
شتی ردمانی سیرجانفوریت های پزشکی دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

معرفی رشته 

ی هاا  زششا مقطع کاردانی رشته فوریت
ی ی ی از برنامه ها  آموزشی گاره  زششا 

آموختگان ایا  مقطاع باهدانش .باشدمی 
عنوان عضو  از تیم سالمت، ارئه خادما  
ر ه امداد رسانی به بیماران ه مصدهمی  را د
ه ه مرحله زیش بیمارستانی به عهد  داشات

جامعاه را در بار آحاد ، ای  خدما گستر  
هااا  دهر  کاااردانی فوریاات. گیااردماای

ته زشش ی اهلی  مقطع تحصایلی ایا  رشا
ی است که برنامه آن بر اساس ضوابط علما

د  ها  اسالمی تهیه ه تدهی  گردیه ارزش
هااا  زششاا ی در آمااوزش فوریاات. اساات

سای  تربیت ت نساززمینه ،سطح کاردانی
ها  حرفه ا  است کاه باا بهار  گیار  از 
آخری  اطالعا  علمی باا داناش ه مهاار  
خود خواهند توانست باه عناوان عضاو  از 

خدما  مورد نیاز جامعه را باا،تیم سالمت
عی لحاظ کلیه جوانب انسانی، اخالقی، شار

.نونی ارائه نماینداه ق

توانمندی های الزم برای ورود به این رشته 

را داهطلب باید از نظر جسمی ه رهانی آمادگی الزم
برا  خادمت در محایط هاا  ساظت نظیار دریاا، 

عای کوهساتان، شارایط زلشلاه ه دیگار بالیاا  ط ی
ا راننادگی آم اوالن ، حمای بیماار یا. داشته باشد

مصدهم، کمک ها  اهلیاه، اطاالر رساانی ه ان اام 
  سایر خدما  ط ق دستور مافوق، بظشی از خدما

باه همای  دلیای . ای  افاراد را تشا یی مای دهاد
رایط دانش و  ای  رشته باید آمادگی فعالیت در ش
یماار سظت ه توانایی در ای اد ارت اط مسئوالنه باا ب

  ره از ای. یا مصدهم ه بستگان آن ها را داشته باشد
داهطل ان ز  از ق ولی در آزماون علمای، بایاد در
آزمون حضور  ای  رشاته نیاش شارکت کنناد ه در
صور  داشات  تواناایی هاا  رهانای الزم از ق یای 

  ه انض اط زذیر ، گذشت ه ایثار، اعتمااد باه ن ا
آمااادگی فعالیاات در شاارایط سااظت ه هم ناای  
  آمادگی جسمی کامی مانند عدم اباتال باه بیماار
ها  مشم  ه صعب العالج مثی دیابت، فشار خاون،

ل ای، آسم، نارسایی کلیه، بیمار  هاا  زیشارفته ق
ه صرر ه بیمار  ها  رهانی در ایا  رشاته زذیرفتا

ا  گ تنی است که در رشاته فوریات ها. می شوند
زشش ی داشت  قدر  بینایی خاو،، مهاار  هاا 
بدنی ه رهانی برا  اماداد رساانی ساریع ه صاحیح

 ان هم اکنون ای  رشته از بی  داهطل. ضرهر  است
.مرد ه زن دانش و می زذیرد

کمیته دانشجویی توسعه آموزش زپشکی 
دانشکده علوم زپشکی سیرجان

مشخصات رشته

ها  گازذیرش دانش و از طریق آزمون سراسر  دانش
...( هبدنیمصاح ه، معاینا )به صور  نیمه متمرکش 

 اق با تأکید بر اختصاص سهمیه به مناطق محرهم ط
نیاز اعالم شد  از مرکاش مادیریت ه حاوادو فوریات

.ها  زشش ی کشور است

طرحمشمولرشتهای بهداشت،هزار اعالمط ق
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آینده تحصیلی رشته

آینده شغلی رشته

،هابیمارستانهدرمانیمراکشدردتواننمیرشتهای آموختگاندانش
 آم والنکشور،سراسردرزشش یها فوریتهحوادومدیریتمرکش
.کنندعالیتفمشابهها سازماندریاخصوصیها 

« مراق ت ها  زیش بیمارستانی»بانو  نویسند    کتا، 

مادر مراق ت ها  زیش بیمارستانی مدرن ه خدما  اهرژانسی 

تهیه، تنظیم و طراحی

(دبیر کمیته دانش ویی توسعه آموزش زشش ی سیرجان)الناز همایونلو

(انعضو شورا  مرکش  کمیته دانش ویی توسعه آموزش زشش ی سیرج)محمد هاشم زاد  
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ر آزماون ، با شرکت دکاردانیداهطل ان ای  رشته می توانند ز  از گذراندن مقطع 
شا ی فوریات هاا  زش» ه ق ولی در آن، ای  رشته را با نام کارشناسیکاردانی به 

  رشاته هم چنی  متقاضیان ای. در مقطع کارشناسی ادامه دهند« زیش بیمارستانی
می توانند زا  از اخاذ مادرا کارشناسای، باا شارکت در آزماون کارشناسای باه 

ه ذکر الزم ب. ادامه تحصیی دهند« زرستار  اهرژان »کارشناسی ارشد، در رشته   
است، باه منظاور اداماه تحصایی در مقطاع کارشناسای ارشاد رشاته   زرساتار   

ر اسااس ب. اهرژان ، ارائه ده سال سابقه کار بالینی با مدرا کارشناسی الشامی است
، 30/11/400جلسه شورا  عالی برنامه ریاش  علاوم زششا ی باه تااری  79مصوبه 

ر نظام پدافند غیر عامل د». مشمول ای  شرط نیساتند( بی  الملی)ات ار خارجی 
تند ده رشته دیگر در مقطع کارشناسای ارشاد هسا« علوم تشریحی»ه «سالمت

آن . دکه کارشناسان فوریت ها  زشش ی می توانند باه تحصایی در آن هاا باردازنا
حصایی دسته از کارشناسان فوریت ها  زشش ی که در مقطع کارشناسی ارشد باه ت

هاا  زرداخته اند، می توانند ای  رشته را با گارایش« علوم تشریحی» در رشته   
در « ا علوم بیومادی ال مقایساه» ه « مهندسی بافت»، «(آناتومی)علوم تشریحی»

.ادامه دهنددکتریمقطع 


