
 رشته های گروه علوم تجربی  برخی از معرفی

 کار درمانی

برگرفته شده اشاره به یکی از    Occupational Therapyرشته کاردرمانی یا ارگوتراپی که از واژه انگلیسی 

 . های شاخه علوم تجربی داردرشته 

  تکنیک   ها،  فعالیت عه ای ازدرمانگر با استفاده از مجمو  آن   در  که است رشته کاردرمانی شاخه ای از علوم توانبخشی

  افراد  شامل بیشتر که) مراجعین های  توانایی حداکثر کند  می  سعی  جبرانی  های روش  و  ها آموزش  تمرینات، ها،

 بخشد بهبود  را( باشند  می  معلول

ارند و ما باید به آنها  های جسمی، ذهنی و روانی دمتخصصان کاردرمانی با افرادی سروکار دارند که محدودیت

 .خود برسند  کنیم که به حداکثر توانایی کمک

 برنامه  ، یک و روانشناختی ، آناتومیکی فیزیولوژیکی  مختلف بر علوم  کافی  با تسلط  رشته کاردرمانی  متخصصان 

  تمامی   ه ، بلکنیست  بیماری  روی   ط فق  ، تمرکز درمان   در کاردرمانی  دهند؛ یعنی   می   ارائه   بیماران  را به   درمانی   جامع

 .گیرد قرار می  ، مورد بررسیفرد  ابعاد زندگی 

  هستند، ارتباط  مختلف   هایمعلولیت  دارای  که  باشد تا بتواند با بیمارانی داشته  قوی  ایکاردرمانگر باید انگیزه   یک

 صص . اگر متخ ها استانسان به  کاردرمانگر، عالقه  یک  ی ویژگ کند. مهمترین درمان  خوبی  و آنها را به  برقرار کرده 

مورد نظر   بیماران درمان  به  باشد، موفق نداشته و صبر و حوصله  مند نبوده عالقه  کار خود و مردم به رشته  این

  جسمی   توانایی   را داشتن  کاردرمانی  دانشجوی   ویژگی   و مهمترین  نیز اولین   رشته   این  از استادان   نخواهد شد. برخی 

 .بدهد  را ارائه  مؤثرتری ، درمان و خالقیت  ، ابتکار عملبتواند با درایت  که  ن دانند و ایمی  خوب و روحی 

  بهزیستی  سازمان   توانبخشی  هایها، کلینیک بیمارستان  و هر ساله   روبرو است  رشته   این  کشور ما با کمبود متخصص 

 رشته  این التحصیل فارغ  ند. همچنینکننیاز می  اعالم  کاردرمانی  الن التحصیفارغ  جذب احمر برای  هالل کشور و 

  خصوصی   کلینیک   تأسیس  به   اقدام   بهزیستی   و سازمان   پزشکی  و آموزش   و درمان   بهداشت  تواند با مجوز وزارت می 

 . کند  روزی شبانه

 

 فناوری اطالعات سالمت 

مت را در کلیه موسسات  د تصدی و مدیریت بخش فناوری اطالعات سالارغ التحصیالن این مقطع قادر خواهند بوف

استفاده  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطالعات سالمت با 

 .از فن آوری اطالعات ایفای نقش نمایند 



بخش فناوری اطالعات  تصدی و مدیریت  -ه بتوانند ربیت افراد کارآزموده ای کت :رسالت این رشته عبارت است از

سالمت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ) سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری( و ذخیره سازی  

 تحلیل شاخص های بهداشتی  بازیابی اطالعات

 

رمانی و حوزه های ستادی  در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته، نیروی مورد نیاز غالب مراکز بهداشتی د

عات در مقایسه با کشورهای منطقه باالترین رتبه را  آن را در کشور تامین و از نظر استانداردهای مدیریت اطال

 .کسب نمایند 

 

 :برنامه عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند هدف کلی این 

 

تمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ) سازماندهی، طبقه بندی و  اطالعات سالمت مش مدیریت بخش فناوری  

 محاسبات آماری( و ذخیره سازی و بازیابی اطالعات 

تامین  ،  دفاع از حقوق بیمار/ مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی    تامین اطالعات مورد نیاز جهت 

ی آموزشی، پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف  اطالعات مورد نیاز به منظور بهره برداریها

 پزشکی

 . مدیریت اطالعات سالمتبکارگیری فن آوری اطالعات در حوزه  

 

 علوم تغذیه 

علوم تغذیه علمی است که به ما یاد می دهد هر چیزی که می خوریم یا می نوشیم بر نحوه ی فعالیت جسمانی  

 .و روانی ما تاثیر دارد. تغذیه ی نادرست می تواند باعث بروز انواع بیماری ها شود

 علوم تغذیه دو زیر شاخه دارد :

 تغذیه گروه های مختلف جامعه مثل سالمندان و معلولین و ... 

 تغذیه بالینی که شامل تغذیه و مشاوره غذایی بیماران بستری و سرپایی می شود. 

کارشناس تغذیه برای افراد چاق یا الغر و بچه ها یا بزرگساالن و ... متناسب با وضعیتی که دارند برنامه غذایی  

می دهد. کارشناس تغذ یه با همه انواع افراد سر و کار دارد. کسانی که  به  کارشناس  تغذیه مراجعه  می  کنند   

 مریض های  بد  حال یا  کسانی  که بیماری  خاصی دارند  نیستند .

کارشناس های تغذیه می توانند  در شرکت ها  و  کارخانه های صنایع  غذایی و دارویی کار کنند. بعضی ها هم  

نماینده علمی شرکت می شوند  و بازاریابی محصوالت دارویی یا مکمل  های غذایی را  به   داروخانه  و  پزشک ها  

معرفی  می  کنند . بعضی از  کارشناس  های علوم  تغذیه  هم  در بیمارستان ها یا  مراکز  درمانی و بهداشتی یا  سازمان  

های دولتی  دیگر استخدام می شوند. کسانی هم که دکتری تخصصی می خوانند بعد از دکتری عمومی می  

 توانند به عنوان پژوهشگر یا هیات علمی یعنی استاد دانشگاه کار کنند . 



رشته در وضعیت مناسبی است و فارغ    در ارتباط با بازار کار و آینده شغلی رشته علوم تغذیه خوب است بدانیم این 

ها ، مسئولیت فنی کارخانجات تولید مواد غذایی،  بیمارستانغذیه توانند در بخش تالتحصیالن این رشته می 

 .های رژیم درمانی ، همکاری با پزشکان غدد داخلی و . . . مشغول به کار شوند همکاری در کلینیک 

 کارشناسی مدرک  دارنده  التحصیالن فارغ  تغذیه نیز الزم است بدانید کهدر رابطه با شرایط تاسیس دفتر مشاوره 

تغذیه را دریافت نمایند و   مشاوره دفتر اندازیراه  مجوز طرح دوره گذراندن بدون توانند می  تغذیه تیبهداش  علوم

ریافت  بایست مدرک کارشناسی ارشد علوم تغذیه را دها غیر مرتبط است می افرادی که مدرک کارشناسی آن 

 .نمایند و برای تاسیس دفتر مشاوره تغذیه به مدت دو سال نیز در طرح شرکت نمایند 

 زیست  فناوری یا  بیوتکنولوژی 

های بسیار پیچیده بـه   با رابطه  "فن تکنولوژی  "و  "علم بیولوژی  "ترکیب بیوتکنولوژی یا زیست فناوری از 

ها ،   فرآورده  تولید ، تغییر و اصالح  برای  از روش هایی  ای  مجموعه  وجود آمده است . در حقیقت زیست فناوری 

  است که در آن از ارگانیسم ویژه  کاربرد های  های خاص برای  و تولید میکرو ارگانیسم و جانوران   گیاهان  نژادی  به 

  علم  یک  بیوشیمی  مهندسی یا ، ژنتیک  شناسی همانند زیست کنند . بیوتکنولوژی  می  استفاده  زنده و مفید  های

از   مشترک  ای حوزه  لکرد ، بلکه شام تعریف  و قلمرو آن را به سادگی  محدوده  بتوان که  نیست یا کاربردی  پایه

 است با یکدیگر به وجود آمده  علوم  این  و تالقی  در اثر همپوشانی که  است مختلف  معلو

رشته زیست فناوری یا بیوتکنولوژِی حوزه گسترده ای از زیست شناسی است که شامل استفاده از سیستم های  

زنده و ارگانیسم برای توسعه یا ساخت محصوالت می باشد . بیوتکنولوژی بسته به ابزار و برنامه های کاربردی ،  

 اغلب با زمینه های علمی مرتبط همپوشانی دارد.

علوم زیـست فـناوری به عنوان یک رشته نوین شناخته شده است ، به همین دلیل مدتی زمان می برد تا  فارغ  

التحصیالن عزیز بتوانند در این رشـته مشغول به کار شوند. اما با وجود نوپا بودن دانشجویان دوره دکتری  

مطالعات خود را در زمینه بیوتکنولوژی ادامه می دهند تا در نهایت بتوانند محیطی مناسب برای رشد موجودات  

 .دریایی ف راهم کنند 

در عین حال فارغ التحصیالن رشته بیوتکنولوژی با توجه به توانایی های خود و نظر کارفرما می توانند به  

 عنوان متخصص امور فنی خطوط تولید مزارع و آزمایشگاه ها فعالیت خود را شروع کنند.
 

 مهندسی طبیعت
تا بتواند جوامع  توانایی را باید داشته باشد است که فرد متخصص در آن این  فنونی و علوم این رشته شامل

 .آبخیزها را شناسایی کند مختلف گیاهی ، آب و خاک ، عوامل اقلیمی و همچنین فرسایش مراتع و 

همچنین هدف این رشته تربیت مهندسان حرفه ای است تا بتوانند طرح های مختلفی را از خود ارائه دهند که  

 .باشند  …در زمینه مرتع ، بیابان زدایی ، آبخیزداری در حوزه ها واین طرح ها و ایده ها می توانند 



برداری صحیح از  امور مربوط به اداره مراتع، اراضی بیابانی و آبخیزهای کشور و بهره برای تأمین نیروی کارآمد در 

های آبخیز اعم  رسایش در حوزه منابع تولید علوفه برای تولیدات دامی بیشتر، مدیریت بهینه بیابان و جلوگیری از ف

گردد الزم  های روان می شنپیش روی  از بادی، آبی و سیالبی که سبب هدر رفتن خاک و پر شدن مخازن سدها و  

ریزی اصولی در جهت نیل به  های خود بتوانند برنامه کارگیری آموخته است متخصصانی تربیت شوند تا ضمن به 

  فنون  و علوم از ایمجموعه  به  طبیعت مهندسی.آورند عمل به را خیزداریب آ و بیابان مرتع، ٔ  خودکفایی درزمینه 

  وخاک، آب  اقلیمی، عوامل زمین،  عوارض گیاهی،  جوامع شناخت منظور به  افرادی  تربیت جهت که گرددمی  اطالق

ف از ایجاد  رود. هد خیزها، بیابان و اصالح و توسعه منابع پایه به کار می آب و مراتع فرسایش و  تخریب علل و دام

نوان کارشناس  عبا فراگیری دروس مربوطه بتوانند به دوره کارشناسی این رشته تربیت کارشناسانی است که 

ها، همکاری  ها و اجرای این طرح زدایی و آبخیزداری در حوزه های مرتع، بیابان )مهندس( طبیعت به کار تهیه طرح 

 رشته مشغول گردند های مختلف مربوط به این در آموزش و تحقیق در بخش 

 :مشغول به کار گردند های زیر توانند در زمینه التحصیالن این رشته میفارغ  

ها و مراتع )وزارت جهاد کشاورزی ( و وزارت  عنوان مدیر ادارات فنی مراتع و حفاظت خاک در سازمان جنگلبه 

 .نیرو

 .منابع طبیعی( و مؤسسات آموزشی مربوطه های کشاورزی )رشته عنوان مربی در دبیرستان به 

 . ت منابع طبیعیعنوان کارشناس در اجرای تحقیقات در مؤسسات تحقیقا به 

 

 علوم و مهندسی محیط زیست

منایع طبیعی در ایران رشته ی مهندسی محیط زیست در شاخه علوم قرار دارد؛ در ابتدا مباحث زیست محیطی   

در دل رشته های دیگر تدریس می شد. اما با گسترش روزافزون و چشم گیر این علم در جهان و بطبع کشور ما  

محیط زیست هم اکنون در دانشگاه های کشور تدریس می شود.به   - ، این رشته با عنوان مهندسی منابع طبیعی

ین عنوان نیز یکی از دستاورد های این تفکر بشر است. زیرا برای رسیدن به  ا وجود آمدن رشته ی تحصیلی با

این مقصود نیاز به نیروی متخصص در این عرصه است تا با جمعبندی علوم مختلف رشته های گوناگون و با ارائه  

مهم دست  ن راه حل های منطقی تر ) و نه به شکل انحصاری و قابل قبول کارشناسان یک رشته ( بتواند به ای

یابد. گرایش محیط زیست یک رشته چند بخشی یا بین رشته ای است و آمیخته ای از علوم بیولوژی، اکولوژی،  

فیزیک، شیمی، ریاضی، آمار، اکولوژی کاربردی و جغرافیا می باشد. این گرایش تالش می کند تا بین محیط  

  روزافزون دانش  از استفاده  با بشر تا  بزند  پل  …انسان یا محیط شهری و محیط فراشهری مثل مرتع، جنگل و 

ی  بهتر زندگی نهایت  در  و  باشد  داشته بیشتری  هماهنگی امیدهایش و  نیازها با  که کند  عمل نحوی  به خود

.رابرای خود و آیندگان فراهم سازد  
 

https://hsefans.ir/


 

  فرمانداری  و شهرداری  –  طبیعی منابع  – کشاورزی جهاد ادارات – سازمان حفاظت محیط زیست شرایط کار در 

  لوله شرکت - نفت شرکت - شهرسازی و  مسکن -ترابری و راه -پرورش  و آموزش  -بانی  جنگل  – هواشناسی –

،    کارخانجات صنایع غذایی  - ه و آزمایشگاه های آب و فاضالبادار   –   حفاری  ملی  شرکت  –  فوالد  شرکت  –  سازی

 دارد.  برای این دانشجو وجود 

 

 شیمی آزمایشگاهی
ها و شیوه تولید آن  تواند خواص ماده، چگونگی تغییراتهاست. دانشی که می مولکول ها، پیوندها و شیمی علم اتم 

پردازد  ای است که به پرورش متخصصانی می رسی کند و رشته شیمی، رشته ها بررا از هسته اتم گرفته تا کهکشان

 .کنند را کنترل می   های شیمیاییکه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده 

، تعداد زیادی  ه یاری همین تواناییو تبدیل بر روی مواد خام را دارند و ب التحصیالن این رشته توانایی تغییرفارغ 

های شیمیایی کوچک یا بزرگ دایر کرده و در کار خود نیز موفق  التحصیالن این رشته کارگاهها یا کارخانهاز فارغ 

 .اند بوده 

ته موفق گردد باید در هر دو  مهارت های ذهنی و استداللی است و اگر کسی بخواهد در این رش شیمی تلفیقی از 

وان گفت که قدرت استدالل بیش از قدرت حافظه در این رشته اهمیت دارد چون  تزمینه توانمند باشد و حتی می

 توانند مسؤولیت ن دوره می التحصیالن ای تواند به کار سرعت بدهد اما حالل مشکالت نیست. فارغ حافظه فقط می 

 :دار باشند زیر را عهدههای مختلف از جمله موارد زمینه 

    تحقیقاتی   مراکز   و  کارخانجات  دانشگاهها،  در   طرح، نظارت و اجرای طرحهای تحقیقاتی کوچک و بزرگ شیمیایی

 . جامعه نیاز مورد  محصوالت کیفی  و  کمی  ارتقای منظور  به

ارد به منظور افزایش  خدمات در آزمایشگاههای کنترل کیفی، پیگیری و ارائه معیارهای استاند لیت و ارائه ئومس

ها و صنایع از جمله در کارخانه های پتروشیمی  رفی کارخانهکمیت و کیفیت محصوالت تولیدی و همچنین مواد مص

 .هااشتی و شوینده ، پالستیک ، الستیک ، رنگ و رزین ، الیاف ، صنایع غذایی ، صنایع دارویی، بهد 

تر و  ر جامعه پراکنده هستند؛ از جمله ساخت رنگهای بهای د کمک به توسعه صنایع دستی که در سطح گسترده 

 . تر، بخصوص استفاده از رنگهای طبیعی موجود در صنعت فرش متنوع 

وارد کاربرد این گیاهان  استفاده از گیاهان دارویی فراوانی که در مملکت موجودند، به منظور استخراج و شناسایی م

 .به کمک متخصصان داروساز



 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

محصوالت غذایی با  کارگیری اصول علوم زراعی و ژنتیک در تولید  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانش به 

های کشاورزی استلوب از نهاده برداری مطتوجه خاص به حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و بهره  . 

های تولید محصوالت  های تولید زراعی و محیط هدف این رشته، تربیت کارشناس برای فعالیت در عرصه 

ای استکشاورزی و گلخانه  . 

توانند این کارشناسان می  : 

مشابه    های کشاورزی و مؤسسات علمیر در مؤسسات خصوصی و دولتی و یا مدرس در هنرستانعنوان پژوهشگ به 

های سهامی زراعی  صوصی در شرکتصورت خعنوان تولیدکننده محصوالت باکیفیت کشاورزی به فعالیت و یا به 

 .ول کنند اقدام به تولید محص

  میلیون  ۶۸ت مختلف زراعی قرار دارد و بالغ بر  میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصوال  ۲اکنون بیش از 

 .شودعی تولید می تن مواد غذایی از گیاهان زرا

آموختگان این رشته نقش  اده از دانشهای قابل کشت در کشور محدود است، استفبا توجه به اینکه مساحت زمین

 .ای در اقتصاد کشور داردویژه 

ای انجام  صورت عملی و حرفه ای طراحی شده که بیشتر دروس به گونه به دوره مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 .شودمی 

آموزی یک و دو که هرکدام چهار واحد عملی است را  ته در سال پایانی دوره، دروس مهارتن این رش دانشجویا

 .گذرانند می 

 : نایرا در گیاهی تولیدات  مهندسی شغلی  موقعیت

 ی کشاورزان به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوص 

به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف تولیدی و به نژادی در سازمانهای دولتی و  

 خصوصی 

 جری امور تحقیقاتی در واحدهای تحقیقات کشاورزی ها( و مبه عنوان مربی در مراکز آموزشی کشاورزی )هنرستان

 

 کتابداری در شاخه پزشکی

  اطالعات اشاعه و ساماندهی سازی،مجموعه  به  کنند،  می تحصیل   پزشکی شاخه در  اری کتابد   رشته در  که افرادی

  تومی، آنا هایزمینه  در  پایه  اطالعات و  پردازند می  آن به وابسته موضوعات  و پیراپزشکی و  پزشکی هایدرشاخه

 آورند. به دست می  شناسی پزشکی راشناسی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، بیوفیزیک و واژه داروشناسی، بیماری 

 
 :دانش آموختگان این رشته همچنین از توانایی های زیر برخوردار می شوند 

 انجام امور تخصصی، فنی و خدماتی کتابخانه های علوم پزشکی -

 عالیت ها و رفع اشکاالت فنی و تخصصی نظارت بر ف -



 برنامه ریزی و اداره انواع کتابخانه ها ی علوم پزشکی -

 ی ئل کتابداری پزشکپژوهشی در مسااجرای امور  -

 

 

 تولید و بهره  برداری از گیاهان دارویی و معطر 

  تولید  تکنولوژی زمینه  در  کاردان انسانی نیروی  تربیت  هدف با کاربردی  – های آموزشی علمی در این گروه دوره 

  مهارتهای و  فنی  دانش  فراگیری با آن  الن التحصیفارغ   و  شود می  برگزار معطر  و  دارویی گیاهان  از برداری بهره  و

یاهان دارویی و معطر از مراتع و جنگلها خواهند  گ آوری جمع  همچنین و  کردن  اهلی ، پرورش  و  کشت  به ، علمی

 .پرداخت

دهد که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آلمان ، انگلستان ، سوئیس و ژاپن استفاده از  آمار جهانی نشان می 

آب و هوای  اند. کشور پهناور ایران با های تولیدی خود قرار داده ویی را در سطح وسیعی در برنامه گیاهان دار 

هزار گونه گیاهی بدون شک در ردیف اول کشورهای   ۸گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف و فلور غنی با حدود 

 . تواند قرار گیردهای آن می تولیدکننده گیاهان دارویی و فراورده 

ت نیل به  تواند بخشی از نیاز کشور را در جهسانی کاردان جهت استقاده از این منابع می نیروی ان لذا تربیت

 .واحد است  ۷۶ رشته این درسی الذکر تأمین نماید. تعداد واحدهایاهداف فوق 

 : مشاغل قابل احراز پس از طی دوره

 کمک کارشناس تحقیقاتی گیاهان دارویی و معطر 

 عطر گیاهان دارویی و م کاردان کشت و پرورش 

 برداری از گیاهان دارویی کاردان بهره 

 واحدهای تولیدی گیاهان دارویی و معطر کمک ناظر در  

 

 مهندسی مکانیک  بیوسیستم ) کشاورزی(
هدف کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد به منظور  

های کشاورزی، بررسی سازگاری  کشاورزی است. این امور شامل طراحی، تولید ماشینانجام امور فنی مرتبط با 

های گوناگون است. هدف اصلی  رکاران و حتی صاحبان ماشینهای وارداتی و آموزش امور فنی به تعمیماشین

ید،  های کشاورزی است. با توجه به تولهای مختلف ماشینآموزش دانشجویان فراگیری کامل در مورد قسمت 



بایست بتوانند در کلیه امور نقش اصلی را ایفا کنند تا  ها در کشور دانش آموختگان میواردات و مونتاژ این ماشین 

 . های کشاورزی جلوگیری شودمزارع و سایر عرصه کیفیت به های بی ود ماشیناز ور 

 

رایه شده در این رشته شامل  های اشتغال مربوط به رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم با توجه به دروس ازمینه 

های اصلی فعالیت دانش آموختگان  به عنوان این رشته زمینه باشد. با توجه  طیفی وسیع در کشاورزی و صنعت می 

های کشاورزی در رابطه با خودکفایی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر  شین طراحی و تولید ما

بایست با بکارگیری علوم و  کشاورزی مکانیزه است. دانش آموختگان می   هایاجرایی کارخانجات تولیدی و مجتمع 

ت ساخت تراکتور و  شاورزی به خدمت در کارخانجاهای مختلف کتکنولوژی مرتبط با طراحی و سازگاری ماشین 

  ها و ادوات کشاورزی در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وزارت های کشاورزی، شبکه تعمیرگاههای مجاز ماشینماشین

توانند در  جهاد کشاورزی مبادرت ورزند. با توجه به گذراندن دروس مهندسی در این رشته دانش آموختگان می 

ماشین آالت سنگین، ماشین آالت راهسازی، همچنین نقشه   خودرو سازی و صنایع وابسته، زمینه هایی همچون 

 .کشی صنعتی و فرآیند تولید کارگاهی مشغول به کار شوند 

 

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده  های سلولزی 

هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که با کسب مهارت و دانش های الزم، با انواع چوب و خواص آن،  

ساختمان و درجه بندی چوب و کاغذ، اقتصاد چوب، کاربردهای آن در صنعت و نحوه نگهداری و حفاظت از آن  

آشنا می شوند و می توانند معلومات و دانسته های خود را، در جهت بهبود بهره وری از منابع  چوب و کاغذ به  

 کار گیرند . 

این گرایش به مراحل رویش و تولید چوب و فرآوری چوب می پردازد. پس داوطلب باید به دروسی مثل زیست  

شناسی گیاهی، فیزیک و شیمی عالقه مند باشد. داشتن روحیه تحقق و جستجو در این رشته نقش موثری در  

پیشرفت دانشجویان دارد. فارغ التحصیل گرایش چوب  و کاغذ، می تواند در اجرای امور پژوهشی در صنایع چوب  

و کاغذ و قبول مسئولیت مدیر فنی در بخش دولتی و خصوصی مجتمع های چوب و کاغذ، با سازمان های  

مربوطه، مشارکت فعالی داشته باشد. کارخانه های کاغذسازی و مقواسازی، وزارت صنایع و کارخانه های صنایع  

چوب و تولید مبلمان، میز و صندلی از دیگر مراکزی هستند که فارغ التحصیالن می توانند در آن جا مشغول به  

 کار شوند.

 

 گرایش های مختلف این رشته: 

 ع چوب مهندسی صنای

 مهندسی فرآورده های چند سازه چوب  



 مهندسی حفاظت و اصالح چوب

 مهندسی بیولوژی و آناتومی چوب

 صنایع خمیر وکاغذ  

مختلفی برای متخصصان مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در نظر گرفته شده است ،  توانایی های 

توانایی های متنوعی به   ی دهد و به همین دلیل را مورد بررسی قرار م مراحل رویش و تولید چوب این رشته

شناسی گیاهی ، شیمی و  زیست  موفقیت در این کار بستگی دارند که یکی از آن ها عالقه به دروسی همچون

هست. همچنین داوطلبان باید روحیه تحقیقی باالیی را از خود نشان دهند تا بتوانند به آینده شغلی مورد   فیزیک

 دا کنند.نیاز خودشان دست پی

که برای متخصصان مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وجود دارند گستردگی   آینده شغلی و بازار کاری

را بر عهده بگیرند و در   نقش های پژوهشی و یا مدیریتی را به خود اختصاص داده اند. این افراد می توانند خاصی 

 :ها می توان به موارد زیر اشاره کرد   و مکان مکان های مربوطه به فعالیت بپردازند. از نقش ها  

 نقش امور پژوهشی در صنایع چوب و کاغذ 

 خصوصی نقش مدیر فنی در بخش های دولتی و 

 نقش مدیر فنی در مجتمع های تولید چوب و کاغذ 

 کارخانه های کاغذسازی و مقواسازی

 وزارت صنایع 

 کارخانه های صنایع چوب و مبلمان
 

 مهندسی فضای سبز 

 و گلکاری  ، باغبانیکاری ، چمن، هواشناسیشناسیاز خاک  اعم   کشاورزی   علم   سبز باید به   فضای   هندسی م  وی دانشج

  برای  مناسب ، چمنی موقع   به  و آبیاری  و با کود مناسب  کرده  تهیه  مناسب باشد تا بتواند بذر چمن داشته  ییآشنا

دهد و   پرورش  و با دوام  بزرگ  هایبا گل  بتواند گیاهانی  نماید، همچنین  یه ته گل میادین  یا تزئین  بازی  زمین

  این  دیگر دانشجوی  کند.از سوی هرس  درستی  و آنها را به  کرده  ها انتخابخیابان حاشیه برای  مناسب درختان 

در   زینتی  ند باشد تا بتواند از گیاهانمعالقه  کشیو نقشه  طراحی و هنرمند باشد و به  با ذوق باید فردی  رشته 

 فضاهای   ، طراحیسازیو پارک   پارک   احی گیرد و در طر  بهره   خوبی   به   و تجاری   ، اداری مسکونی   هایمحوطه   طراحی

  و  ذوق  یاری ها به و اتوبان  مسکونی  های، شهرک، دانشگاهیصنعتی هایمحوطه  مثل ویژه  هایو محوطه  شهری

 محیط سبز و بهبود    فضای   به   بزرگ   شهرهای  ویژه   شهرها به   تمامی   . دهد   و زیبا ارائه   مناسب  هاییطرح   هنر خویش 

  التحصیالن فارغ   جذب  از مراکز اصلی  ها یکیسبز شهرداری   ها و فضای پارک  رو سازمان  نیاز دارند. از همین  زیست

  سبز موسسات   فضای   ، مدیر، ناظر و مجری طراح   عنوان  توانند به می   ز همچنین سب  فضای  . متخصصان است  رشته   این



و   کشاورزی  هایهنرستان  مربی  عنوان نمایند یا به  فعالیت و مسکونی  اری اد هایو محوطه  و خصوصی  دولتی 

 . کار شوند  به  مشغول  زیو شهرسا مسکن و وزارت  جهاد کشاورزی  کشور، وزارت   وزارت  امور تحقیقات مجری 

 

 مدیریت خدمات  بهداشتی درمانی
د در حیطه علوم  کاربر ای از علوم انسانی باای است چند نظامی، شاخه شتی و درمانی رشته مدیریت خدمات بهدا

  و مادی منابع،  از  کارآ و مؤثر  استفاده  انسانی و اخذ تصمیمات مطلوب وپزشکی، که مدیر با هدایت تشکیالت 

  و بهداشتی خدمات مؤسسات اهداف  به دستیابی برای  نظارت  و  هدایت سازماندهی، ریزی،  برنامه  طریق  از انسانی،

 کند.فای نقش می ای  جامعه، قبول مورد   ارزشی  نظام براساس  درمانی

برنامه   -1درمانی دربرگیرنده مجموعه فعالیت ها و وظایف اساسی مدیریت شامل: مدیریت خدمات بهداشتی و 

ن است. مدیر خدمات  کنترل و ... در عرصه بهداشت و درما -5رهبری،  -4هماهنگی،  -3سازماندهی،  -۲ریزی، 

اسخ دهد و به  بهداشتی و درمانی باید قادر باشد نیازهای داخلی و خارجی سازمان را شناسایی کرده و به آنها پ

عنوان یک هماهنگ کننده و رهبر در سیستم بهداشتی و درمانی در فراهم آوردن سالمت و رفاه اجتماعی افراد  

درمانی بایستی با اصول و ضوابط مراکز بهداشتی و درمانی و  جامعه تالش کند. یک مدیر خدمات بهداشتی و 

بع موجود گام بردارد. در حقیقت مدیر خدمات بهاشتی و  بیمارستانها آشنا باشد و در جهت استفاده بهینه از منا

 درمانی باید به عنوان یک استراتژیست دارای دیدگاه های بلندمدت و جامع باشد 

 

آموزشی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین نیروی انسانی   هدف کلی از برنامه

اداری و اجرایی واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی بمنظور افزایش کارآیی و   هایتوانمد برای پذیرش مسئولیت

جوه اهداف کلی عبارتند  اند. واثر بخشی و ارتقاءابعاد کیفیت خدمات سازمانهایی است که عهده دار سالمت جامعه 

 : از

 . توسعه تفکر آزاد و خالق در جهان پویا و پیچیده کنونی     .1

 . ای مدیریتی در زمینه رهبری سازمانهای نظام سالمتتوسعه مهارته     .۲

 . های نظام سالمتتوسعه مهارتهای انسانی و ارتباطی در زمینه مدیریت سازمان     .3

 . اقتصادی و مالی در زمینه نظام سالمتتوسعه مهارتهای      .4

های کارآموزی در نظام  دوره توسعه دانش فنی و کارآزمودگی از طریق پژوهش و برگزاری      .5

 . سالمت

 . بینی تحوالت آینده در نظام سالمتارتقاء توان تجزیه و تحلیل و پیش      .۶

 . متای در مدیریت و رهبری نظام سالتوسعه اخالق حرفه      .۷



ایجاد آمادگی برای عهده دار شدن پست کارشناسی و مدیریت اجرایی در سازمانهای      .۸

  رمانیبهداشتی و د

 

 مهندسی  بهداشت  حرفه  ای و ایمنی  کار

ای است ازعلم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و  ای یا سالمت شغلی یا سالمت کار شاخه بهداشت حرفه 

سازی  ر موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم  کنترل عوامل زیان آو

 محیط کار و حفظ سالمت نیروی 

  .کار

توان به طور خالصه علم و هنر تامین سالمت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک  بهداشت حرفه ای را می 

ه وظیفه شناسایی،ارزشیابی و حذف یا کنترل  مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سالمت شغلی کسی است ک 

کنان  نگهداری و بهبود حداکثر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کار. عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد

مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سالمت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار  

ای که دراین زمینه فعالیت دارد، با شناختی  باشد. کارشناس بهداشت حرفه ستی آنان می و اثرات سوء آن بر تندر

یط کار و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سالمت  آور محکه ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان 

ورمحیط کار، درصدد سالم  گذارند دارد، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آ شاغلین می

سازی وبهسازی محیط کاربرمی آید. مهندس بهداشت حرفه ای در صورت شناسایی بیماری های حرفه ای در  

 . تشخیص قطعی و درمان نزد پزشک می فرستد شاغلین، آنها را برای  

ای است،  عوامل زیان آورمحیط کار که شناسایی و کنترل آنها یکی از وظایف اصلی مهندسی بهداشت حرفه 

 :عبارتند از

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کارشامل سروصدا، گرما و رطوبت، سرما، ارتعاش، فشار )کمبودوافزایش  

  و  یونیزان  هایاشعه  بنفش، ماورائ  اشعه  قرمز، مادون  ٔ  )کمبود وافزایش نور(، اشعه فشار(، روشنایی 

 الکتریسیته 

 …خارات، دود ومه،گرد وغبار،اسیدهاوبازها، فلزات وعوامل زیان آورشیمیایی محیط کارمانندگازها، ب

  …ها وها، باکتری ها، انگلها، قارچ عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کارشامل ویروس 

های نامناسب بدن حین کار، بلندکردن  عوامل زیان آورمکانیکی وارگونومیک محیط کار، شامل: پوزیشن

، صندلی، ابزارآالت مورد استفاده، تجهیزاتی که مناسب وحمل باربیش ازخدمجاز، سطوح کارشامل میز

 .طراحی نشده باشند 

  ها تشویق  زیردستان، همکاران، کارفرما،  با کارگر  عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کارمانند روابط 

 …و  شغلی رضایت شغلی،  ها،ارتقاء وتنبیه



اون و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ، جهاد  مهندس بهداشت حرفه ای می تواند در وزارتخانه های کار، تع

 .شودکشاورزی ، نیرو ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع دفاعی مشغول به کار 

سازمان ها ، شرکت ها و کارخانه های بزرگی مثل شرکت نفت ، ذوب آهن ، هواپیمایی کشوری ، ایران خودرو ،  

ی بسیار قوی هستند که در هر یک از این واحد ها چند مهندس بهداشت پلی اکریل دارای واحد بهداشت حرفه ا 

آموختگان مهندسی بهداشت حرفه ای نیز   درصد ازدانش 5۰حرفه ای فعالیت می کنند . در حال حاضر بیش از 

به طور تمام وقت یا پاره وقت در کارخانجات و سازمان های مختلف به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای کار می  

عالقه مندان به حوزه آموزش و تدریس هم می توانند با داشتن مدارک تحصیلی عالی در مهندسی بهداشت   .د کنن

 .د.راکز آموزش عالی شوناه ها و محرفه ای جذب دانشگ 

 

 مهندسی  بهداشت  محیط
 گذارند. این شاملهداشت محیط کنترل همه عواملی است که اثر سویی بر پایدار ماندن سالمت انسان می ب

شود که از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سالمت انسان را  های زیادی می بیماری

محیطی به منظور کنترل،  گیری اصول مهندسی و دانش زیست کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره می تهدید 

ارتقاء سالمتی و رفاه و آسایش انسان اصالح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و 

 .یابد ضرورت می 

محیطی ای است که تاثیر محسوسی بر  مهندسی بهداشت محیط شناسایی، ارزیابی و اصالح معضالت زیست 

  برای   روش   موثرترین  و  بوده  زیست  محیط   به   وابسته   انسان  سالمتی  بر  تهدیدات  از   بسیاری   بهداشت عمومی دارند.

 .باشدمی  محیطی  زیست مشکالت  آن  حذف  یا و  جلوگیری مخاطرات،  این کاهش

بهداشت مواد غذایی، بهداشت آب آشامیدنی، دفع  مهندس بهداشت محیط به شناسایی و رفع مشکالت مربوط به 

زباله ها، بهداشت اماکن عمومی از جمله مدارس، بیمارستان ها، روستاها و ...، مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری،  

 .ا و محیط زیست و ...می پردازدبهداشت هو

احث بهداشت محیطی و بهبود  مهندس بهداشت محیط باید فردی مسئولیت پذیر و دلسوز باشد. او باید به مب

کیفیت بهداشتی زندگی انسان ها عالقه مند باشد. داشتن دقت زیاد و دانش کافی در این شغل بسیار مهم است  

 .یر مستقیم و زیادی روی زندگی مردم داردزیرا نتایج کار مهندس بهداشت محیط تاث

ه )معموال برای بازرسی ها و انجام بررسی  ماموریت های خارج از محیط معمول کار به صورت ساعتی یا چند روز

 .های بیشتر( در شغل مهندسی بهداشت محیط رایج است

غل، بازارکار و آینده شغلی، درآمد  در ادامه با وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیالت الزم و نحوه ورود به ش 

 .مهندس بهداشت محیط و برخی از افراد معروف در این حوزه آشنا می شوید 



 وظایف مهندس بهداشت محیط 

مهندس بهداشت محیط با توجه به محیطی که در آن کار می کند، وظایف خاصی دارد. به طور کلی وظایف آن  

  عبارتند از

 زباله ها، آلوده کننده های هوا و ... همراه با برنامه ریزی برای رفع آنهابررسی و کنترل انواع فاضالب، 

ودگی هوا، آب و فاضالب، بهداشت پرتوها و سایر آزمایشات الزم در  انجام آزمایشهای مربوط به آل 

 آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط 

و مراکز آموزشی، رستوران ها و  بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی مانند مدارس 

  ...مراکز تهیه غذا، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، ورزشگاه ها، پارک ها و

 همکاری در شناسائی و کنترل طغیان بیماریها و همه گیر )اپیدمی( 

 نی و... بررسی و کنترل آب آشامید 

 

 میکروبیولوژی 

فه بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها را بر عهده  علم میکروبیولوژی گرایشی از علم زیست شناسی است که وظی 

خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و  دارد و در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با 

 . گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد

ارگانیسم ها را بر عهده  علم میکروبیولوژی گرایشی از علم زیست شناسی است که وظیفه بررسی و مطالعه میکرو

موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و  دارد و در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با 

 گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد 

تک    ها یا جانداران میکروسکوپیک اعم از باکتری ها، ویروسها، قارچها ومیکروبیولوژی علم شناخت میکروارگانیسم 

یان به زندگی انسان،  سلولی ها است. این رشته به چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها جهت جلوگیری از ز

حیوان و گیاه نیز می پردازد. از اهداف این رشته مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات  

است که یک میکروبیولوژیست با شناخت مسیر ایجاد بیماری  انسان ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند 

 . یا پیشروی بیماری جلوگیری کند  می تواند آن را متوقف کرده و از بروز 

  

 .هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنهاست



  

ارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که  علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکرو

 . ، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها

 

 میکروبیولوژی  های شغلی رشته فرصت

گاه  فارغ التحصیالن این رشته )میکروبیولوژیست ها( می توانند در سازمان های حوزه بهداشت و درمان، پژوهش

غذایی و دارویی،    های نفت، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، بخش های تحقیقاتی صنایع

ار شوند و به عنوان کارشناس آزمایشگاه  ک به مشغول … و آزمایشگاهی لوازم  کشاورزی، محیط زیست، تهیه 

، کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم و  تشخیص طبی، پژوهشگر، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 .بهداشتی به فعالیت بپردازند کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 

  

بخاطر ارتباط زیاد میکروبیولوژی با صنایع مختلف و کاربردش، موقعیت های شغلی متنوع و زیادی برای  

  .میکروبیولوژیست ها وجود دارد

 . اشته باشند، از وضعیت بهتری در این بازار کار برخوردار خواهند بودالبته آنهایی که تحصیالت عالی د

 

 

 فوریت های پزشکی 

رشته ی فوریت های پزشکی یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی بوده که وظیفه ی خطیر امداد رسانی های  

اولیه به مصدومان و بیماران در شرایط بحرانی نظیر تصادفات ،مخاطرات طبیعی نظیر  سیل و زلزله و همچنین  

وضعیت های نامساعد بیماران را بر عهده دارد.  هدف از این شغل، ارایه ی کمک های اولیه به منظور کاهش  

تلفات، صدمات جبران ناپذیر و نقص عضو است. تکنیسین فوریت های پزشکی) یا همان اورژانس( وظیفه ی  

بررسی وضعیت مصدوم یا بیمار و بررسی عالیم حیاتی در  نگاه اول، ارایه ی مراقبت ها و درمان های فوری نظیر  

احیای قلبی-  تنفسی، ارایه ی خدمات اولیه ی پیش بیمارستانی و انتقال هر چه سریع تر به مراکز درمانی را بر  

 .عهده دارد

تکنیسین فوریت های پزشکی یا در آمبوالنس به یاری بیمار می شتابد یا در اورژانس بیمارستان کمک  

های اولیه را انجام میدهد. به طور کلی وظایف فارغ التحصیالن این رشته را میتوان در موارد زیر خالصه  

 کرد: 

 ارایه ی کمک های اولیه ی پیش بیمارستانی به بیماران 

 برقراری ارتباط با مرکز اورژانس و پزشک مشاور برای دریافت راهنمایی های او 

 استفاده از تجهیزات پیشرفته برای حل مشکالت بحرانی بیمار نظیر ایست قلبی 
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 اولیه نظیر گذاشتن لوله ی تنفسی  انجام جراحی های

 بررسی مداوم عالیم حیاتی بیمار نظیر نبض ،فشار خون و ضربان قلب 

 ارایه ی گزارش کامل وضعیت بیمار به بیمارستان

 رساندن هر چه سریعتر مصدوم به بیمارستان

فارغ التحصیالن این رشته میتوانند در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی) اورژانس( و همچنین  

آمبوالنس های خصوصی مشغول به کار شوند و با کسب تجربه ی بیشتر در این زمینه، به رده های مدیریتی و  

نظارتی ارتقا یابند. از آنجا که اورژانس یکی از مهم ترین بخش های امداد رسانی است همواره بازار کار مناسبی  

 برای این رشته فراهم است. 

 

 تکنسین پروتزهای دندانی 

دولتی و خصوصی   هدف این رشته تربیت متخصصان موردنیاز البراتوارهای دندانپزشکی مراکز آموزشی، درمانی 

مصنوعی برای کار ثابت مانند دندان مصنوعی )دندانپزشک، قالب دندان را تهیه  است. افرادی که با ساختن عضو 

سازد( و عضو مصنوعی برای کار متحرک مانند  کند و متخصص پروتزهای دندانی براساس قالب، دندان را می می 

 ند. های دندانپزشکی حضوری فعال دارلینیک های ارتودنسی در البراتورهای دندانسازی و کپالک 

پروتزهای دندانی کاری حساس ودقیق است و نیاز به دستانی توانمند و ماهر دارد. در این رشته دروس   تکنسین

شناسی دارای اهمیت است و در نهایت داوطلبان باید توجه داشته باشند که هدف این  فیزیک، شیمی و زیست 

 .شودرو، این رشته تنها در مقطع کاردانی ارائه می  بیت تکنسین متخصص و کارآمد است و از همین رشته تر 

 موقعیت شغلی در ایران 

تواند جذب بازار کار  کند، براحتی می هایی که دانشجوی این رشته در طی تحصیل کسب می با توجه به توانمندی 

اقدام به تاسیس  توانند هم به صورت مستقل ن رشته می التحصیالن ایشده و شغل مناسبی به دست بیاورد.فارغ 

های دندانپزشکی فعالیت نمایند زیرا هر دندانپزشک عمومی یا ارتودنتسیت بری  البراتور کنند و هم در کلینیک

 . های ارتودنسی باید با یک تکنسین پروتزهای دندانی فعالیت کند ساخت دندان مصنوعی یا قالب
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