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معرفی رشته 
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تتتخهرلرشتت علمارلمزخ م شتتکقلهکتتقل شلمخگطا تت 
شتتزعل تتعلعرلس تتال تتاشل  زتتخلرشتتالگحستتزملگتتق

نالز ل شلینجال عل هرلومملبعلی.لسیمرزخرلع ش عل  ت
ولمارل نستانقلنیزتخل تزمالگاه تا بززلزژهکلنمزنع

بافتلمتتارلبتتامل نستتاملگقلمتتخع شعالعرلتیتتطز ال
ط مفلول شلبزماررلمارلگمزرزخرلبزماررالمزیرزخر

 گتخوش ل.لحفظل الگ قل فتخ علنرتبلبتعل ت  هقلع رع
عرصتتال80تتتال70گیتتط لشتتا ل  تتتل تتعلبتتزرل

بتعلتصمزما لول قا گا لبها ش قلولعرگتانقلو بست ع
رل هترل ل حصزللع فخ علفارغ.لن اهجلیشگاهیرامقل  ت

للمتارلبززلزژهتکلگ تبخع ررل شلنمزنتعرش علبالنمزنع
متال عر رال زملولگافزعالممچ زرلیگاع ل خعملنمزنع

ممتاتزلزژرالمتارلگتخ هبمارلگط مفلعرلولیشگاهب
ارلع رنتالگزکخوبززلزژرالبززشزمقلول هم زلزژرل خو 

متارلتطصصتقلگتختبالبتالمتخلولگقلتز ن الیشگتاهب
المارلومزگقعرلیشگاهیرا .لگخ هبلر لنز ل نجاملعم ا

بتعلتز ن تالبست ع ارش ا املومزملیشگاهیرامقلگتق
متارو ز ملگستوزشلعرلبطتبتجخبعل اررلح قلبع

 صتتمقلممتتاتزلزژرالگزکخوبززلتتزژرالبززشتتزمقلو
.لل ارلشزنا هم زلزژرلگیغزشلبع

توانمندی های الزم برای ورود به این رشته 

اتاًلرش علومزملیشگاهیرامقلهکلرش علومت
وممقل  تتل تعلعرلبزیت خلگتز رعل  بتعل

بتعلب ابخ هرلوالقعلگ تار.لتیطزصقلع رع
بتعل ارلوممقلولنا ش رلحسا زتلنسبت

 ارلینالز لنمزنعلمارلبزمتار مال شل ممزتت
ع ش رلوالقتعلبتع.لوهژ ل رلبخ زرع رل  ت

عرلرش علتحصزمقلهکلر ترلبستزارلگهتم
قلنمقلگزفرزتلتحصزمقل  تل گالبعلت هاه

ا لتز نالواگلل افقلبخ رلر زاملبعلعر ت
ع و مبتانقل تعلرشت علومتزم.لوالقلباشتا

مقلیشگاهیرامقلر لبعلو ز ملرشت علتحصتز
ارل زعل ن طاملگقل   االباهالبالگهار لم

 زعلولگهار لمارلالشملبخ رل هترلرشت عل
بخ تتقل ش.لیشتت اهقل اگتتللع شتت علباشتت ا

گهتتار لمتتارلالشملبتتخ رلرشتت علومتتزمل
علوالقعلبت:لیشگاهیرامقلبعللشخحلشهخل  ت

رلعرو قلگان الشتزمقلولشهستتالنا شت 
حسا تتتتزتلبتتتتعلگتتتتز علشتتتتزمزاهقلول

ملولیشگاهیرامقالوالقعلگ البعل ارلبتاللتز ش
خلولع  را لمارلیشگاهیرامقالع ش رلصتب

حزصمعلفخ و مالیگاعگقلروحتقلولبتانقلول
. الگتل سمانق

مشخصات رشته

 ارش ا قگرشسعرو حاما لت ا ع
و حا130:مزز  ع

و حا22:ومزگقعروس

و حا31:ماهععروس

و حا61:   صاصقعروس

و حا16:وخصععر اریگزشر

شتتزمقلومتتزگقالفز هتتکل تتاربخعرال:دروس پایهه 
النتاتزگقش ا قالیالفز هزلزژرالشهستبززشزمقلومزگق

ولگراگا لیشگاهیترا البها شتتلومتزگقش ا قالبافت
 مزتتاگززلزژرالرو نی ا تتقلومتتزگقال تتاگمززتخالیگتتار

.مارلم شکقحزاتقلولروشلتحرزقالفزرهت

ش ا تتتقلیشگاهیتتترامقال تتتزم:دروس تخصصههه 
قال هم زممتتاتزلزژرلول ن رتتاشل تتزمالبززشتتزمقلم شتتک

ا تقلش ش ا قلومزگقال نرلگزکخومش ا قالمزرگزم
 شتکقالش ا قلم شکقالوهخو ی ا تقلمم شکقالقارچ

قالژن زتکلش ا قلم شکش ا قلم شکقالبا  خر هم ق
اهیرامقالمارلگزلکزلقلولمزیخف علیشگم شکقالتک زک

ش ا تتتقالگ تتتزمل نرمزستتتقلولع روش ا تتتقلول تتتم
زگقالش ا قلومتتخگز زلزژرلومزملیشگاهیرامقالی ز 

رلمتارلع  متقالتیتمزرل زفزتتلعیش اهقلبتالبزمتارر
یشگاهیتتترا ال صتتتزشلف تتتقلولنرهتتتا ررلتجهزتتت   ل

صزشلیشگاهیرامقال صزشلگاهخهتلولقز نزرلیشگاهیرا ال 
. هم قلولحفاظتلعرلیشگاهیرا ال مز ارال اریگزشر

کمیته دانشجویی توسعه آموزش زپشکی 
دانشکده علوم زپشکی سیرجان

.دم  باش هرلرش علگیمزشل خحل  باررل
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هآینده تحصیلی رشت

مذهخ گکام(Ph.D)تطصصقع  خرگرشستارش ع هرگط مفمارگخ هبعرتحصزل ع گع
عوعرگ فاو مارگخ هبیشگاهیرامقومزمرش ععرتحصزل ع گعبخ ر مقا زربع.  ت
کقم شیگزششوعرگامبها شتاوش ر تز اتطصصقع  خرو رشا ارش ا قگرشس
.گقلشزع ر ئع

رسزمتگجمزوع عبع رشا ارش ا قگرشسعریشگاهیرامقومزمرش عگط مفمارگخ هب
:شزناگق

م شکقف اوررشهست نسانقاژن زکبالز قابززشزمق:اولمجموع 

(ژرمماتزلز) زمبانکویشگاهیرامقش ا ق زمم شکقاش ا ق هم ق:دوممجموع 

-گزکخومقام شکش ا قوهخوسم شکقاش ا ققارچم شکقاش ا ق نرل:سوممجموع 

.م شکقش ا ق

عرگ اوالقع فخ عمااگخ هب هر شهکمخعر رشا ارش ا قعور  تمام شب اممچ زر
عرع زتحصزال بعتز ن اگقیمعرقبزلقوتطصصقع  خریشگزمعرشخ تصزر 
خبوالو گخ هبمخعرتطصصقع  خرع ر ر فخ ع.عم ا ع گعتطصصقع  خرگرشس

عرقف گسوزشو ز مبعتز ن اگقشخ هشقتحتم شکقاومزممارع نیرا عرتارهس
.شزنا اربعگیغزش صزصقوعول قبالز قتیطز ماریشگاهیرا 

تهیه، تنظیم و طراحی

(عبزخل مز علع نیجزهقلتز  علیگزششلم شکقل زخ ام) ل اشلمماهزنمز

(ویزلشزر رلگخ  رل مز علع نیجزهقلتز  علیگزششلم شکقل زخ ام)شمخ لبخشگخل

Download

 اربعگیغزششهخگخ   عرتز ن اگقیشگاهیرامقومزمرش ع ارش ا ق ل حصزالمفارغ
:شزنا

 صزصقوعول قگخ   عربالز قتیطز یشگاهیرا لمار

بها ش قگخ   یشگاهیرا لمار

یگزششقوتحرزراتقگخ   و نس ز زما

یشگاهیرامقگز عوو اهلتزلزامار ار انع

یشگاهیرامقوبززلزژهکمارفخیورع تزلزامارشخ ت

 زم ن راش اشگامیشگاهیرا لمار

قانزنقم شکقیشگاهیرا لمار

آینده شغلی رشته

سید اسماعیل جرجانی

ب زانرذ رلومملیشگاهیرا ل
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