٙآة  ٚخبن  ٚوـبٚسصي فقبِيت وٙٙذٕٞ .چٙيٗ دس ثخـٟبي :آة  ٚفبضالة،
حفؼ ٔحيظ صيؼتٔ ،شتـ ،آثخيضداسي  ٚآثخٛاٖ داسي ،وٛيش  ٚثيبثبٖ صدايي ،اسائ ٝثش٘بٔٝ
ٞبي تشٚيجي دس اداسٞ ٜبي وـبٚسصي  ٚدس ٔشاوض تحميمبتي ٔشتجظ ثب آة  ٚخبن
وـبٚسصي  ٚآٔٛصؿىذٞ ٜب  ٚدا٘ـىذٞ ٜبي وـبٚسصي ٘ ٚيض آصٔبيـٍبٟٞبي ثخؾ
خلٛكي ٙٞ ٚشػتبٟ٘بي وـبٚسصي ٔي تٛا٘ٙذ فقبِيت داؿت ٝثبؿٙذ.

گیاي پششکی

مقدمه :
ٌيب ٜپضؿىي ث ٝسؿت ٝاي اعالق ٔي ؿٛد و ٝدس آٖ فّ ٚ ْٛفٗ آٚسي دس صٔيٞ ٝٙبي
ؿٙبخت آفبت  ٚفٛأُ ثيٕبسي صاي ٌيبٞي  ٚاك ٚ َٛسٚؿٟبي ٔجبسص ٜثب ايٗ فٛأُ ٔٛسد
ثشسػي لشاس ٔي ٌيشد .
ٞذف اص ايجبد ايٗ سؿت ،ٝتشثيت وبسؿٙبػب٘ي اػت و ٝفال ٜٚثش داؿتٗ ٔقّٔٛبت فّٕي ٚ
فٙي وـبٚسصي فٕٔٛي ،دس صٔيٌ ٝٙيب ٜپضؿىي ،فّٔ ْٛشثٛط ث ٝؿٙبخت آفبت  ٚفٛأُ
ثيٕبسي صاي ٌيبٞي سا دس حذ وبسؿٙبػي ث ٝكٛست ٘ؾشي  ٚفّٕي ثيبٔٛص٘ذ  ٚثب فٚ ٖٛٙ
سٚؿٟبي ٔختّف حفؼ ٔحلٛالت وـبٚسصيٕٞ ،چٙيٗ ٔجبسص ٜثب آفبت  ٚثيٕبسيٟبي
ٌيبٞي ٘يض ث ٝكٛست فّٕي  ٚوبسثشدي آؿٙبيي وبفي پيذا وٙٙذ.

گیاي پششکی

گیاي پششکی

آینده شغلی :
فبسك اِتحليالٖ ايٗ دٚسٔ ٜي تٛا٘ٙذ ث ٝفٛٙاٖ وبسؿٙبع اجشايي يب تحميمبتي دس
ٔٛػؼٞ ٝبي ٔختّف دِٚتي  ٚخلٛكي ثخؾ وـبٚسصي ايفبي ٚؽيف ٝوٙٙذٕٞ ،چٙيٗ
ثب تٛج ٝث ٝدٚسٞ ٜبي وبسؿٙبػي اسؿذ حـش ٜؿٙبػي  ٚثيٕبسيٟبي ٌيبٞي ٕٞ ٚچٙيٗ
دٚس ٜدوتشاي ٌيب ٜپضؿىئ ،ي تٛا٘ٙذ دس كٛست داؿتٗ ؿشايظ الصْ تب وؼت آخشيٗ
ٔذاسد تحليّي دس داخُ وـٛس ادأ ٝتحليُ دٙٞذ تب ثتٛا٘ٙذ ٔؼِٚٛيتٟبي ثبالتش ٚ
ٕٟٔتش فّٕي ،پظٞٚـي  ٚاجشايي سا ثش فٟذٌ ٜيش٘ذ؛ ٕٞچٙيٗ پغ اص اتٕبْ دٚس ٜدوتشاي
تخللي أىبٖ ٕٞىبسي دس دا٘ـٍبٟٞب  ٚػبيش ٔشاوض فّٕي  ٚپظٞٚـي ث ٝفٛٙاٖ فضٛ
ٞيأت فّٕي ثشايـبٖ فشأ ٓٞي ٌشدد.

صىایع غذایی
مقدمه :

٘يبص سٚص افض ٖٚجبٔق ٝث ٝغزا  ٚسؿذ ثي سٚي ٝجٕقيت  ٚوبٞؾ ٔٙبثـ غزايي ،يىي اص
ٕٟٔتشيٗ ٔؼبئّي اػت و ٝتٛج ٝدِٚتٕشداٖ ،ا٘ذيـٕٙذاٖ ٔ ٚحممبٖ سا ث ٝخٛد ٔقغٛف
داؿت ٝاػت .دس ايٗ ساػتبِ ،ض ْٚاػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثـ غزايي ٔٛجٛد  ٚث ٝوبسٌيشي
سٚؿٟبي ٔغّٛة ٍ٘ ٝداسي  ٚجٌّٛيشي اص ضبيقبت ثي سٚئ ٝحلٛالت وـبٚسصي ،تأٔيٗ
ٔٙبثـ جذيذ غزايي ،ثؼت ٝثٙذي ٔٙبػت ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ  ٚثٟجٛد ويفيت ٔحلٛالت ،... ٚ
اص جّٕٛٔ ٝاسدي اػت و ٝإٞيت آٖ ثش ٞيچ وغ پٛؿيذ٘ ٜيؼتٞ.ذف اص ايٗ سؿت،ٝ
تشثيت ٘يشٞٚبي ٔتخللي اػت و ٝثتٛا٘ٙذ دس صٔيٞ ٝٙبيي چ ٖٛاجشاي فّٕيبت تجذيُ
ٔٛاد غزايي ٍٝ٘ ،داسي ٔحلٛالت وـبٚسصي ،وٙتشَ ويفيت ،وٕه ث ٝعشاحي  ٚثٟيٝٙ
ػبصي خغٛط تِٛيذ دس وبسخب٘ٞ ٝبي ٔٛسد ٘ؾش فقبِيت وشدٞ ٜذايت٘ ،ؾبست ٚ
ٔؼِٚٛيت فٙي ٚاحذٞبي تِٛيذ فشآٚسدٞ ٜبي ٔختّف غزايي سا ثقٟذٌ ٜيش٘ذ .

صىایع غذایی

صىایع غذایی

آینده شغلی :
فبسك اِتحليالٖ سؿتٟٙٔ ٝذػي فّ ٚ ْٛكٙبيـ غزايي پغ اص پبيبٖ تحليالت ،ثؼت ٝثٝ
تٛا٘بييٟبي فشدي  ٚفّٕي خٛدٔ ،ي تٛا٘ٙذ ٔؼِٚٛيتٟبي ٔتفبٚتي ٘ؾيش ٔ:ذيشيت تِٛيذ
وبسخب٘جبتٔ ،ؼِٚٛيت آصٔبيـٍبٟٞب ،ا٘جبْ فقبِيت ٞبي تحميمبتي ثشاي ثٟجٛد ويفيت
تِٛيذات غزايي ،ػبخت ٔحلٛالت جذيذ ،افضايؾ تِٛيذ ،وبٞؾ ضبيقبت ،ثؼت ٝثٙذي ٚ
 ...اسائٔ ٝـبٚس ٜفّٕي ثٚ ٝاحذٞبي تِٛيذي  ٚفقبِيتٟبي ديٍش سا ثش فٟذٌ ٜيش٘ذ .ثذيٟي
اػت و٘ ٝمؾ ٔتخللبٖ ايٗ سؿت ٝدس جٌّٛيشي اص اتالف ػشٔبيٞ ٝبي ّٔي ،ثب وبٞؾ
ضبيقبت وـبٚسصي اص عشيك تجذيُ آٟ٘ب ث ٝفشآٚسدٞ ٜبي غزايي ٔغّٛة ٛٔ ٚسد تأييذ
اػتب٘ذاسدٞبي جٟب٘ي  ٚاسصآٚسي اص عشيك كبدسات ايٗ ٔحلٛالت ثش ٞيچ وغ پٛؿيذٜ
٘يؼت .

بٍداشت محیط

مقدمه :

دٚس ٜوبسدا٘ي ثٟذاؿت ٔحيظ يىي اص دٚسٜٞبي آٔٛصؿي دس ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِي اػت وٝ
ٞذف آٖ تشثيت افشادي اػت و ٝثتٛا٘ٙذ دس اجتٕبفبت وٛچه ٔؼتمش ؿذ ٚ ٜپغ اص
ٔغبِق ٚ ٝثشسػي ٔـىالت ثٟذاؿت ٔحيظ ٔٙغم ٝثب ٕٞىبسي سدٜٞبي ٔؼتمش دس
ؿٟشػتبٖ دس تبٔيٗ آة ؿشة اٞبِي (وٕي ،ويفي) دفـ فبضالة  ٚصثبِ ٝثٟؼبصي ٔٙبثـ
آة ،ثٟؼبصي أبوٗ فٕٔٛئ ،جبسص ٜثب حـشات ٘ ٚبلّيٗ ،فقبِيت ٕ٘بيٙذ.

بٍداشت محیط

بٍداشت محیط
آینده شغلی :

وؼب٘يى ٝدٚس ٜوبسدا٘ي ثٟذاؿت ٔحيظ سا ثٍزسا٘ٙذ لبدس٘ذ:
دس تٟي ٚ ٝاجشاي عحشٞبي ا٘تمبَ ،تلفي ٚ ٝتٛصيـ آة دس ػغح سٚػتب فقبِيت ٕ٘بيٙذ.
دس ؿٙبػبيي ٔٙبثـ آِٛد ٜوٙٙذ ٜآة فقبِيت ٕ٘بيٙذ.
اسائ ٝسا ٜحّٟبي ػبد ٜجٟت جٕـآٚسي ،تلفي ٚ ٝدفـ فبضالة اجتٕبفبت وٛچه
فقبِيت ٕ٘بيٙذ.
ساٟٞبي ثٟذاؿتي جٕـآٚسي ،دفـ  ٚيب اػتفبد ٜاص فضٛالت حيٛا٘ي ،ا٘ؼب٘ي  ٚصثبِ ٝسا
آٔٛصؽ  ٚفقبِيت وٙٙذ.
ثٟؼبصي چبٟٞب ،لٛٙات ،چـٕٝػبسٞب ٙٔ ٚبثـ آة فقبِيت ٕ٘بيٙذ.
دس ثٟذاؿت ٔؼىٗ ،ثٟؼبصي أبوٗ فٕٔٛي  ٚثٟذاؿت ٔٛادغزايي آٔٛصؽ  ٚفقبِيت
ٕ٘بيٙذ.
دس آٔٛصؽ ثٟذاؿت  ٚاستجبط ثب ٔشدْ فقبِيت ٕ٘بيٙذ.

گیاٌان دارَیی
مقدمه :

ايٗ دٚس ٜاص ػشي دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي وبسدا٘ي فّٕي وبسثشدي اػت و ٝفبسك اِتحليالٖ
ثب دػتيبثي ث ٝدا٘ؾ الصْ  ٚوؼت ٟٔبستٟبي فّٕي لبدس خٛاٙٞذ ثٛد دس صٔي ٝٙاحذاث ٚ
ٔذيشيت ٔضسفٌ ٝيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش ٕٞ ٚچٙيٗ اّٞي وشدٖ  ٚثٟش ٜثشداسي اص
ٔحلٛالت فشفي جٍّٟٙب ٔ ٚشاتـ دس صٔيٌ ٝٙيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش دس ٔٙبعك ٔختّف
وـٛس ٔـغ َٛث ٝخذٔت ؿ٘ٛذ .
سٚيىشد ػبِٟبي اخيش ثـش ث ٝاػتفبد ٜاص داسٞٚبي ٌيبٞي ػجت ؿذ ٜاػت كٙبيـ ثؼيبس
ٌؼتشد ٜاي دس استجبط ثب تجذيُ فشآٚسدٞ ٜبي ٌيبٞي ث ٝداسٞٚبي ٌيبٞي دس وـٛس ٞبي
تٛػق ٝيبفت ٚ ٝس ٚث ٝتٛػق ٝثٛجٛد آيذ .يىي اص وـٛسٞبيي و ٝاػتقذاد ثب ِم ٜٛاي دس ايٗ
صٔي ٝٙداسد وـٛس پٟٙبٚس جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ اػت و ٝثب ٔؼبحتي ثيؾ اص 164
ٔيّيٞ ٖٛىتبس صٔيٗ  ،ثب آة ٛٞ ٚاي ٔتٛٙؿ  ٚثيؾ اص ٌ ٌٝ٘ٛ 8000يبٞي و ٝثيؾ اص
 ٌٝ٘ٛ 1000آٖ داسٚيي ٔ ٚقغش ٔي ثبؿذ ؿشايظ ثؼيبس ٔٙبػجي سا ثشاي حضٛس دس ايٗ
فشك ٝدس پيؾ س ٚداسد .

گیاٌان دارَیی

گیاٌان دارَیی
مقدمه :

٘ؾبست ثش ٚاحذٞبي تِٛيذي ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
جٕـ آٚسي  ٚثشداؿت ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
ػشپشػتي ٔضاسؿ ٚ ٚاحذٞبي تِٛيذ ثزس ٟ٘ ٚبَ ٌيبٞبٖ داسٚيي
ٕٞىبسي دس ؿٙبػبيي فّٕي ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
ٕٞىبسي دس ايجبد ثب٘ه ثزس ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
تىخيش ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
وبسداٖ وـت  ٚپشٚسؽ ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
وٕه وبسؿٙبع تحميمبت ٌيبٞبٖ داسٚيي ٔ ٚقغش
وبسداٖ ثٟش ٜثشداسي اص ٔحلٛالت فشفي جٍّٟٙب ٔ ٚشاتـ دس استجبط ثب ٔٛاد داسٚيي ٚ
ٔقغش
وٕه ٘بؽش ٚاحذٞبي تِٛيذي ٌيبٞبٖ داسٚيي

علُم تغذیً
مقدمه :

دس جٟبٖ أشٚص غزا ٘مؾ اػبػي  ٚاػتشاتظيىي سا ثبصي ٔي وٙذ ثؼيبسي اص وـٛسٞب ثٝ
خبعش وٕجٛد ٔٛاد غزايي تٕبْ حيخيت  ٚؿشف خٛد سا ث ٝاججبس ث ٝاػتقٕبسٌشاٖ ثشد ٜا٘ذ
اٌش وـٛسي اص ٘ؾش تِٛيذ ٔٛاد غزايي ثتٛا٘ذ دس حذ خٛثي لشاس ٌيشد  ٚخٛدوفب ؿٛد پغ
اص آٖ يب ثٟتش ثٍٛييٓ  ٓٞصٔبٖ ثب آٖ ثبيذ تٛج ٝجذي ث ٝفّ ْٛتغزيٕ٘ ٝبيذ  ،كشف غزا
خٛسدٖ ٔ ٚقذ ٜسا اص غزا ا٘جبؿت ٝوشدٖ اٌش ضشس ٘ذاؿت ٝثبؿذ ٔغٕئٙب ػٛدٔٙذ ٘خٛاٞذ
ثٛد  .دس تقبسيفي و ٝاص فّٔ ْٛشتجظ ث ٝتغزي ٝؿذ ٜآٖ سا فّٕي دا٘ؼت ٝا٘ذ و٘ ٝيبصٞبي
غزايي ثذٖ سا اص ٘ؾش ويفي  ٚوٕي تقييٗ ٔي وٙذ  ٚثيبٖ ٔي وٙذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛي تٛاٖ
ػبِٓ صيؼت.
فّٓ تغزي٘ ٝؼجتب فّٓ جٛا٘ي اػت  ٚدس فيٗ حبَ و ٝسؿتٔ ٝجضايي اػت تب حذ صيبدي
ث ٝيبفتٞٝبي ؿيٕيبيي ،ثيٛؿيٕيبيئ ،يىشٚة ؿٙبػي پضؿىي  ٚصيؼت ؿٙبػي ٚاثؼتٝ
اػت  ٚدس تحميمبت فّٕي ايٗ سؿتٞ ٝب ؿشوت ٔي وٙذ.

علُم تغذیً

علُم تغذیً
آینده شغلی :

ثخؾ تغزي ٝثيٕبسػتبٟ٘بٔ ،ؼؤِٚيت فٙي وبسخب٘جبت تِٛيذ ٔٛاد غزاييٕٞ ،ىبسي دس
وّيٙيهٞبي سطيٓ دسٔب٘ي ثب ٕٞىبسي پضؿىبٖ غذد داخّيٕٞ ،ىبسي دس تقييٗ سطيٓ
ثشاي ٌشٟٞٚبي ٔختّف اص جّٕٚ ٝسصؿىبساٖ ،ثيٕبساٖ خبف ،وبسٌشاٖ ٔ . . .ٚـغ َٛث ٝوبس
ٞؼتٙذ.
ثغٛس وّي ٔيتٛاٖ ٌفت فبسكاِتحليالٖ دٚس ٜوبسؿٙبػي ايٗ سؿت ٝاص تٛا٘بئيٞب ٚ
ٟٔبستٞبي صيش ثشخٛسداس٘ذ.
 ثش٘بٔ ٝسيضي غزايي ثشاي ثيٕبساٖ دس ثيٕبسػتبٟ٘ب ٔ ٚشاوض ثٟذاؿتي.ؿشوت دس فقبِيتٞبي تغزيٝاي ٔشاوض ٍٕٞب٘ي. ثشسػي  ٚتحميك  ٚآٔٛصؽ ٔغبِت ٔشثٛط ث ٝتغزي ٝدس ٚاحذٞبي آٔٛصؿي  ٚتحميمبتي.ا٘جبْ خذٔبت تغزيٝاي ثشاي ٚاحذٞبي دػتا٘ذسوبس تغزية جبٔق.ٝتٙؾيٓ  ٚاجشاي ثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؽ تغزي ٝفٕٔٛي.تٙؾيٓ يه سطيٓ غزايي ٔٙبػت ثشاي افشاد چبق  ٚالغش  ٚافشاد ٔجتال ث ٝثيٕبسيٟبي خبف
اص جّٕ ٝثيٕبسيٟبي وّيٛي ،ديبثتي٘ ،مشع . . .ٚ

سمیه شىاسی
مقدمه :

سؿت ٝصٔيٗ ؿٙبػي ث ٝفبسك اِتحليالٖ خٛد صٔيٗ سا ٔي ؿٙبػب٘ذ  .صٔيٙي و٘ ٝؼجت ثٝ
ػبيش وشات آػٕب٘ي ٞيچ  ٓٞث ٝحؼبة ٕ٘ي آيذ  ،ساص  ٚسٔض ٞبيي داسد و ٝثبيذ ثشاي
ؿٙبخت آٖ ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي سا يىي پغ اص ديٍشي پـت ػش ٌزاؿت .
ثِ ٝحبػ فشاٚا٘ي ٔٙبثـ عجيقي دس وـٛس ٚ ٚجٛد رخبئش ثب اسصؽ دس افٕبق صٔيٗ  ،دا٘ؾ
صٔيٗ ؿٙبػي اص ٘ؾش فّٕي  ٚالتلبدي داساي اسصؽ ٞبي ٚيظ ٜاي اػت ٘ ٚمؾ ٔٛحشي سا
دس صٔي ٝٙؿٙبخت ٔٙبثـ ٔقذ٘ي  ،اوتـبف  ،ثٟش ٜثشداسي اص آٟ٘ب  ٚث ٝعٛس اخق ٔٙبثـ
٘فتي داسد
ايٗ سؿت ٝاستجبط ثؼيبس ٘ضديىي ثب فّ ْٛصيؼتي  ٚؿيٕي داؿت ٚ ٝاػتفبد ٜاص ٘مـٞ ٝبي
ٔبٛٞاس ٜاي  ،ػيؼتٓ ٞبي اعالفبت جغشافيبيي ٘ ٚمـ ٝثشداسي دس آٖ ٚاجذ إٞيت
صيبدي ٔي ثبؿذ .
أىبٖ ادأ ٝتحليُ تب ػغٛح فبِي دوتشاي تخللي دس ٌشايؾ ٞبي ٔختّف ايٗ
سؿت ٝدس وـٛس ٚجٛد داسد.

سمیه شىاسی

سمیه شىاسی

سمیه شىاسی

آینده شغلی :

ٔشاوض آٔٛصؿي  -پظٞٚـي  ،ػغٛح دثيشػتب٘ي  ٚآصٔبيـٍبٞ ٜبيي و ٝدسثبس ٜصٔيٗ
تحميمبت ٔي وٙٙذ ٔ ،شاوض تحميمبتي جغشافيبيي ٔ ،شاوض ٘مـ ٝثشداسي ٔ ،قبدٖ  ٚثشخي
ٔشاوض ٘فتي ٔ ،ىبٖ ٞبيي ٞؼتٙذ و ٝث ٝفبسك اِتحليالٖ ايٗ سؿت ، ٝأىبٖ جزة سا ٔي
دٙٞذ.

