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شتی ردمانی سیرجان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
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اوفکقوپیکهپزشزاوهستوووکعمالوبعورش هوبیهبش
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شتتعو اتتکومتتتکوم صصتت وبیهبشتتاودروهم تتع و

متکوبیهبشاوبیمعرهنوبهوم صص وبیهبشتاوک
 عرومیزنندوووهدهرهوکعم وبیهبشتاوخبستپوپکست

شبشتتیکوووخصتتتومتتتعریوممتت صیموم صصتت و
یکوه وجم هووظعافوشبش.وبیهبشاوهم ع ومیگیکد

ووماوخبهنوبهو،وهطمینعنواعف نوه وستعمموبتبدن
 وه وکعرآااودس گعهوشعوووخ هیزهیوبیهبشاوقیت

شکوعوشتکوشتی توکتعریوآمتعدهوکتکدنوک یتهو
یت ودس گعهوشعووومبه  ومبردومیع وبیهبشاوبتکوط
 ومیمتو م وجکهحیمشبریوبعوپزشکوم صص

بشتاوبیهبشاوووخصمیموگیکیودرومبردومبعوبیه
عروووبعوخبجهوبهووضعیتوبیمت(و مبما،ومعحیهوهی)

.م عاجوآ معاشعیوبهو م وآمده،وهشعرهوککد

توانمندی های الزم برای ورود به این رشته 

دهمشتت باعنورشتت هوشبشتتیکیوبعاتتدوه وروهبتتپو
هو مبماولتبباوبکلتبردهروبعشتندوووب بهمنتدوبت
کودرس اوبیمعرورهوه ورومتدوبیهبشتاولتبدوبتعلی

شمچنینوآنوشعوبعاتدوپکطعقتتوبعشتندوو.وسع مد
خصمتت ومشتتعشدهو تتصنهوشتتعیومعلبشتتعاندووو

 ولبمکازیورهودهش هوبعشند؛وچکهوکهودروهخعقو م
.مشغبلوبهوکعروشم ند

ه وآنوجتتعااودستت یعرهنوشبشتتیکیو اتتکومتتتکو
کهیوم صص وبیهبشتاوشمت ندوبعاتدوختعب ومتت
عریوم صص وبیهبشاوبعشدوووبدونودس بروهووک

.رهوهم ع ومدشد

مشخصات رشته
:هپیبس کعرشنعسامصط درشعوهحدخعدهد
وهحد134

وهحد34:(کعرآمب ی) م اوهحدخعدهد

وهحد26: مبمادروسوهحدخعدهد

وهحد41:پعاه  ب دروسوهحدخعدهد

وهحد33:خصصصادروسوهحدخعدهد
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ووفیزابمتتب،ی،وفیزاتتک،ومیزتتکویوشنعستتا

ب،ی،وهس کا یزهستتیبن،وبیبشتتیما،وهامبمبمتت
کدوروهمشنعسا،ووه،هوشنعستاوپزشتزا،وکتعرب
هورهاعمه،آمعرو امت اوووروشوخصصیت ،ومشتعم

بلوپعاتته شنعستتاووومععانتتعیوبتتعمینا،وه تت 
دهروشنعسا،وه بلوکمکوشعیوهومیه،وه بل
پکستتتت عریوووکتتتتعرودروهختتتتعقو متتتت ،و
فیزابپتتعخبمب،ی،ولتتبنوشنعستتاوووهم صتتعل
لتتبن،وفبراتتتوشتتعیوپزشتتزی ،و بتتعنو
خصصصتتا،ومتتداکاتودروبیهبشتتا،وه تتبلو

سوبیهبشا،وروشوبیهبشا،ومکهقیتوشعیوپت
لوه وبیهبشا،وه بلومکهقیتوشعیوواژه،وه ب

ووروشوشعیوهدهرهودرد،وآشنعااوبتعوبیمتعریو
شتتتعیودهل تتتاوووجکهحتتتا،ودهروشنعستتتاو
هل صع ا،وهلالقوحکفتهوهیودروشبشتیکی،و
کتتعرآمب یوپکستت عری،ودروسوکتتعرآمب یو

شبشیکی،کعرآمب یو
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پدرو  موبیهبشاوووجکهحاومبانودروهاکهن

هآینده تحصیلی رشت

هآینده شغلی رشت

شغبلوبتهوفعر وهم صصیالنوشبشیکیوماوخبهمندودروشکجعااوکهومیع وبهوبیهبشاوبیمعرهنوهستوم
کوشتع،وکعروشبمد؛وپسوماوخبهنوگ تومصیپوکعریوآنوشعوبیمعرس عنوشع،ومکهکزودرمعما،وک ینیت

م وبعووجبدوهانوکهوشمهویوخیموشعیوپزشزاودروهخعقو .ودرمعمگعهوشعیودوم اووولصب اوهست
کلتبردهرومیع وبهودس یعروشبشیکیودهرمد،وماوخبهنوگ توهانورش هوه وبتع هروکتعروممتی عولتبباوب

.هست

صتی وم صعضیعنورش هوشبشیکیوماوخبهمندوبهودو بریودرهانومصط ومشتغبلوبتهوخص
شبمدوکهو یعرخندوه ؛

134سعمهوببدهووودهمشت باعنورشت هوشبشتیکیوبعاتدو4:ورش هوشبشیکیکارشناسی
.وهحدودرساورهوبکهیوهلذومدرکوکعرشنعساوشبشیکیوبگذرهمند

وووجتبدومتدهرددکتدی ووکارشناسی ارشدد درورش هوشبشیکیومصعط وخصصی او
رومصعط ودهم وآمبل گعنوکعرشنعساورش هوشبشیکیوماوخبهمندوبکهیوهدهمهوخصصی ود

بعالوختکودروبعضتاو اکشتعلهوشتعیورشت هو  تب وپزشتزاوشتعم ومهندستاوپزشتزا
عوریو،وهپیتتدمیبمب،ی،وهر اتتعباوفنتت( امتتتومتتبهد)،ومهندستتاوپزشتتزاو(بیبهمز کاتتک)

 شوسالمت،وهق صعدوبهدهشت،وهم برمعخیتکوپزشتزا،وهرگبمتبما،وآمتعرو امت ا،وآمتب
نبمب،یوبهدهشت،وپکس عریومکهقیتوشعیوواژه،وپکس عریومکهقیتوشعیوواژهومب هدهن،وخز

گکدشولتبن،و  تب وبهدهشت اودروخغذاته،وفنتعوریوهطال تعیوستالمت،وفیزابمتب،ی،و
نبمب،یوک عبدهریوووهطالعورسعماوپزشزا،ومداکاتولدمعیوبهدهش اودرمتعما،ومتعمبخز
پزشزا،وپزشزا،و امتوفنعوریوپزشزا،ورفعهوهج مع ا،وخعراخو  ب وپزشزا،وآمب ش
هوراتزیوهخعقو م ،و،ورمعمیمموپزشزا،وخزنبمب،یوآمب شاودرو  ب وپزشتزا،وووبکمعمت

.واعدگیکیوهمز کومیزاودرو  ب وپزشزاوهدهمهوخصصی وکنند
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