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امکبنبت آموسشی دانشکذه
کالط درطالف 21-والع دسع ثب ظشفيت43الي ً 13فش .وليِ والع ّب هجْض ثِ اهىبًابت ػاوؼي ثصاشي هاي ثبؿاٌذ ؿابهل
ػيؼتن وبهل وبهپيَتش  data ،پشٍطوتَس ٍ .)Speker
ة 1 -والع وبهپيَتش هجْض ثِ  43ػيؼتن وبهل وبهپيَتش ثب اهىبًبت ايٌتشًت ٍ...
ج -ػبلي هَالط ثب اهىبًبت الصم جْت آهَصؽ دسٍع تـشيح ٍ...
د -ػبلي ايٌتشًت
ُ – هشوض هْبستْبي ثبليٌي

-آمفی تئبتز :ثب ظشفيتً243فش ثب اهىبًبت وبهل صَتي ٍتصَيشي

کتببخبنه :دس فضبيي ثِ هؼبحت 133هتشهشثغ ثب اهىبًبت هشوضوبهپيَتش -پبيگبُ ػشضِ اعالػابت  -ػابلي هغبلؼابتخَاّشاى ٍثشادساى  -اتبق آهبدُ ػبصي ٍفْشػت ًَيؼي  -ثخؾ اهبًبت  -اتبق وبسوٌبى ٍ...
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وتبثخبًِ داًـىذُ پيشاپضؿىي دسػبل  2411تبػيغ گشديذ .ايي وتبثخبًِ ّن اوٌاَى داساي  41311جلاذ وتابة فبسػاي
ٍ  4124جلذ وتبة التيي ٍ  4ػبلي هغبلؼِ خَاّشاى ٍ ثشادساى اػت .ػبػت وبس وتبثخبًِ اص ػبػت 3صجح الي  23هي
ثبؿذ .ايي ٍاحذ داساي ثخؾ ّبي اهبًتً ،ـشيبت ٍ ػبلي ايٌتشًت ،والع وبهپيَتش ٍ ...هي ثبؿذ.
اعضب کتببخبنه:
پشٍيي چوچوبلي سئيغ وتبثخبًِ)
فيشٍصُ هغلَثي وتبثذاس-ثخؾ اهبًبت)

ػبلوتبج وْشاسي وتبثذاس-ثخؾ اهبًبت)

ػْيال ًيه آئيي وتبثذاس-ثخؾ اهبًبت)

هْشاى تيوَسپَس ثخؾ ايٌتشًت وتبثخبًِ)
کتببخبنه:
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آسمبیشگبه هب :ؿبهل: آصهبيـگبُ ؿيوي ٍ ثيَؿيوي تحميمبتي) جْت اهَس پظٍّـي آصهبيـگبّي،دسٍع ؿيوي ٍ ثيَؿيوي

 آصهبيـگبُ هيىشٍة ؿٌبػي ٍ اًگل ؿٌبػي جْت اسائِ دسٍع ػولي ثبوتشي ؿٌبػي ٍ اًگل ؿٌبػي سؿتِ ّابي
هختلف داًـىذُ ٍ داًـگبُ.
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 آصهبيـگبُ ايوٌي ؿٌبػي ٍ خَى ؿٌبػي جْت اسائِ دسٍع خَى ؿٌبػي ،ايوٌاي ؿٌبػاي ،فيضيَلاَطي ،لؼاوت
ّبي وبسثشدي هبهبيي

 آصهبيـگبُ فيضيه ؿبهل آصهبيـگبُ دصيوتشي ،وٌتشل ويفي ٍ فيضيه ػوَهي ٍتؼويش ًٍگْاذاسي ثاب اهىبًابت
هَسد ًيبص

 مزکش مهبرت هبی ببلینی :دس فضبيي حذٍد213هتشهشثغ دسدٍ ػبلي هجاضاي اصاَل ٍفٌاَى هْبستْاب  ،فَسيتْابيپضؿىي ،ثيَْؿي ٍ اتبق ػول هجْض ثِ وليِ اهىبًبت آهَصؿي هي ثبؿذ.
دس ايي هىبى داًـجَيبى هْبستْبي ثبليٌي هختلف آهَصؽ دادُ هي ؿَد
ػيذُ صغشي حجبصي هؼئَل ٍاحذ هْبستْابي ثابليٌي) ثْوي فالحي
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-2فضبی آموسشی -پضوهشی
ايي داًـىذُ ثب داؿتي ثيؾ اص  333داًـجَ دس همبعغ وبسؿٌبػي پيَػتِ ًٍبپيَػتِ ،وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ وبسداًي دس ّفت
سؿتِ اتبق ػول ،پضؿىي ّؼتِ اي ،ساديَلَ طي ،ػلَم آصهبيـگبّي ،فَسيت ّابي پضؿاىي ،فٌابٍسي اعالػابت ػاالهت
ٍَّؿجشي ثِ آهَصؽ داًـجَيبى اّتوبم داسد ٍ دس ًظش داسد سؿاتِ وبسؿٌبػاي فيضياَتشاپي ،وبسدسهابًي ٍ فَسيات ّابي
پضؿىي سا ًيض ساُ اًذاصي ًوبيذ.
 اداره آموسششزح وظبیف کبرشنبسبن اداره آموسش :ثجت ًبم داًـجَ ،اًجبم اهَس هشثَط ثِ اًتخابة ٍاحاذ ،هىبتجابت اداسي،
صذٍس گَاّي تذسيغ ،اًجبم اهَس فشاغت اص تحصيل ،ثشگضاسي اهتحبًبت
واحذ بزنبمه ریشی درسی  :اهَس هشثَط ثِ تٌظين ثشًبهاِ والػاْبي تئاَسي ٍ ػولاي ،تٌظاين ثشًبهاِ اهتحبًابت ،ػماذ
لشاسدادحك التذسيغ ،صذٍس گَاّي تذسيغ
واحذ امور مزبوط به کالسهب :وٌتشل ٍضؼيت تـىيل والػْب ،تؼييي والع ّبي ججشاًي ٍ...
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واحذ ببیگابنی  :تـاىيل پشًٍاذُ آهَصؿاي داًـاجَيبى ثجات ٍ ضاجظ اًتخابة ٍاحاذ ،وبسًبهاِ ،هىبتجابت هشثاَط ثاِ
داًـجَيبى،
تـىيل پشًٍذُ آهَصؿي جْت هذسػيي ٍ ضجظ هذاسن هشثَط ثِ لشاسدادّب ،گَاّي ّبي تذسيغ.
واحذ مشبوره دانشجویی:
ايي ٍاحذ ثِ ّوت هؼبًٍت داًـجَيي ٍفشٌّگي دس داًـىذُ ساُ اًذاصي گشديذُ ٍثِ داًـجَيبى داًـىذُ دس صهيٌِ ّبي
هختلف هـبٍسُ هي دّذ.

کبرکنبن اداره آموسش :
هظگبى صفبيي ػشپشػت اداسُ آهَصؽ)

الِْ وشهي ثشًبهِ سيضي دسٍع)

افؼاابًِ هشادياابى وبسؿااٌبع سؿااتِ ّاابي فَسيتْاابي
پضؿىي)
فتبًِ ػضيضي وبسؿٌبع سؿتِ ّبي َّؿجشي)
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ؿوؼي ػضيضي وبسؿٌبع سؿتِ ػلَم آصهبيـگبّي)

ًَؿااايي پَسؿبيگبى وبسؿاااٌبع سؿاااتِ اتااابق ػوااال)
ٍتحصيالت تىويلي

ػااويِ حيذسي وبسؿااٌبع سؿااتِ فٌاابٍسي اعالػاابت
ػالهت)

هظدُ حيذسي وبسؿٌبع سؿتِ ساديَلَطي)

افؼبًِ هشاديبى وبسؿٌبع سؿتِ پضؿىي ّؼتِ اي)

هْتبة عبّشي هؼئَل ثبيگبًي آهَصؽ)

فشّاابد ػؼااگشي هؼاائَل ػااوؼي ٍثصااشي ٍ هؼاائَل
اهَسوالػْب)
خبًن هيشصايي هبؿيي ًَيغ اداسُ آهَصؽ)
واحذ سمعی و بصزیايي ٍاحذ داساي اهىبًبتي اص لجيل :ػيؼتن وبهپيَتش ؿبهل  11دػتگبُ ًصت دس وليِ والع ّبٍ ،يذئَ پشٍطوتَس ثِ تؼذاد
 13دػتگبُ ًصت دس وليِ والع ّب ،لت تبة دػتگبٍُ ،يذئَپشٍطوتَس ػيبسٍ ،يظٍاليضس ،دٍسثيي فيلن ثاشداسي ،دٍسثايي
ػىبػي ،هيىشٍفي ،پشٍطٍوتَس اػاليذ ،فيلن ّبي آهَصؿي ٍديگش اهىبًبت صَتي ٍتصَيشي هي ثبؿذ .
8

 واحذ توسعه آموسش ()EDOٍاحذ تَػؼِ آهَصؽ ثب ّذف ووه ثِ ثْجَد ٍ استمبء ويفيت آهَصؽ داًـىذُ تـاىيل گشدياذُ اياي دفتاش ثاِ هٌظاَس
دػتيبثي ثِ اّذاف يبدؿذُ ثب ثْشُ گيشي اص وبسؿٌبػبى ٍ صبحت ًظشاى آهَصؽ پضؿىي ٍ هـبسوت اػضبي ّيبت ػلوي
داًـىذُ ًمؾ ّبيي سا ايفب هي وٌذ .ايي ٍاحذ داساي وويتِ ّبي هختلف آهَصؿي ٍپظٍّـي اسصؿيبثي  ،ثشًبهاِ سياضي
آهَصؿي ،پظٍّؾ دس آهَصؽ ،آهَصؽ هجبصي ٍ)...

هحوذسػَل تَحيذ ًيب

هؼئَل EDO

وبسؿٌبع
 اسبتیذ مشبوره دانشجوییدسگشٍّْبي آهَصؿي هختلف اػبتيذ آى گشٍُ هؼئَليت هـبٍسُ داًـجَيبى دس صهيٌِ ّبي هختلف آهَصؿي ،پظٍّـي ،
پيـشفت تحصيلي ٍ ...ساػْذُ داسًذٍ .داًـجَيبى جْت هـبٍسُ  ،سفغ هـىالت آهَصؿي ٍ...ثاِ اػابتيذ هـابٍس هشاجؼاِ
هي ًوبيٌذ.

 گزوههبی آموسشیگشٍُّبي آهَصؿي ؿبهل  3گشٍُ اتبق ػول ،ساديَلَطي ٍ پضؿىي ّؼاتِ اي ،ػلاَم آصهبيـاگبّي ،فٌابٍسي اعالػابت
ػالهت ،فَسيت ّبي پضؿىي ٍ َّؿجشي اػت.
گزوه اتاق عملرشته هب و مقبعع :وبسؿٌبػي پيَػتِ ً ،بپيَػتِ ٍ وبسؿٌبػي اسؿذ تىٌَلَطي اتبق ػول
تبریخچه و معزفی گزوه:
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سؿتِ اتبق ػول دس ايشاى دس همغغ وبسداًي ثيي ػبلْبي  2411تب  ٍ ، 2433دسهمغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ اص ػبل
 2433دس داًـىذُ ّبي هختلف ػغح وـَس ساُ اًذاصي گشديذ .دس حبل حبضش ايي گشٍُ دس هْشهبُ ّش ػبل داًـجَي
جذيذالَسٍدوبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ دس ًيوؼبل دٍم داًـجَي وبسؿٌبػي ًبپيَػتِ جزة هي وٌذ .ايي گشٍُ هؼئَليت
ثشًبهِ سيضي آهَصؿي داًـجَيبى اتبق ػول سا اص ثذٍ ٍسٍد تب لحظِ فبسؽ التحصيلي ثِ اًجبم هي سػبًذ ٍ تٌظين ثشًبهِ
هذٍى آهَصؿي ،اسائِ دسٍع تشهي ،ساٌّوبيي تحصيلي داًـجَيبى ،تٌظين وليِ ثشًبهِ ّبي وبسآهَصي داًـجَيبى ٍ
ًظبست دليك ثش سًٍذ اجشاي ايي ثشًبهِ سا ػْذُ داس اػت.
داًـجَيب ى وبسؿٌبػي پيَػتِ تىٌَلَطي اتبق ػولٍ 243 ،احذ دسػي وِ ؿبهل ٍ 11احذ دسٍع ػوَهيٍ 33 ،احذ
دسٍع پبيِ ٍ تخصصيٍ 23 ،احذ وبسآهَصي ٍ ٍ 21احذ وبسآهَصي دسػشصِ سا عي  3ػبل تحصيل هي گزساًٌذ .گشٍُ
اتبق ػول ايي داًـجَيبى سا ثشاي ايفبي ًمؾ ثِ ػٌَاى ووه جشاح آهبدُ هي وٌذ .تشثيت ًيشٍي اًؼبًي آگبُ ٍ وبسآهذ
وِ ثب وؼت تَاًبئيْبي حشفِ اي دس اتبق ػول ٍ ثْشُ هٌذي اص داًؾ ٍ تىٌَلَطي سٍص  ،خذهبت هَسد ًيبص هشالجتي
همشٍى ثِ صشفِ سا دس ثبالتشيي ػغح اػتبًذاسد جْت حفظ ،استمبء ٍ تؼوين ػغح ػالهت ثيوبس ٍ جبهؼِ اسائِ دٌّذ
هْوتشيي ّذف گشٍُ آهَصؿي اتبق ػول هي ثبؿذ.
داًـجَيبى ػالٍُ ثشوالع دسع دس آصهبيـىبّْبي هختلف  ،هشوض هْبستْبي ثبليٌي  ،ػبلي هَالط ٍهشاوض هختلف
آهَصؿي ٍدسهبًي آهَصؽ ّبي الصم سا دسيبفت هي ًوبيٌذ
 آینذه شغلی:
-2اًجبم دٍسُ عشح ًيشٍي اًؼبًي ثؼذ اص اتوبم دٍسُ وبسؿٌبػي ثِ هذت دٍ ػبل
 -1جزة دس هشاوض دسهبًي هبًٌذ اتبق ػول ثيوبسػتبى ّب اػن اص خصَصي ٍ دٍلتي ،اتبق ػول ّبي ػشپبيي دس هشاوض
اٍسطاًغ ،وليٌيه ّبي خصَصي ٍ ًيوِ خصَصي
 مقبعع تحصیالت تکمیلی موجود و آینذه رشته اتبق عمل:
دس ػبل  2413همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ اتبق ػول تأػيغ ؿذ ٍ اص ػبل  2411هجَص جزة داًـجَ دس ايي همغغ ثِ
گشٍُ اتبق ػول داًـىذُ پيشاپضؿىي اسائِ گشديذ .ػالٍُ ثش ايي فبسؽ التحصيالى دٍسُ وبسؿٌبػي اتبق ػول هي تَاًٌذ
پغ اص فشاغت اص تحصيل دس دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ ثبالتش دس سؿتِ ّبي صيش ًيض اداهِ تحصيل دٌّذ:
 تىٌَلَطي اتبق ػول  ،ػلَم تـشيح ،فيضيَلَطي ،آهبس صيؼتي ،تغزيًِ ،بًَتىٌَلَطي ،هذيشيت خذهبت ثْذاؿتيدسهبًي ،هٌْذػي پضؿىي ،تىٌَلَطي گشدؽ خَى ٍ پشػتبسي هشالجتْبي ٍيظُ پغ اص دٍ ػبل ػبثمِ وبس ثبليٌي)
 شزایظ ورود به مقبعع تحصیالت تکمیلی رشته
فبسؽ التحصيالى سؿتِ ّبي صيش هي تَاًٌذ دس دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ اتبق ػول ؿشوت ًوبيٌذ:
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وبسؿٌبػي تىٌَلَطي اتبق ػول ،وبسؿٌبػي َّؿجشي ،وبسؿٌبػي پشػتبسي
اعضبی هیبت علمی گزوه
فشؿتِ جاللًَذي

هذيش گشٍُ

هحوَد فخشي

ػويشا فتبحي

پشيؼب سيضُ ًٍذي

ػْشاة ًصشتي

سضب فيضي

ًگيي الستي
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ػوبًِ لبػوي

.
ػتبسُ ػشٍؽ گل وبسؿٌبع گشٍُ )
گزوه تکنولوصی رادیولوصیگشٍُ تىٌَلَطي ساديَلَطي داًـگبُ ػلَم پضؿىي وشهبًـبُ اص ػبل  2411ثب پزيشؽ داًـجَ دس همغغ وابسداًي دس داًـاىذُ پضؿاىي وابس
خَد سا آغبص ًوَد .دس حبل حبضشپذيشؽ داًـجَ دس 4همغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ ًٍبپيَػتِ ٍاسؿذ ساديَثيَلَطي صَست هي پزيشد.

ضااوٌب گااشٍُ تىٌَلااَطي ساديَلااَطي داًـااىذُ پيشاپضؿااىي پاازيشؽ داًـااجَ دس همغااغ وبسؿٌبػااي اسؿااذ ًبپيَػااتِ
تصَيشثشداسي پضؿىي سا دس دػتَس وبس خَد داسد.
اعضبی هیبت علمی گزوه رادیولوصی
دوتش صبلح صبلحي هذيش گشٍُ)

دوتشهؼؼَد ًجفي

وبٍُ هَلَدي

فبعوِ اهيشي
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هحوذ سػَل تَحيذ ًيب

گزوه پشضکی هسته ایاص ػبل  2434هَفك ثِ ساُ اًذاصي سؿتِ تىٌَلَطي پضؿىي ّؼتِ اي دس همغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ ًٍبپيَػتِ گشديذ  .دسحابل حبضاش پازيشؽ
داًـجَ دس همغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ داسد

اعضبی هیبت علمی گزوه پششکی هسته ای
دوتش احؼبى خذاهشادي

دوتش هجتجي حؼيٌي

دوتش ثبثه ًظشي

دوتش يحيي صفشي

دوتش صبلح صبلحي

.

خاابًن الفتااي وبسؿااٌبع گااشٍُ ّاابي آهَصؿااي ساديَلااَطي ٍ
13

پضؿىي ّؼتِ اي)

امکبنبت آموسشی گزوه هبی رادیولوصی و پششکی هسته ای

گشٍُ دس حبل حبضش داساي چْبس آصهبيـگبُ فؼبل ؿبهل آصهبيـگبُ دٍصيوتشي ،آصهبيـگبُ وٌتشل ويفي ،وبسگبُ تؼوياش
ٍ ًگْذاسي دػتگبُ ساديَلَطي ٍ آصهبيـگبُ فيضيه ػوَهي هي ثبؿذ وِ ثِ داًـجَيبى سؿتِ ّبي هختلف خذهبت هاي
دٌّذ.
آینذه شغلی:

-2اًجبم دٍسُ عشح ًيشٍي اًؼبًي ثؼذ اص اتوبم دٍسُ وبسؿٌبػي ثِ هذت دٍ ػبل ثِ وبسگيشي ًيشٍّابي فابسؽ التحصايل
دس هشاوض دسهبًي دٍلتي جْت آيٌذُ ؿغلي )
 -1جزة دس هشاوض دسهبًي هبًٌذ ثيوبسػتبًْب اػن اص دٍلتي يب خصَصي  ،دسهبًگبّْب  ،وليٌيه ّبي ساديَلَطي  ،هشاوض
تصَيش ثشداسي پضؿىي ّؼتِ اي ٍ ػبيش هشاوض تصَيشثشداسي
 مقبعع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینذه (کبرشنبسی پزتوشنبسی):

فبسؽ التحصيالى دٍسُ وبسؿٌبػي تىٌَلَطي پشتَؿٌبػي تـخيصي لبدس خَاٌّذ ثَد پغ اص فشاغات اص تحصايل دس دٍسُ
وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ ثبالتش دس سؿتِ ّبي صيش اداهِ تحصيل دٌّذ:

فٌبٍسي تصَيشثشداسي پضؿىي -هٌْذػي پضؿاىي ثيَالىتشياه) -هٌْذػاي پضؿاىي صيؼات هاَاد) -اپياذهيَلَطي-
اسصيبثي فٌبٍسي ػالهت -التصبد ثْذاؿت -آهبس صيؼتي -ساديَثيَلَطي ٍ حفبظت پشتَيي -فٌبٍسي اعالػبت ػالهت-

ػلَم تـشيحي -فيضيه پضؿىي-وتبثاذاسي ٍ اعاالع سػابًي پضؿاىي -سفابُ اجتوابػي -هاذيشيت خاذهبت ثْذاؿاتي

دسهبًيً -بًَتىٌَلَطي پضؿىي -صيؼت فٌابٍسي پضؿاىي -ػلاَم داسٍّابي پشتاَ صا -تابسي ػلاَم پضؿاىي -آهاَصؽ
پضؿىي -هذيشيت ثشًبهِ سيضي الىتشًٍيىي دس ػلَم پضؿىي
مقبعع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینذه (کبرشنبسی پششکی هسته ای ):

فبسؽ التحصيالى دٍسُ وبسؿٌبػي تىٌَلَطي پضؿاىي ّؼاتِ اي لابدس خَاٌّاذ ثاَد پاغ اص فشاغات اص تحصايل دس دٍسُ
وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ ثبالتش دس سؿتِ ّبي صيش اداهِ تحصيل دٌّذ :
في آٍسي تصَيشثشداسي پضؿىي -هٌْذػي پضؿىي ثيَالىتشيه) -هٌْذػاي پضؿاىي صيؼات هاَاد) -اپياذهيَلَطي-
اسصيبثي فٌبٍسي ػالهت -التصبد ثْذاؿت -اًفَسهبتياه پضؿاىي -ساديَثيَلاَطي ٍ حفبظات پشتاَيي -آهابس صيؼاتي-
فيضيه پضؿىي -فٌبٍسي اعالػبت ػالهت -وتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي پضؿىي -هاذيشيت خاذهبت ثْذاؿاتي دسهابًي-
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ًبًَتىٌَلَطي پضؿىي -صيؼت فٌبٍسي پضؿىي -سفبُ اجتوبػي -تبسي ػلَم پضؿىي -ػلَم داسٍّبي پشتاَصا -آهاَصؽ
پضؿىي
 شزایظ ورود به مقبعع تحصیالت تکمیلی رشته :

فبسؽ التحصيالى سؿتِ ّبي صيش هي تَاًٌذ دس دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ فٌبٍسي تصَيش ثشداسي پضؿىي ؿشوت ًوبيٌذ:
فيضيه ,ساديَلَطي ,تىٌَلَطي پضؿىي ّؼتِ اي ,ساديَتشاپي,هٌْذػي پضؿىي ,هٌْذػي ّؼتِ اي گشايؾ پشتَپضؿىي

آصهبيـگبُ فيضيه

آصهبيـگبُ دٍصيوتشي
گزوه علوم آسمایطگاهیمعزفی رشته علوم آسمبیشگبهی

ػلَم آصهبيـگبّي ؿبخِ اي اص ػلَم پضؿىي اػت وِ دس استجبط ثب آًبليض آصهبيـگبّي خَى ،هبيؼبت ٍ اًؼبج ثذى اًؼبى
ثِ هٌظَس تـخيص ثيوبسي ،پيگيشي ،دسهبى ٍحفظ ػالهت افشاد جبهؼِ هي ثبؿذ.
دس ايي سؿتِ ثِ هَاصات پيـشفت ػلَم پضؿىي ٍگؼتشؽ داهٌِ سٍؽ ّبي تـخيصي ،تجْيضات آصهبيـاگبّي ًياض ثؼايبس
پيـشفت وشدُ ثِ عَسي وِ اهشٍص ؿبغليي ايي سؿتِ اص دػتگبُ ّبي الىتشًٍيىي ٍاتَهبتيه ثؼيبس دليك ٍحؼابع ثاشاي
اًجبم آصهبيـبت هختلف ثْشُ هي گيشًذ.
هأهَسيت اصلي سؿتِ ػلَم آصهبيـگبّي تشثيت افشادي اػت وِ ثتَاًٌذ دسآصهبيـگبُ ّبي ثبليٌي ثيوبسػتبًْب ٍآصهبيـگبُ
ّبي هشاوض ثْذاؿتي ثب داًؾ اختصبصي وِ آهَختِ اًاذ ٍثاب ثىابسگيشي دػاتگبُ ّابي الىتشًٍيىاي پيچياذُ ٍسٍؿاْبي
هتؼذد ،آصهبيـبت هختلف سا سٍي خَى ٍيب ديگش هبيؼبت ٍاًؼبج ثذى اًجبم دٌّذ.
رشته هب و مقبعع :وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ ػلَم آصهبيـگبّي
ضوٌب گشٍُ ػلَم آصهبيـگبّي داًـىذُ پيشاپضؿىي پزيشؽ داًـاجَ دس همغاغ وبسؿٌبػاي اسؿاذ ًبپيَػاتِ ّوابتَلَطي
ٍثبًه خَى سا دس دػتَس وبس خَد داسد
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امکبنبت آموسشی گزوه
گشٍُ دسحبل حبضش داساي چْبس آصهبيـگبُ فؼبل ؿبهل آصهبيـگبُ هيىشٍة ؿٌبػي ٍاًگل ؿٌبػاي ،آصهبيـاگبُ خاَى
ؿٌبػي ٍثيَؿيوي ،آصهبيـگبُ ايوٌَلَطي ،ػشٍلَطي ٍثبفت ؿٌبػي ٍآصهبيـگبُ تحميمبتي هجْض ثِ دػاتگبُ ّابي
ٍ PCRاليضاسيذس ٍٍػبيل آصهبيـگبّي سٍتيي جْت اًجبم عشح ّبي پظٍّـي هي ثبؿذ.


آینذه شغلی

 -2اًجبم دٍسُ عشح ًيشٍي اًؼبًي ثؼذ اصاتوبم دٍسُ وبسؿٌبػي ثِ هذت دٍػبل ثِ وبسگيشي ًيشٍّبي فبسؽ التحصايل
دسهشاوض دسهبًي دٍلتي جْت آيٌذُ ؿغلي)
 -1جزة دس هشاوض دسهبًي هبًٌذ ثيوبسػتبًْب ٍهشاوض ثْذاؿتي ٍػبصهبى اًتمبل خَى ،پضؿاىي لابًًَي ،اػان اص دٍلتاي
ٍخصَصي.


آینذه رشته علوم آسمبیشگبهی

فبسؽ التحصيالى سؿتِ ػلَم آصهبيـگبّي هي تَاًٌذ دسهمبعغ وبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ ّبي ػلَم پبيِ پضؿىي ؿبهل ايوٌي
ؿٌبػي ،ثيَؿيوي ،اًىل ؿٌبػي ،هيىشٍثـٌبػي ٍٍيشٍع ؿٌبػي ،لبسچ ؿٌبػاي ٍغياشُ اداهاِ تحصايل دادُ ٍپاغ اصآى
دسهمغغ دوتشي  ) P.h.Dثؼيبسي اص سؿتِ ّبي ػلَم پبيِ پضؿىي اداهِ تحصيل دٌّذ ٍدس صَست ًيبص داًـاگبُ ّاب ياب
هشاوض تحميمبتي ػغح وـَس دس ايي هشاوض هـغَل وبسوشدًذ .ػالٍُ ثش آى فبسؽ التحصيالى دوتشي  )P.h.Dايي سؿتِ
ّب هي تَاًٌذ دس ثخؾ ّبي آصهبيـگبُ ّبي ثبليٌي ًيض ثب ّوىبسي ثميِ هتخصصبى آصهبيـگبُ هـغَل ثِ وبسوشدًذ.
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اعضبی هیبت علمی گزوه
دوتش ًصشا ...ػْشاثي هذيش گشٍُ)
ثبوتشي ؿٌبػي پضؿىي

وبهشاى ػليوي
اًگل ؿٌبع

داسيَؽ پَسهٌذ
ايوٌي ؿٌبػي

دوتش ػلي هلىي
ّوبتَلَطي ٍثبًه خَى

دوتش فخشالذيي صجب
ّوبتَلَطي ٍثبًه خَى

دوتش هحؼي طالِ
ثبفت ؿٌبػي ٍتـشيح
.
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کبرشنبسبن و مزبیبن گزوه
هحجَة وبؿبًي

ػصوت سؿيذي تجبس

طالِ دصفَلي هٌؾ
ؿْشيبس ػظيوي

طالِ دصفَلي هٌؾ
ساهيي خـٌَدي

ؿىَفِ ثخـي

ثشيب ثيلَايِ
ؿٌْبص هحوذي وبسؿٌبع گشٍُ)

ػلي ًبصشي

گزوه فناوری اطالعات سالمت18

سػبلت سؿتِ فٌبٍسي اعالػبت ػالهت تشثيت افشاد وبسآصهَدُاي اػت وِ ثتَاًٌذ تصذي ٍ هذيشيت ثخؾ فٌبٍسي
اعالػبت ػالهت دس ثيوبسػتبىّب ٍ هشاوض ثْذاؿتي ،هـتول ثش جوغآٍسي ٍ پشداصؽ دادُّب ،رخيشُػبصي ٍ ثبصيبثي
اعالػبت ،تحليل ؿبخصّبي ثْذاؿتي ،هـبسوت دس وبسؿٌبػي ،عشاحي ٍ پيبدُ ػبصي Hospital information

)system(HISسا ثش ػْذُ ثگيشد.
شزایظ و نحوه پذیزش:
اص عشيك آصهَى ػشاػشي داًـگبُّب ٍ ثِ صَست هتوشوض خَاّذ ثَد.
دروط رشته (نظزی ،عملی،کبرآموسی در عزصه (کبرورسی))
تؼذاد ول ٍاحذّب ٍ243 :احذ
دسٍع ػوَهي ٍ 11 :احذ
دسٍع اختصبصي ٍ11 :احذ
دسٍع وبسآهَصي دس ػشصِ ٍ21 :احذ
مقبعع تحصیالت تکمیلی موجود و در آینذه:
ايي سؿتِ ّن اوٌَى دس همبعغ وبسؿٌبػي ثِ صَست پيَػتِ داًـجَ هيپزيشد ٍ دسصذد فشاّن وشدى ؿشايظ هٌبػت
ثشاي تشثيت داًـجَيبى وبسؿٌبػي اسؿذ دس  1سؿتِ فٌبٍسي اعالػبت ػالهت ٍاًفَسهبتيه پضؿىي هيثبؿذ.
شزایظ ورود به مقبعع تحصیالت تکمیلی رشته:
هذسن وبسؿٌبػي هَسد پزيشؽ ؿبهل :وليِ فبسؽ التحصيالى همبعغ وبسؿٌبػي سؿتِّبي ػلَم پضؿىي هَسد تبييذ
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي هي ثبؿذ.
امکبنبت آموسشی
وتبة ّبي تخصصي ،والع ّبي دسع ٍ ٍاحذ تخصصي  ITداساي اهىبًبت ؿاجىِ ،ػاخت افاضاسي ٍ ًاشم افضاسّابي
تخصصي
اعضبی هیبت علمی گزوه
وبهشاى ػليوي – هذيشگشٍُ

19

دوتش ػلي هحوذي

دوتش ػَدُ ؿْؼَاسي

دوتش ػويِ پبيذاس

دوتش هؼصَهِ ػجبػي

افؼبًِ ػيبُ ووشي وبسؿٌبع گشٍُ)

گزوه فوریت های پشضکیرضتِ فَريتْبي پشضكي يكي اس دٍرُ ّبي آهَسضي حَسُ ثْذاضت ٍ درهبى هي ثبضذ .داًص آهَختگبى ايي رضتِ ثب ثْزُ گيزي
اس آخزيي اطالعبت علوي ثب داًص ٍ هْبرت خَد ثِ عٌَاى عضَي اس تين سالهت  ،ارائِ خذهبت ٍ اهذاد رسبًي ثِ ثيوبراى ٍ
هصذٍهيي را در هزحلِ پيص ثيوبرستبًي ثِ عْذُ داضتِ ٍ گستزُ ايي خذهبت آحبد جبهعِ را در ثزهي گيزد.

نقص های دانص آموختگان
ايي ًقص ّب ضبهل ً :قص ّبي هزاقجتي  ،آهَسضي  ،ثْذاضتي  ،هذيزيتي ٍ پژٍّطي در هزحلِ پيص ثيوبرستبًي هي ثبضذ .

 سطوح آموسشآهَسش فَريت ّبي پشضكي ) (Emergency Medical Technicianثب تَجِ ثِ هقطع تحصيلي در سِ هقطع پبيِ EMT
) ، ( Basicهيبًي )  ٍ (EMT Intermediateپبراهذيك )  (EMT paramedicصَرت هي گيزد.

ضزایط و نحوه پذیزش دانطجو
پذيزش داًطجَ اس طزيق آسهَى سزاسزي داًطگبّْب ثصَرت ًيوِ هتوزكش ٍ اًجبم هزاحل هصبحجِ ٍ هعبيٌِ ٍ ...صَرت هي
گيزد.
طول دوره وساختار آن
طَل دٍرُ هطبثق آئيي ًبهِ ّبي هصَة ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي علَم پشضكي هي ثبضذ.
تعداد واحدهای درسی :
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تعذاد كل ٍاحذّبي درسي السم ثزاي گذراًذى دٍرُ كبرداًي  07كبرضٌبسي ًبپيَستِ ٍ 70كبرضٌبسي پيَستِ ٍ 231احذ ضبهل
درٍس عوَهي  ،پبيِ  ،اصلي  ،اختصبصي  ،كبرآهَسي ٍكبرآهَسي در عزصِ ٍ هطبثق آئيي ًبهِ ّبي هصَة ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي
علَم پشضكي هي ثبضذ .
درٍس ايي رضتِ در قبلت درٍس تئَري  ،عولي  ،كبرآهَسي ٍكبرآهَسي در عزصِ ارائِ هي گزدد.
درٍس عولي در آسهبيطگبّْب  ،هزكش هْبرتْبي ثبليٌي هجْش ٍهزاكش عوليبتي خبظ ( هزاكش فَريتْب ّ،الل احوز  ،آتص ًطبًي ٍديگز
سبسهبًْبي اهذادي ) ٍدرٍس كبرآهَسي ٍكبرآهَسي در عزصِ در هزاكش هختلف ثبليٌي ٍپبيگبّْبي فَريتْبي پشضكي (ضْزي ٍجبدُ
اي) ثزگشار هي گزدد.
گزوه فوریتهای پشضکی

ايي گزٍُ اس سبل  58در هقطع كبرداًي ضزٍع ثِ پذيزش داًطجَ ًوَدُ ٍ اس سبل  2337هَفق ثِ اخذ هجَس پذيزش
داًطجَ در هقطع كبرضٌبسي ًبپيَستِ گزديذ كِ تب حبل حبضز در دٍهقطع كبرداًي ٍ كبرضٌبسي ًبپيَستِ پذيزش
داًطجَ دارد.
اسسبل تحصيلي  2333-2077دردٍهقطع كبرضٌبسي پيَستِ ٍكبرضٌبسي ًبپيَستِ پذيزش داًطجَ دارد (كبرداًي حذف
ضذُ )
آینذه شغلی:

-2اًجبم دٍسُ عشح ًيشٍي اًؼبًي ثؼذ اص اتوبم دٍسُ آهَصؿي
 -1جزة دس هشاوض فَسيتْبي پضؿىي ٍدسهبًي اػن اص دٍلتي يب خصَصي
ضوٌب گشٍُ فَسيتْبي پضؿىي پزيشؽ داًـجَ دس همغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ اص ػابل 2411ؿاشٍع خَاّاذ ًواَد  .ضاوٌب
همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ سا دس دػتَس وبس خَد داسد.
فبسؽ التحصيالى ايي سؿتِ هي تَاًٌذ دس سؿتِ ّبي هختلف دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ اصجولِ پشػتبسي اٍسطاًغ اداهِ
تحصيل دٌّذ
امکبنبت آموسشی گزوه:
 .2والع ّبي هجْض ثِ اهىبًبت ػوؼي ثصشي
 .1هشوض هْبست ّبي ثبليٌي هؼتمش دس داًـىذُ ٍ داساي اهىبًبت الصم هبًىي ّبي CPRپيـشفتِ ،اهىبًبت حول
ٍ جبثجبيي هصذٍم ،تجْيضات هشثَط ثِ دػتَسالؼول ّبي فَسيتّب)
 .4هشاوض فَسيت ّبي پضؿىي
اعضبی هیبت علمی گزوه
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ثيظى صجَس

اسػالى ًبدسي پَس

سضب پَسهيشصا ولْش

افـيي گَدسصي

ؿْشام اوجشي

هشثي

 گزوه هوضبزیايي گشٍُ اص ػبل  2433الذام ثِ پزيشؽ داًـجَ دس سؿتِ وبسداًي َّؿجشي ًوَد .اص ػبل  2433داًـىذُ پشػتبسي،
هبهبيي ٍ پيشاپضؿىي هؼئَليت ايي داًـجَيبى سا ثِ ػْذُ گشفت .اص ػبل  2431هؼئَليت ٍ آهَصؽ گشٍُ ثِ داًـىذُ
پيشاپضؿىي هحَل گشديذ وِ تبوٌَى ايي سًٍذ اداهِ داسد .ايي داًـىذُ دسحبل حبضش دس1همغغ وبسؿٌبػي پيَػتِ
ًٍبپيَػتِ پزيشؽ داًـجَ داسد .
ّذف گشٍُ تشثيت وبسؿٌبػبًي اػت وِ ثتَاًٌذ هشالجت هغلَة ٍ اثش ثخؾ اص ثيوبساى دس هشاحل لجل ،حيي ٍ ثؼذ اص
ثيَْؿي دس ثيوبساى تحت ثيَْؿي ػوَهي ٍ ثيحؼي ًبحيِ اي ثِ ػول آٍسًذ
22

رشته هب و مقبعع :وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ َّؿجشي


آینذه شغلی
اًجبم دٍسُ عشح ًيشٍي اًؼبًي ثؼذ اصاتوبم دٍسُ وبسؿٌبػي ثِ هذت دٍػبل ثِ وبسگيشي ًيشٍّبي فبسؽ التحصايل
دسهشاوض دسهبًي دٍلتي جْت آيٌذُ ؿغلي)

جزة دس هشاوض دسهبًي هبًٌذ ثيوبسػتبًْب اػن اص دٍلتي ٍخصَصي.
فبسؽ التحصيالى ايي سؿتِ هي تَاًٌذ دس سؿتِ ّبي هختلف دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ اداهِ تحصيل دٌّذ
تعذاد اعضبی هیبت علمی گزوهً 4 :فش
فَصيِ خذادادي

اثشاّين ػضتي هذيش گشٍُ

ًذا خبلذيبى

کبرشنبسبن گزوه:
صيجب حيذسيبى

هشثي

ػجبد حؼيٌي

هشثي

الْبم حؼيٌي وبسؿٌبع گشٍُ
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واحذ مذیزیت پضوهشی
ايي ٍاحذ دس صهيٌِ هـبٍسُ ّبي پظٍّـي  ،اًجبم عشح ّبي تحميمبتي اػبتيذ ٍداًـجَيبى ٍصهيٌاِ ّابي ديگاش پظٍّـاي
فؼبليت داسد

واحذ استعذاد درخشبن
ايي ٍاحذ دس صهيٌِ داًـجَيبى اػتؼذاد دسخـبى  ،هؼشفي داًـجَيبى ثِ ٍاحذ اػتؼذاد دسخـبى داًـگبُ ٍ ...فؼبليت داسد
هؼئَل ٍاحذ اػتؼذاد دسخـبى خبًن دوتش ػَدُ ؿْؼَاسي اػت.

کمیته تحقیقبت دانشجویی
ايي وويتِ يىي اص ٍاحذ ّبي تحميمبتي داًـىذُ اػت واِ دس صهيٌاِ هختلاف پظٍّـاي عاشح ّابي تحميمابتي  ،چابح
هماابالت  ،وبسگبّْاابي پظٍّـااي ٍ )...وااِ دس ساػااتبي تمَياات فؼبليتْاابي پظٍّـااي داًـااجَيبى فؼبلياات داسد .
هؼئَل وويتِ تحميمبت داًـجَيي آلبي دوتش هحؼي طالِ

 مجله علمی پضوهشی تحقیقبت ببلینی در علوم پیزاپششکی ايي داًـىذُ داساي هجلِ ػلوي پظٍّـي اػت وِ همابالت پظٍّـاي اػابتيذ  ،هحممايي ٍداًـاجَيبى سؿاتِ ّابيهختلف دس ػشاػش وـَس هٌتـش هي ًوبيذ.
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