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معرفی کامل رشته زیست شناسی
هدف اين رشته تربيت كارشناسان متعهد و متخصصى است كه از مفاهيم كلى و اساسى زيست شناسي آگاهى كافى
داشته جنبه هاى نظرى و كاربردى اين علم را با گذرانيدن واحدهاى نظرى و كاربردى بشناسند و نيازهاى مراكز
آموزشى و پژوهشي ،توليدى و خدماتى را در زمينه هاى مذكور مرتفع سازند.
برنامه هاى آموزشى دوره هاى كارشناسى زيست شناسي به صورت زير برنامه ريزى ميشود:

رشته زیست شناسی:
دبيری،عمومي،گياهي،جانوری،دريا

رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی:
سلولي ومولکولي،ژنتيک،ميکروبيولوژی،بيوشيمي،بيوفيزيک
معرفی رشته زیست شناسی – گرایش علوم گياهی
اين رشته كه يکي از شاخه های زيست شناسي است ،صرفا موارد مربوط به گياه را اعم از گياهان اوليه تا امروزی
بررسي مي كند و دارای زمينه های مختلفي مانند :گياه شناسي ،فيزيولوژی گياهي ،ريخت زايي و اندام زايي در گياهان،
بيوشيمي و جلبک شناسي است.
“علوم گياهي دارای دو بخش عمده“ فيزيولوژی ”و“ سيستماتيک ”است كه بخش فيزيولوژی به شناخت زندگي
گياهان و اندامهای مختلف يک گياه مي پردازد و بخش سيستماتيک نيز درباره اسامي و طبقه بندی گياه مي باشد”.

فرصت هاي شغلی
برای يک دانش آموخته علوم گياهي) در حد ليسانس(
حضور كارشناسان علوم گياهي در موسسه های تحقيقاتي و اجرايي كشور امری ضروری است تا بتوان محيط زيست
ايران را به خوبي حفظ كرد اما به گفته اساتيد و دانشجويان علوم گياهي در حال حاضر فارغ التحصيالن دوره ليسانس
اين رشته موقعيتهای شغلي مناسبي ندارند .چون دانش و اطالعات ان ها جنبه تخصصي ندارد و موسسات و مراكز
تحقيقاتي و اجرايي بيشتر مايلند كه نيروهای مورد نياز خود را از ميان فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد و يا دكترای
اين رشته انتخاب كنند.
احمدرضا اخوت در همين زمينه مي گويد:
“بيشتر فارغ التحصيالن علوم گياهي در سطح كارشناسي جذب آموزش و پرورش مي شوند چون معلومات آنها جنبه
عمومي دارد و مي توانند در تدريس كتب زيست شناسي دوره متوسطه موفق گردند اما نمي توانند در مراكز تحقيقاتي
كه نياز به متخصص در زمينه های مختلف علوم گياهي دارد ،فرصت شغلي مناسبي به دست بياورند”.
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وی در ادامه مي گويد“ :با اين وجود يک دانشجوی كارشناسي كه از همان ابتدا توانايي و استعدادش را شناخته و آن
را شکوفا كرده و خود را محدود به كتب درسي و دانشگاهي نکرده است ،برايش فرصت های شغلي خوبي پيدا مي
شود.
برای مثال يک دانشجو شهرستاني مي تواند احياگر گياهان منطقه زندگي خود باشد و يا با توجه به اهميت گياهان
دارويي و روی آوردن مردم به اين دسته از گياهان ،مي تواند گياهان دارويي شهر خود را شناسايي كرده و خواص آن
ها را بررسي كند چون آب و هوای متغيير كشور ما مهمترين عامل در تاثيرات دارويي يک گياه است و در نتيجه
گياهان دارويي كشور ما ويژگي های نادری دارند.
از سوی ديگر اگر كسي در اين رشته خودش سرمايه گذاری كند و متاثر از محيط نشود ،مي تواند در بخش های
كشاورزی – زيست ،ژنتيک و بيوتکنولوزی فعاليت داشته باشد.
و باالخره زمينه تحقيقاتي در اين رشته بسيار گسترده است چون حدود يک پنچم گونه های گياهي ايران ،بومي
كشورمان هستند و اين زمينه خوبي برای تحقيقات است و بسياری از تحقيقات را نيز مي توان با امکانات اندك و در
يک آزمايشگاه كوچک و يا در خانه انجام داد .در واقع بايد گفت كه ما در زمينه گياه شناسي كاری نکرديم كه بررسي
كنيم آيا موقعيت كاری در اين رشته وجود دارد يا خير.
كاظم مهدی قلي فارغ التحصيل اين رشته نيز با اشاره به تحقيقات اندك در رشت علوم گياهي
مي گويد:
“علوم گياهي آنقدر بکر است كه ما در چهار رشته خزه شناسي ،جلبک شناسي ،قارچ شناسي و سرخس شناسي يا
متخصص نداريم و يا تعداد متخصصان از انگشتان يک دست كمتر است .در نتيجه كسي كه در يکي از رشته های فوق
متخصص شود ،موقعيت كاری خوبي به دست مي آورد .همچننين اگر يک متخصص علوم گياهي در زمينه سيستماتيک
و فيزيولوژی گياهان دارويي قوی باشد ،مراكز زيادی او را جذب خواهد كرد”.
دكتر فهيمي نيا نيز در مورد فرصت های شغلي فارغ التحصيالن علوم گياهي مي گويد:
“عالوه بر وزارت آموزش و پرورش و مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،سازمان پارك
ها و فضای سبز شهرداری ،وزارت كشاورزی ،وزارت جهاد سازندگي از جمله سازمانهايي هستند كه مي توانند فارغ
التحصيل اين رشته را جذب كنند .همچنين يک ليسانس علوم گياهي مي تواند در موسسه های خصوصي پرورش گل و
گياه مشغول به كار گردد.
توانايي های جسمي ،علمي ،رواني و … مورد نياز و قابل توصيه
الف) توانايي علمي :حافظه خوب ياور خوبي برای دانشجويان اين رشته است.
“چون در رشته علوم گياهي ما با گونه های زيادی از گياهان سر و كار داريم ،دانشجو بايد يک مقدار محفوظات داشته
باشد اما اين به آن معنا نيست كه همه چيز را حفظ كند بلکه بايد اصول را ياد بگيرد و در بقيه موارد از كتابها به عنوان
راهنما استفاده كند”.
ب)عالقمنديها:
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يک دانشجوی علوم گياهي بايد به گياهان عشق بورزد چرا كه بايد روزهای بسياری را در طبيعت به شوق يافتن
گياهان مختلف سپری كند و يا ساعت های متوالي در آزمايشگاه با صبر و حوصله به بررسي اندام های يک گياه
بپردازد.
“با توجه به اين كه رشته علوم گياهي دارای دو شاخه است دانشجويان بايد ويژگي های الزم برای هر دو شاخه اين
علم را داشته باشند.
برای مثال در زمينه سيستماتيک ،دانشجو الزم است فردی منظم و مرتب باشد و بتواند مطالب را در ذهن خويش
بخوبي طبقه بندی كند و همچنين بايد از قدرت تطبيق خوبي برخوردار باشد يعني بتواند يک گياه را با نامش تطبيق
دهد .برای موفقيت در مبحث فيزيولوژی گياهي نيز بايد فردی جستجوگر بود و قدرت تجزيه و تحليل خوبي داشت.
اين رشته صبر و حوصله زيادی مي خواهد چون در آزمايشگاه های علوم گياهي نمي توان عکس العمل يک گياه را به
سرعت مشاهده كرد و اين كار ساعتها و حتي روزها زمان مي برد.
دانشجويي بايد وارد اين رشته شود كه از كودكي يک محقق بار آمده باشد چون بسيار سخت است يک جوان  18يا
19ساله را كه وارد دانشگاه شده است به تحقيق عالقه مند كرد اما اگر دانش آموزان از دوران دبستان محقق و
جستجوگر بار بيايند در دانشگاه مشکلي نخواهند داشت”.
“بسيار مهم است كه دانشجوی اين رشته به اميد كشف قوانين طبيعت بخصوص قوانين موجود برای گياهان وارد
دانشگاه شود چون در اين صورت نسبت به علوم پايه مثل شيمي و رياضي كه در دو سال اول ارائه مي شود بي تفاوت
نخواهد بود و مي داند كه پايه و اساس مباحث بعدی مثل فيزيولوژی ،بر همين علوم پايه استوار شده است”.

معرفی رشته زیست شناسی – گرایش علوم جانوري
اهميت شناخت جانوران و خواص آنها را بهتر است با يک مثال روشن كنيم .امروزه ،استفاده از مواد شيميايي برای
كنترل آفات راه درستي نيست .چون اين مواد تعادل اكولوژی محيط زيست را برهم مي رنند .در حالي كه با شناخت
گونه های حشرات شکارچي مي توان بسياری از آفات مثل حشرات مضر را از بين برد .در اين ميان مي توان به كفش
دوزك ها اشاره كرد كه امروزه كاربرد بسياری در اقتصاد كشاورزی آمريکا دارند و يا مگس های مفيد كه از شته ها
تغذيه مي كنند .پس علوم جانوری و شناخت جانوران از ابعاد مختلف دارای فوايدی است كه شناخت جنبه های
سالمت زندگاني و صرفه جويي اقتصادی او بعد بسيار ساده آن مي باشد.
گرايش های مقطع ليسانس:
علوم جانوری خود يکي از گرايش های رشته زيست شناسي است .اما اين گرايش سه بخش اصلي دارد:
-1جانورشناسي يا بيوسيستماتيک 2 -فيزيولوژی جانوری اعم از حيواني و انساني  3-بافت شناسي و جنين شناسي
جانوری
بسياری از گرايش های زيست شناسي وابسته به علوم جانوری هستند .برای مثال يک محقق علوم سلولي و مولکولي
تا با يک جانور و وضعيت زيستي آن آشنا نباشد نمي تواند روی سلول آن كار كند.
آينده شغلي ،بازار كار ،درآمد:
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مراكز علمي و پژوهشي كه به طور مستقيم نيازمند كار و فعاليت كارشناسان زيست شناسي است عبارتند از :
آزمايشگاههای زيست شناسي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و تدريس علوم زيستي در مدارس ،وزارتخانه و
موسسات ديگری در زمينه های و…
كشاورزی -باغباني ،منابع طبيعي ،جنگلها و مراتع ،محيط زيست ،فضای سبز ،بخشهای تحقيقات كشاورزی ،اصالح
نباتات ،پرورش گياهان زينتي ،بررسي و شناخت جوامع گياهي و گياهان دارويي و صنعتي ،باغهای گياه شناسي و …
همچنين فارغ التحصيالن رشته ها و گرايشهای علوم جانوری و زيست شناسي عمومي و ميکروبيولوژی و ژنتيک مي
توانند در موسسات دولتي و غيردولتي از قبيل:
شيالت ،محيط زيست ،شناخت و بررسي فونها( جانوران كشور و منطقه )آزمايشگاهها و مراكز خون شناسي ،بافت
شناسي ،ميکروب شناسي ،انگل شناسي ،موزه های تاريخ طبيعي و … فعاليت كنند.
جانوران از ديرباز معلم انسان بوده اند و انسان در كالس آنها مبارزه ،شنا ،پرواز ،و بطور كلي استفاده از مواهب طبيعت
را فراگرفته است .به همين دليل بسياری از محققان و دانشمندان ،شاگردان اين كالس جذاب هستند و حتي علم
“بيونيک” ،آموزش علمي درسهای همين كالس مي باشد .علمي كه به بررسي موجودات زنده مي پرازد تا بتوانند با
كشف رازهای زندگي آنها به پيشبرد تکنولوژی كمک كند.
برای مثال پژوهشگران اين علم با مطالعه بر روی پشه مي خواهند پارازيت هايي را كه باعث اختالل دستگاههای
مخابراتي مي شود ،از ميان بردارند چون پشه با ارتعاش بالهای خود وزوزی به راه مي اندازد
كه اين صدا از هرگونه پارازيت اعم از غرش رعد و يا زوزه سوت های كارخانه های صنعتي عبور كرده و به پشه ای
ديگر در  50متری او مي رسد.
اين علم مهم و روزآمد كه كمتر از  40سال از عمرش مي گذرد ،ارتباطي تنگاتنگ با علوم جانوری دارد و بسياری از
محققان علوم جانوری در آزمايشگاههای همين علم مشغول تحقيق و مطالعه بر روی جانوران هستند.
كشورهای صنعتي و پيشرفته ،علوم جانوری مثل ساير علوم پايه از اهميت و ارزی بسياری برخوردار است و
متخصصان آن مي توانند در مشاغل مختلفي مثل شناسايي گونه های مختلف جانوری ،گسترش دادن موزه ها ،رهبری
تورهای تخصصي و مراقبت از نمونه ها و سوژه های زنده فعالت بکنند.
اما فارغ التحصيالن اين گرايش چه فرصت های شغلي ای در ايران دارند؟
دكتر ساری در اين زمينه مي گويد:
“هر چند كه تعداد قابل توجهي از فارغ التحصيالن علوم جانوری جذب بازار كار نمي شوند اما بهترين دانشجويان
هميشه موفق بوده و هستند .چنين افرادی پس از فارغ التحصيلي گاهي برای كارهای تحقيقاتي يا اداره آزمايشگاهها
جذب دانشگاهها مي شوند و يا در سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمانهای مربوط به فعاليت مي پردازند .چون
سازمان محيط زيست برای بررسي اكوسيستم ها به محققان زيست شناسي از جمله علوم جانوری نياز دارد .همچنين
بعضي از فارغ التحصيالن اين رشته وارد سيستم پزشکي شده و در زمينه های خون شناسي يا انگل شناسي فعاليت مي
كنند.
دكتر پاشايي نيز با انتقاد از فرصت های شغلي محدود فارغ التحصيالن اين گرايش مي گويد:
6
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“چون علوم جانوری در كشور ما ناشناخته است ،فرصت های شغلي فارغ التحصيالن آن نيز محدود مي باشد .برای
مثال شاخه موزه داری در علوم جانوری كه به حفظ نمونه های قديمي مي پردازد ،يکي از شغل های مهم و پردرآمد
دنيا است كه مسووليت آن را متخصصان علوم جانوری برعهده دارند .اما متاسفانه اين وظيفه در كشور ما به افرادی
سپرده مي شود كه تخصص الزم را نداشته و به همين دليل تعدادی از موزه ها در شرايط مناسبي قرار ندارند.
ظرفيت پذيرش كل و گرايش مختلف:
توانايي های جسمي ،علمي ،رواني و … مورد نياز و قابل توصيه
الف (توانايي علمي“ :تعداد انگشت شماری از كتابهای رشته علوم جانوری به زبان فارسي است .اين در حالي است كه
كتابهای مورد نظر نيز قديمي هستند و نمي توان به ياری آنها از تحقيقات و مطالعات جديد باخبر شد .به همين دليل
دانشجوی علوم جانوری الزم است كه با زبان انگليسي آشنا باشد .همچنين دانشجوی عالقه مند به جانورشناسي بايد
در رياضي و بخصوص آمار توانمند باشد.
ب) عالقمنديها :برای موفقيت در تمام رشته های دانشگاهي بايد صبر و حوصله داشت .اما در بعضي از رشته ها اين
نياز بيشتر احساس مي شود چرا كه دانشجو بايد وقت زيادی را صرف تحقيق و آزمايش كند تا در مطالعاتش به نتيجه
برسد .گرايش علوم جانوری نيز از جمله همين رشته ها است .دانشجويان اين رشته بايد به گردش در طبيعت عالقه
مند باشند چون اطالعاتي كه با حضور در محيط طبيعي زندگي جانور مي توانند به دست بياورند در هيچ كتابي پيدا
نخواهند كرد.
ب (توانايي مالي“ :در كشور ما دز زمينه علوم جانوری فعاليت های تحقيقاتي زيادی انجام نگرفته است.
به همين دليل دانشجويان عالقه مند به فعاليت های تحقيقاتي مي توانند در اين رشته حضوری فعال داشته باشند تا
جايي كه گاه يک دانشجوی كارشناسي اين رشته طي مدت تحصيل خود يک يا دو گونه جديد از جانوران را شناسايي
مي كند.
نکات تکميلي:
اكثر واحدهای درسي سه گرايش علوم گياهي ،علوم جانوری و زيست دريا يکسان است و فقط  17واحد اين سه
گرايش با يکديگر تفاوت دارد و در واقع دانشجو تنها با مطالعه  17واحد تخصصي ،كارشناس علوم گياهي ،علوم
جانوری و يا زيست دريا مي شود.
دكتر پاشايي در اين باره مي گويد :در خارج از ايران رشته های زيست شناسي از آغاز تفکيک شده هستند و به جز
درسهای عمومي و پايه مثل شيمي و يا رياضي مابقي درسهايشان تخصصي مي باشد .چون تعداد قابل توجهي از
دروس گرايشهای فوق با يکديگر فرق دارد .برای مثال ديرين شناسي ،فيزيولوژی و ژنتيک در علوم گياهي با علوم
جانوری تا حدودی فرق دارد چون ما جانوران را به دو شاخه عمده مهره داران و بي مهره ها تقسيم مي كنيم كه مي
توانند سطحي گسترده از يک سلولي ها تا انسان را در بر بگيرند در حالي كه در گياه شناسي چنين تقسيمي معني نمي
دهد و يا در بحش جنين شناسي ،گياهان دوره تکوين ندارند در حالي كه اين مرحله در جانوران ،مرحله مهمي است.

معرفی رشته زیست شناسی – گرایش زیست دریا
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“دنيای زير آبها دنيای بسيار اعجاب آور و شگفت انگيزی است .دنيايي كه در آن بزرگترين جانور كره زمين يعني
نهنگ زندگي مي كند .موجودی كه گاه تا  15تن وزن و  27متر طول دارد .همچنين خطرناكترين ،باهوشترين،
زيباترين و بي آزارترين جانوران كره زمين در همين محيط پررمز و راز حضور دارند”.
“اگر دانشجوی زيست دريا بخواهد شغلي در ارتباط با رشته تحصيلش پيدا كند ،بايد توجه داشته باشد كه فرصت های
شغلي اين گرايش بيشتر در نواحي ساحلي كشور مثل استان گيالن ،مازندران و خليج فارس وجود دارد.
علي رغم اين كه مراكز پزشکي معتقدند مصرف آبزيان نسبت به ساير مواد پروتئيني از مزيت های فراواني برخوردار
است و حتي آن را“ غذای سالمتي ”مي نامند ،اما اين مواد در كشور ما مورد استقبال قرار نگرفته است .چرا كه از يک
سو مردم به درستي مواد غذايي دريايي را نمي شناسند و از سوی ديگر اين دسته از مواد غذايي گران مي باشند.
در اين ميان فارغ التحصيالن گرايش زيست دريا با فعاليت در مراكز پرورش ماهي و همچنين تحقيق بر روی ارزش
مواد غذايي دريايي و انتشار اين تحقيقات در رسانه های گروهي مي توانند نقش موثری در كاهش موانع فوق داشته
باشند.
“با توجه به اين كه صنعت آبزی پروری و استفاده از منابع آبي در برنامه توسعه اقتصادی دولت جای خاصي را به خود
اختصاص داده است ،اميد است كه كارشناسان زيست دريا بتوانند در زمينه های فوق مشغول به كار گردند”.
وی همچنين در مورد تفاوت فرصت های شغلي اين رشته با مهندسي شيالت مي گويد:
“دانشجوی رشته شيالت تکنيک و فن تکثير و پرورش ماهي را آموزش مي بيند و در همين زمينه فعاليت مي كند .در
حالي كه دانشجوی زيست دريا بيشتر به بررسي خصوصيات موجودات دريايي به عنوان يک موجود زنده و ويژگي
های توليد مثل آنها مي پردازد و از سوی ديگر آبزی پروری تنها بخشي از مطالعات و در نتيجه فعاليت های يک
دانشجوی زيست دريا است و دانشجوی اين گرايش در كل به مطالعه محيط آب و جانداران آن مي پردازد”.
سارا سميعي دانشجوی زيست دريای دانشگاه شهيد بهشتي نيز در مورد فرصت های شغلي فارغ التحصيل اين گرايش
مي گويد:
“عالوه بر كار در شيالت فارغ التحصيالن اين گرايش مي توانند در حفظ بعضي از گونه های آبزيان كه در حال انقراض
هستند مثل ماهي ازون برون و يا ماهي سفيد كار بکنند و مهمتر از همه اين كه ما بايد به ياری كارشناسان زيست دريا
يک اطلس دقيق در مورد گونه های آبزيان موجود در آبهای كشورمان تهيه كنيم تا از گونه ها و در واقع منابع دريايي
موجود در كشورمان باخبر شويم ،كاری كه تاكنون انجام نگرفته است و به همين دليل ما حتي نمي دانيم كه در خليج
فارس چند گونه آبزی وجود دارد .در حالي كه ايالت كوچکي مثل دبي تمام گونه های آبزی موجود در منطقه را
مشخص نموده و نامگذاری كرده است.
عالقمنديها :گرايش زيست دريا مثل ساير گرايشهای زيست شناسي جزو علوم پايه محسوب مي شود و در واقع هدف
اين گرايش تربيت كارشناسان و محققان زيست دريا است ،افرادی كه بايد عاشق كشف حقايق پديده های طبيعي باشند .
چون شايد بتوان در رشته هايي كه جنبه فني يا اجرايي دارند بدون عشق و عالقه بسيار موفق گرديد و حتي شغلي نيز
در همان زمينه پيدا كرد اما يک محقق نمي تواند بدون عشق و عالقه ای وافر با دشواری های كارهای تحقيقاتي دست
و پنجه نرم كند و در نهايت موفق گردد.
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آشنايي با بعضي از مهارت های جنبي مثل غواصي و عکاسي و فيلمبرداری در زير آب مي تواند موفقيت دانشجوی اين
رشته بخصوص در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا نفش موثری داشته باشد.

معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش ميکروبيولوژي
هدف اين شاخه شناخت جانداران ميکروسکوپي و مسائل مختلف مربوط به زندگي آنهاست.
علم ميکروبيولوژی در مورد چگونگي استفاده بهينه از ميکروارگانيسم ها و جلوگيری از ضررها و زيانهايي كه
ميکروارگانيسم ها مي توانند به حيات انسانها ،دامها و نباتات وارد كنند ،بحث مي كند.
در گذشته به ميکروبها شيطانهای نامرئي مي گفتند اما امروزه بايد به آنها فرشته های نامرئي بگوييم چرا كه اگر
ميکروارگانيسم ها در چرخه حيات ،وظيفه خويش را انجام ندهند ،زندگي تمام موجودات از نباتات و حيوانات گرفته
تا انسان به زوال كشيده مي شود.
و باز بخشي از اين ميکروارگانيسم ها هستند كه با ايجاد انواع بيماريهای عفوني زندگي بشر را به خطر مي اندازند
مانند“ ابوال” كه يک بيماری ويروسي ناشناخته بود و در آفريقا تعداد زيادی از افراد را به كشتن داد و يا“ ايدز ”كه
بشر را تا آستانه سال  2000عاجز و ناتوان كرده است.
بي شک نمي توان به نقش مهم ميکروارگانيسم ها در هستي اعتقاد داشت و از اهميت كاربرد رشته ميکروبيولوژی كه به
عنوان بررسي ميکروارگانيسم ها مي پردازد ،غافل ماند.
اما ميکروارگانيسم ها كه اساس و پايه علم ميکروبيولوژی را تشکيل مي دهند ،چه هستند؟
ميکروارگانيسم ها موجودات ريز ذره بيني مانند :باكتريها ،ويروسها ،قارچهای ميکروسکوپي و ژرتوزوئرها هستند كه با
چشم غيرمسلح ديده نمي شوند.
علم ميکروبيولوژی كه گرايشي از علم زيست شناسي است به بررسي و مطالعه ميکروارگانيسم ها مي پردازد .در اين
علم ارتباط ميکروارگانيسم ها با خودشان و همچنين با موجودات عالي تر مانند انسان ،حيوانات و گياهان مورد بررسي
قرار مي گيرد.
رشته ميکروبيولوژی كه با ميکروارگانيسم ها يعني موجودات ريز ذره بيني سروكار دارد ،دو جنبه مهم دارد .يکي
مبارزه با ميکروارگانيسم های خطرناك و بيماری زا كه حيات انسانها ،حيوانات و گياهان را به خطر مي اندازند و
ميکروبيولوژيست با شناسايي روش و مسير ايجاد بيماری ها مي تواند اين مسير را متوقف كرده و از چرخه و سير
بيماری جلوگيری كند و جنبه ديگر استفاده بهينه و مناسب از ميکروارگانيسم ها برای توليد مواد غذايي و تبديل بهينه
صنايع غذايي مثل تهيه پنير ،ماست و يا حتي نان و همچنين توليد داروهای پزشکي و دامپزشکي مي باشد.
اهميت اين رشته با توجه به نياز صنايع غذايي و تخميری به كارشناسان اين رشته ،نياز علوم پزشکي و دارويي ،نياز
سازمان های محيط زيست و مبارزه با آلودگي آن ،نياز كشاورزی و دام پروری ،نياز دانشگاه ها به مدرس و محقق و
…به خوبي روشن مي شود.
گرايش های مقطع ليسانس:
گرانش ميکروبيولوژی يکي از پنج گرايش رشته زيست شناسي سلولي و ملکولي است .اما الزم به توضيح است كه…
علم ميکروبيولوژی گرايشهای مختلفي دارد كه عبارتند از:
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الف (گرايش پزشکي .در اين گرايش ميکروبهايي كه برای انسان بيماری زا هستند و چگونگي فعاليت آنها بررسي مي
شود .البته اين گرايش قسمت كوچکي از علم ميکروبيولوژی را به خود اختصاص مي دهد چرا كه از ميان ميکروبهای
شناخته شده فقط حدود  170نوع ميکروب ،بيماری زا هستند و بقيه ميکروبها تاكنون شناخته شده اند ،ميکروبهايي
مفيد مي باشند.
ب (ميکروبيولوژی غذايي .بسياری از مواد غذايي مثل ماست يا پنير به ياری ميکروبها توليد مي شوند.
ج (ميکروبيولوژی صنعتي .در اين گرايش از ميکروبيولوژی از ميکروبهای مفيد برای توليد مواد صنعتي مانند اسيدها و
كمپوست ميکروبي) تهيه كود به ياری مواد زايد و زباله ها (استفاده مي شود .همچنين از ميکروبها در رفع آلودگي های
محيط زيست استفاده مي گردد.
آينده شغلي ،بازار كار ،درآمد:
دكتر يحيي همتي مدير گروه ميکروبيولوژی دانشکده پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره مي گويد :ميکروبيولوژی
پايه و اساس بسياری از علوم از قبيل :بيوشيمي ،بيوتکنولوژی ،ژنتيک و پزشکي است.
برای مثال يکي از پايه های مستحکمي كه پزشکي بر روی آن استوار است ،ميکروبشناسي است .چون علم
ميکروبشناسي است كه توانسته است در مقابل حمالت سهمگين بيماری های بسيار خطرناك و جهانگير مانند فلج
اطفال و يا طاعون با تشخيص ،درمان و يا تهيه واكسن و راه های اساسي و موثر در اختيار بشر قرار دهد و باز علم
ميکروبشناسي است كه بايد راهي برای نجات انسان از چنگال بيماريهای عفوني جديد پيدا بکند.
يکي از كاربردهای رشته ميکروبيولوژی حداقل در بعد سنتي ،تشخيص بيماری است چون در آزمايشگاه های تشخيص
طبي محققان عمدتا با بيماريهای عفوني ميکروارگانيسم ها سروكار دارند يعني يا به طور مستقيم به تشخيص
ميکروارگانيسم ها مي پردازند يا به تشخيص آثار حياتي آنها مي پردازند كه نهايتا اين آثار حياتي ما را به سوی يک
ميکروارگانيسم هدايت مي كند مثل ترشح يک آنزيم يا تبديل قند به اسيد كه در اين موارد ما خود ميکروارگانسم را
نمي بينيم اما از آثار حياتي آن مي توانيم تشخيص دهيم كه با چه ميکروارگانيسمي سروكار داريم و اين ميکروارگانيسم
چه بيماری را ايجاد كرده است.
با توجه به اينکه متاسفانه امروزه دنيا با خطر شيوع مجدد بيماريهای ميکروبي قديمي و شيوع
بيماريهای جديد روبرو است رشته ميکروبيولوژی در پيشگيری و جلوگيری از بيماری كاربرد دارد مثل علم واكسينه
لوژی كه علم جديدی است و وظيفه آن ساخت واكسنها و سرم های مختلف مي باشد.
مواد غذايي و توليد مواد غذايي مختلف اثر ميکروارگانيسم ها بسيار قابل توجه است .همچنين رشته ميکروبيولوژی در
كشاورزی بطور بسيار وسيعي در تشخيص آفات گياهي ،مبارزه با آفات گياهي و ايجاد مقاومت گياهي نسبت به آفات
(ايجاد گياهاني مقاوم به آفات و حشرات )مورد استفاده قرار مي گيرد .در صنايع و معادن نيز برای استخراج فلزات
سنگين و در تصفيه نفت در گوگردزدايي از نفت مورد استفاده قرار مي گيرند .همين استفاده از رشته ميکروبيولوژی در
گوگردزدايي بسيار مهم است چون در تصفيه نفت مرحله گوگردزدايي بسيار گران تمام مي شود .اما ميکروارگانيسم
هايي هستند كه گوگرد را در خودشان تثبيت مي كنند و جدا مي شوند و به اين وسيله مي توان بهترين نفت بدون
گوگرد را خيلي ارزان به دست آورد.
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در محافظت از محيط زيست نيز ميکروارگانيسم هايي هستند كه تصفيه فاضالبها و مبارزه بيولوژيک با عفونتها آلودگي
های فاضالبي مورد استفاده قرار مي گيرند و آب سالم و در حقيقت بدون آلودگي تحويل مي دهند همچنين در آلودگي
های نفتي ميکروبهای نفت خواری هستند كه پارافين و خود نفت را به عنوان مواد غذايي استفاده مي كنند و توده ای
سلولي مي سازند كه مورد مصرف تغذيه آبزيان را از بين مي برد ،تبديل به يک ماده غذايي مي كنند كه مورد استفاده
آبزيان قرار مي گيرد .تبديل به يک ماده غذايي مي كنند كه مورد استفاده آبزيان را از بين مي برد ،تبديل به يک ماده
غذايي مي كنند كه مورد استفاده آبزيان قرار مي گيرد .تا حدودی نيز همين كار در خليج فارس برای تصفيه آلودگي
چاههای نفتي كويت انجام گرفت.
حتي در صنعت نساجي نيز اين علم به ياری بشر آمده است و به تازگي در صنعت نساجي از
ميکروارگانيسم ها برای تثبيت نشاسته و آهار دادن پارچه استفاده مي شود.
فعاليت در مراكز ميکروب شناسي ،كارشناسي علوم آزمايشگاهي ،بررسي آلودگي های ميکروبي مواد غذايي اعم از
فرآورده های گياهي و دامي ،صنايع غذايي مراكز تشخيص بيماری ميکروبي ،ويروس ،عوامل و فرآورده های تخميری
و … نمونه هايي از توانايي های فارغ التحصيالن گرايش ميکروبيولوژی است.
سازمان ها و مراكزی مانند وزارت بهداشت و درمان ،آزمايشگاه های پاتولوژی و ميکروب شناسي بيمارستان ها،
بيماری های دامي( دام پزشکي ).آزمايشگاه های تشخيص طبي ،صنايع غذايي مختلف و كارخانه های كنسروسازی،
نوشابه سازی ،عصاره گيری ميوه ها ،عرقيات و صنايع گوشتي و…
همه و همه محل هايي هستند كه فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در آنها مشغول به كار شوند.
توانايي های جسمي ،علمي ،رواني و … مورد نياز و قابل توصيه
الف (توانايي علمي :آقای محمد آموزگار نيز در اين باره مي گويد :دانشجوی اين رشته بايد در درس زيست شناسي
بخصوص در بخشهايي كه به علوم سلولي مولکولي مي پردازد و شيمي قوی و توانا باشد.
به هر حال فارغ التحصيالن ديپلم تجربي در اين رشته موفق ترند.
ب( عالقمنديها :صبر و حوصله و عشق و عالقه دو نکته اساسي برای موفقيت در رشته ميکروبيولوژی است كه تمام
استادان و دانشجويان اين رشته به آن اشاره مي كنند چرا كه تحقيق در آزمايشگاههای ميکروبيولوژی و كشت دادن يک
ميکروب نيازمند صبر و حوصله است و تحقيق در مورد بيماريهای ميکروبي و مبارزه با آنها عشق و عالقه ای وافر مي
طلبد .اين عالقه بايد از دو جهت باشد ،يکي علقه به مسائل زيستي و ديگری عالقه به كارهای آزمايشگاهي) نظير
كشت ميکروارگانيسم ها(اما عالوه بر نکات فوق دكتر محمدی در مورد ويژگي های دانشجوی موفق اين رشته مي
گويد:
دانشجوی اين رشته بايد از دو توانايي مهم برخوردار باشد كه يکي از آنها حافظه ای قوی است چون بيشتر مطالب اين
رشته تئوری است و دوم قدرت تجزيه و تحليل است چرا كه اگر دانشجويي نتواند از اطالعاتي كه در حافظه اش جمع
كرده است ،بهره برداری مناسب كرده و تحليل مناسبي داشته باشد ،مثل يک كامپيوتر خاموش مي ماند كه هيچ استفاده
ای از آن نمي شود.
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:
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وی در ادامه در مورد موقعيتهای شغلي اين رشته در ايران مي گويد :در حال حاضر كارشناسان ميکروبيولوژی به عنوان
نيروهايي كه مسلط به تکنيکهای ميکروبيولوژی هستند در پژوهشگاه نفت برای تحقيق بر روی ميکروبهای نفت خوار يا
گوگردزدايي ،در بخش صنايع غذايي در كارخانه های كنسروسازی و كمپوت سازی و در صنايع بهداشتي مشغول به كار
هستند اما مسلم است كسي كه در رشته ميکروب شناسي مدرك ليسانس دارد ،بايد در كنار يک كارشناس يا متخصص
كه دارای تحصيالت عالي تری است كار بکند اما اگر دانشجوی اين رشته به مدارج باالتر تحصيلي دست پيدا كند،
عالوه بر به دست آوردن اطالعات جديدتر ،مي تواند موقعيت های شغلي بهتر و متنوع تری داشته باشد.
دكتر همتي نيز با اشاره به موارد فوق مي گويد :كاربرد اين رشته آنقدر گسترده است كه قابل ذكر نيست برای مثال
محقق اين رشته از يک سوی مي تواند به بررسي كاربرد سالحهای ميکروبي و راههای پيشگيری از اين سالحها
بپردازد و از سوی ديگر مي تواند در كارخانه های عطرسازی به ساخت عطرهای خوشبو به ياری ميکروبها مشغول
باشد.
دكتر همتي همچنين در مورد امکان داشتن شغل آزاد در اين رشته مي گويد :تهيه لوازم آزمايشگاهي مورد نياز در اين
رشته يکي از شغلهايي است كه بعضي از فارغ التحصيالن ميکروبيولوژی جذب آن مي شوند و در اين زمينه خدمات
شايسته ای انجام مي دهند.
طيبه جليلي دانشجوی كارشناسي ارشد ميکروبيولوژی دانشگاه تهران نيز در مورد موقعيتهای شغلي اين رشته مي گويد :
رشته ميکروبيولوژی موقعيتهای شغلي متنوعي دارند كه از ان جمله مي توان به فعاليت در موسسه استاندارد و يا
آزمايشگاههای كارخانجات تهيه مواد بهداشتي و غذايي در جهت تشخيص كيفيت و سالمت اين مواد از نظر عدم
آلودگي ميکروبي) بيماری زا يا مولد فساد (اشاره كرد.
همچنين عده ای از فارغ التحصيالن در مراكز تهيه مواد دارويي مانند تهيه آنتي بيوتيک ها كار مي كنند چرا كه از برخي
ميکروارگانيسم ها مانند كپکها و اكتيوميست ها مي توان برای تهيه بعضي از آنتي بيوتيک ها مثل پني سيلين ها و
استرپتومايسين استفاده كرد و باالخره كارخانجات تهيه اسيدها مانند اسيد بوتريک و اسيد استيک و حالل ها مانند
الکل و استون و مراكز تهيه واكسن مانند موسسه رازی و انستيتو پاستور ايران مي توانند مراكز جذب فارغ التحصيالن
اين رشته باشند.

ميکروبيولوژی يا زيست شناسي سلولي مولکولي
گاه مي شنويم كه از رشته ميکروبيولوژی با عنوان زيست شناسي سلولي مولکولي ياد مي شود .برای مثال در برخي از
قسمتهای دفترچه ها راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور از اين رشته با عنوان زيست شناسي
سلولي مولکولي ياد شده است و به همين دليل تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری تصور مي كنند كه رشته
ميکروبيولوژی همان رشته علوم سلولي مولکولي است و در نتيجه هنگام انتخاب رشته با مشکالتي روبرو مي شوند.

معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش ژنتيك
سال  1973وقتي به ياری علم ژنتيک اولين ژن“ كلون ”گرديد شايد كمتر كسي فکر مي كرد كه بزودی اين علم يکي
از علوم راهبردی دنيا شود و حتي تا جايي گسترش بيابد كه نشريه Scienceباسواد بودن را مساوی با اطالع داشتن
از دو علم كامپيوتر و ژنتيک بداند.
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اين علم جوان در اين مدت كوتاه به يکي از علوم استراتژيک جهان تبديل شده است.
پروفسور محمدرضا نوری دلوئي استاد ژنتيک دانشکده پزشکي دانشگاه تهران در معرفي اين علم مي گويد:
“بطور كلي دانش ژنتيک درباره انتقال صفات وراثتي از والدين به اوالد بحث مي كند كه البته اين والدين مي توانند
انسان ،درخت و يا باكتری باشند .در واقع ژنتيک تالش مي كند تا بگويد كه چه مکانيزم هايي مولکولي ،عامل انتقال
صفات از نسلي به نسل ديگر هستند .مکانيزم هايي كه باعث مي شوند تا فرزندان شباهت زيادی به والدين داشته باشند
و همچنين مي خواهد بداند كه چرا گاهي اوقات در بين والدين و فرزندان در برخي صفات تفاوت های بسيار معني
داری وجود دارد؟
برای مثال چرا گاهي اوقات والدين سفيدپوست ،بچه رنگين پوست دارند؟
آنچه مسلم و روشن است در سطح جهاني در همه كشورها ،چه در زمينه های آموزشي و چه پژوهشي و بهره وری
علمي و اقتصادی ،رشته های علوم زيستي مورد توجه كامل است و مسائل بنيادی و پژوهشي رشته های ديگری مانند
كشاورزی( زراعت ،باغباني ،گياه پزشکي )و رشته های علوم پزشکي (پزشکي ،دندانپزشکي ،داروسازی )و پيراپزشکي
نياز مبرم به اطالعات و نظريه های علوم زيستي و تحقيقات و پژوهش های اين علم دارد.
دانش ژنتيک هميشه به طرح سه پرسش كليدی مي پردازد كه اين سه پرسش عبارتند از:
چه چيزی موروثي است؟) بررسي ماهيت فيزيکي شيميايي ماده وراثتي(
ماده وراثتي چه مي كند؟) بررسي عملکردها و نقش های ماده وراثتي(
ماده وراثتي در خالل نسل ها و بخصوص در زمان تکامل زيستي چگونه تغيير پيدا كرده و يا دستخوش جهش مي
شود؟”
دكتر فروغ مند استاد ژنتيک دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در معرفي رشته ژنتيک در سطح
كارشناسي مي گويد:
مطالعات و تحقيقات ژنتيک در جانوران و گياهان بررسي كاريوتيپها و ژنوتيهای گياهان و جانوران ،تشخيص كروموزوم
های بيمار ،عوامل وراثتي بيماری های ژنتيکي ،اصالح نباتات) در ژنتيک گياهي (و اصالح جانوران) دامي (در ژنتيک
جانوری ،مطالعات و مشاوره های ژنتيکي انساني در ازدواج ها و خانواده ها از جمله توانايي های فارغ التحصيالن
گرايش ژنتيک است.
اگر قرار باشد چند بيماری مهلک و يا سخت را نام ببريد ،چه بيماری هايي به خاطرتان مي آيد؟ ايدز؟ سرطان؟
تاالسمي؟ هموفيلي؟ عقب ماندگي ذهني يا جسمي؟
بله !تمامي اين بيماری ها مهلک و يا سخت مي باشند .اما آيا مي دانيد كه تمامي اين بيماری ها بگونه ای ژنتيکي
هستند؟ و همچنين آيا مي دانيد كه به ياری روشها و فنون جديد مهندسي ژنتيک  ،بسياری از بيماری های ژنتيکي در
آستانه مهار شدن قرار دارند؟
دكتر نوری دلوئي در اين زمينه مي گويد:
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“يکي از قلمروهای ژنتيک “،ژن درماني” است كه در مدتي كوتاه توانسته است ،سيمای جهان پزشکي را با
دستاوردهای عظيم خود به گونه ای بنيادين دگرگون سازد .چرا كه اين روش نوين با جانشين ساختن ژن های سالم به
جای ژن های معيوب و يا با ترميم ژن های معيوب به مداوای اساسي بيماری مي پردازد”.
دكتر نوری دلوئي در ادامه سخنان خويش مي گويد:
“البته علم ژنتيک كاربردهای گسترده ديگری نيز در علوم پزشکي دارد كه از آن جمله مي توان به توليد انبوه ،ارزان و
بدون خطر واكسن های انساني و حيواني با استفاده از باكتری ها و قارچ ها ،توليد داروهای جديد و پروتئين های
گوناگون برای درمان بيماری های مختلف و تشخيص قبل از تولد بيماری های كروموزومي و بيماری های ژني با روش
های پزشکي مولکولي مثل تشخيص بيماری تاالسمي در دوران جنيني اشاره كرد .كه بدون شک در تمامي اين فعاليت
ها و تحقيقات متخصصان ژنتيک حضوری فعال و چشمگير دارند”.
وی در ادامه مي گويد:
“از سوی ديگر متخصصان ژنتيک نه تنها در پزشکي بلکه در كشاورزی و صنعت نيز تحقيقات با ارزشي انجام داده اند .
برای مثال با استفاده از روشها و فنون مهندسي ژنتيک مي توان گياهاني را توليد كرد
كه نسبت به عواملي همچون سرما ،گرما ،رطوبت ،خشکي ،امالح ،حشرات ،آفات ،ويروس ها و ساير عوامل بيماری
مقاوم بوده و عالوه بر آن در مقايسه با موجود طبيعي ،مجهز به مکانيسم های دفاعي اضافي باشند .مثل توليد گوجه
فرهنگي جديد با كميت و مقاومت به مراتب بيشتر و طعم بهتر از گوجه فرنگي طبيعي كه اولين محصول گياهي
دستکاری شده ژنتيکي مي باشد.
همچنين مهندسي ژنتيک در صنعت برای بازيافت ضايعات شهری و تبديل آنها به موادی نظير كود كمپوست ،توليد انبوه
آنيزم های مورد نياز در صنايع غذايي ،خوراك دام و طيور ،چرم سازی و داروسازی و دهها مورد ديگر كاربرد دارد”.
آنچه گفته شد بيانگر جايگاه علم ژنتيک در كشورهای صنعتي است وگرنه علم ژنتيک در ايران هنوز در ابتدای راه
است و بايد تالش بسيار كرد و كاستي ها را جبران نمود و موانع را از ميان برداشت تا بتوان شاهد رشد روزافزون علم
ژنتيک در ايران بود .البته اين به آن معني نيست كه در كشور ما تحقيقات ژنتيکي انجام نمي گيرد و فارغ التحصيالن اين
رشته جذب هيچ مركزی نمي شوند ،بلکه سازمانهای مختلفي هستند كه به فعاليت های تقحيقاتي ژنتيکي مي پردازند كه
از جمله مي توان به مراكز مختلف وزارت كشاورزی ،وزارت جهاد سازندگي ،مراكز پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش
عالي ،انستيتو پاستور ،مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيک و تکنولوژی زيستي اشاره كرد .عالوه بر مراكز فوق به گفته
دكتر فروغ مند كارشناسان ژنتيک مي توانند در مراكز ژنتيک دولتي و خصوصي مانند بخشهای ژنتيک مراكز بهزيستي،
جهاد دانشگاهي ،بيمارستان ها و كلينيک های خصوصي مشغول به كار گردند.
مراكزی از جمله :منابع طبيعي ،جهاد كشاورزی ،بخش های تحقيقاتي گياهي باغباني و پرورش گل های زينتي و … و
در ژنتيک جانوری سازمان ها و نهادهايي مانند :دام پروری ،دام پزشکي ،وزرات بهداشت و درمان( كارشناسي مشاوره
ژنتيکي انسان )و … از جمله محل های كار برای دانشجويان اين رشته است.
عالقمنديها :در همه رشته ها بخصوص در علوم پايه و بويژه در گرايشهای مختلف رشته زيست شناسي بايد عالقه مند
بود و صبر و پشتکار داشت تا بتوان طعم شيرين موفقيت را چشيد.
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دكتر نوری دلوئي در همين زمينه مي گويد:
“عالقه ،پشتکار ،اميد و نشاط شرط ورود به ميدان علم ژنتيک است .يعني دانشجو بايد بدون هراس از مشکالت و
موانع موجود ،با دقت تمام و براساس راهنمايي های اساتيد و افراد اهل نظر به مطالعه بپردازد و تالش كند تا همه روش
ها و فنوني كه به او آموزش داده مي شود به صورت نظری و عملي فراگير تا به يک عنصر نظری صرف تبديل نشود
بلکه يک نيروی علمي و فني خالق و نوآور باشد.
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:
جايگاه علم ژنتيک در كشورهای صنعتي با جايگاه فعلي اين رشته در اين بسيار متفاوت است كه محتاج تالش بسيار
برای جبران كاستي هاست.
البته اين به آن معني نيست كه در كشور ما تحقيقات ژنتيکي انجام نمي گيرد و فارغ التحصيالن اين رشته جذب هيچ
مركزی نمي شوند ،بلکه سازمانهای مختلفي هستند كه به فعاليت های تحقيقاتي ژنتيکي مي پردازند كه از جمله مي توان
به مراكز مختلف وزارت كشاورزی ،وزارت جهاد سازندگي ،مراكز پژوهشي وزارت فرهنگ و اموزش عالي ،انستيتو
پاستور ،مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيک و تکنولوژی زيستي اشاره كرد .عالوه بر مراكز فوق به گفته دكتر فروغ مند
كارشناسان ژنتيک مي توانند در مراكز ژنتيک دولتي و خصوصي مانند بخشهای ژنتيک مراكز بهزيستي ،جهاد
دانشگاهي ،بيمارستان ها و كلينيک های خصوصي مشغول به كار گرداند.

هرگز اشتباه نکن ....
اگراشتباه كردی  ...تکرار نکن
اگر تکرار كردی  ...اعتراف نکن
اگر اعتراف كردی  ...التماس نکن
اگر التماس كردی  ...ديگر زندگي نکن
ناپلئون

15
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فارغ التحصيالن رشته ي زیست شناسی در چه دانشگاه هایی وچه رشته هایی در ایران ادامه تحصيل بدهند؟

الف ) دانشگاه ها
دانشگاه های وابسته به وزارت علومدانشگاه های وابسته به وزارت بهداشتدانشگاه آزاددانشگاه های بين المللي(مثل دانشگاه كيش وابسته به دانشگاه تهران)دانشگاه های پيام نور كه از طريق فراگيری دانشجو مي پذيرندگرایش هاي زیست شناسی در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم)1مجموعه زيست شناسي
علوم سلولي ومولکوليژنتيکميکروبيولوژیبيوشيميبيوفيزيکزيست فناوری ميکروبي(بيوتکنولوژی ميکروبي)زيست فناوری دريا(بيوتکنولوژی دريا))2مجموعه علوم گياهي
فيزيولوژی گياهي-سيستماتيک واكولوژی

16
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حسین رحیمی

زيست شناسي تکويني)3مجموعه علوم جانوری
فيزيولوژی جانوریبيوسيستماتيک جانوریزيست شناسي تکوينيبافت شناسي وجنين شناسيبافت شناسي آب زيان)4مجموعه زيست شناسي دريا
جانوران دريابوم شناسي درياآلودگي درياگرایش هاي زیست شناسی در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشتانگل شناسيايمني شناسيبيوشيمي بالينيحشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلينخون شناسي آزمايشگاهي وبانک خون(هماتولوژی)راديوبيولوژی وحفاظت پرتويي-رفاه اجتماعي

17
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حسین رحیمی

زيست فناوری پزشکي(بيوتکنولوژی پزشکي)ژنتيک انسانيسم شناسيعلوم تشريحيعلوم تغذيهعلوم تغذيه دربحران وحوادث غير مترقبهعلوم بهداشتي درتغذيهعلوم داروهای پرتوزافيزيولوژیقارچ شناسي پزشکيكتابداری واطالع رساني پزشکيكنترل مواد خوراكي وآشاميدنيميکروب شناسيميکروب شناسي مواد غذايينانوتکنولوژی پزشکينظارت برامور داروييويروس شناسي پزشکيگرایش هاي زیست شناسی در دانشگاه آزاد-بيوشيمي

18
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علوم گياهي*فيزيولوژی گياهي
*سيستماتيک اكولوژی
*زيست شناسي تکويني
علوم جانوری*فيزيولوژی جانوری
*بيوسيستماتيک جانوری
*بافت شناسي وجنين شناسي
*سلولي وتکويني
ميکروبيولوژیبيوفيزيکژنتيک-سلولي ومولکوليزيست فناوری (ميکروبي)زيست فناوری(دريا)مجموعه زیست شناسی دریا
بوم شناسي درياجانوران درياگياهان درياآلودگي دريامحيط زيست دريا19
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دنيا
دنيا دو روز است
یك روز با توو روز دیگر عليه تو
روزي که با توست مغرور مشو و روزي که عليه توست نااميدمگرد
زیرا هر دو پایان پذیرند
امام علی(ع)
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کارشناسی ارشد وزارت علوم
گرايش های كارشناسي ارشدمجموعه زيست شناسي سلولي ومولکولي
)1علوم سلولي ومولکولي )2ژنتيک )3ميکروبيولوژی )4بيوشيمي )5بيوفيزيک )6زيست فناوری ميکروبي )7زيست
فناوری دريا
ضرايب ودروس امتحاني مجموعه زيست شناسي:
عناوين دروس امتحاني)1:زبان عمومي وتخصصي )2مجموعه زيست شناسي (گياهي،جانوری،ميکروبي،سلولي
ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل))3ژنتيک )4بيوشيمي )5سلولي ومولکولي  )6ميکروبيولوژی
)7مجموعه ويروس شناسي،قارچ شناسي،ايمني شناسي )8بيوفيزيک  )9مجموعه زيست شناسي دريا (پالنکتون
شناسي،كفزيان،بوم شناسي،فيزيولوژی آبزيان)
رشته

گرايش

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس(از راست به چپ)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 )1سلولي ومولکولي

-

2

3

2

2

4

2

1

0

0

)2ژنتيک

-

2

3

4

2

2

2

0

1

0

)3ميکروبيولوژی

-

2

3

2

2

1

4

2

0

0

)4بيوشيمي

-

2

3

2

4

2

1

0

2

0

)5بيوفيزيک

-

2

3

1

2

3

1

0

4

0

)6زيست فناوری ميکروبي

-

2

3

3

2

0

3

2

1

0

)7زيست فناوری دريا

-

2

3

3

3

2

2

0

0

3

داوطلباني كه قصد ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي را دارند
بسته به عالقه مندی خود به هر يک از گرايش های اين رشته ،مي توانند با برنامه ريزی مناسب به موفقيت برسند .البته
معموال داوطلباني كه رتبه خوبي در آزمون برای گرايش مورد نظرشان كسب مي كنند ،در گرايش های ديگر نيز رتبه
های خوبي بدست مي آورند.
دفترچه سؤاالت آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي شامل  211سؤال است كه
 241دقيقه زمان برای پاسخگويي به آنها در نظر گرفته شده است.
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حسین رحیمی

ترتيب سؤاالت در دفترچه سؤاالت آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي به اين
شکل است 30 :سؤال برای زبان عمومي و تخصصي–  40سؤال برای مجموعه زيست شناسي (كه شامل سؤاالت
گياهي ،جانوری ،ميکروبي ،سلولي و مولکولي ،ژنتيک ،بيوشيمي ،بيوفيزيک و اكولوژی و تکامل است)–  20سؤال از
ژنتيک 20 ،سؤال مربوط به بيوشيمي 20 ،سؤال برای سلولي و مولکولي 20 ،سؤال ميکروبيولوژی 20 ،سؤال مربوط
به مجموعه ويروس شناسي -قارچ شناسي -ايمني شناسي 20 ،سؤال از بيوفيزيک و  20سؤال هم از مجموعه زيست
شناسي دريا (پالنکتون شناسي ،كفزيان ،بوم شناسي ،فيزيولوژی آبزيان) مطرح شده است.
كارشناسان ارشد رشته زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي ،مي توانند در آزمايشگاههای تحقيقاتي نظير انستيتو
پاس تور ،مركز تحقيقات ژنتيک و تکنولوژی زيستي ،مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،مركز تحقيقات پليمر و
 ...مشغول بکار شوند و نيز امکان تدريس در مدارس و نيز دانشگاه های كشور برای اين عزيزان فراهم است .شايد
كاری كه پيدا مي كنيد ،آن كار ايده آلي نباشد كه هميشه در روياهايتان فکر مي كنيد ولي پيشنهاد ما اين است كه به
همين راضي باشيد! چرا كه ابتدای كار هميشه همينطور است و مطمئن باشيد كه با سعي و تالش و با كسب هرچه بيشتر
دانش ،به مراتب عالي ترخواهيد رسيد.
متوسط طول دوره كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي ،دو سال است كه ميتواند كمتر و
يا بيشتر نيز به طول بيانجامد .معموال دو ترم اول ،واحدهای تئوری ارائه مي گردد و در ترم های آخر دانشجو بايد بر
روی پروژه پايان نامه خود كار كند .در شيوه آموزش محور ،واحد عملي (پايان نامه) ارائه نمي گردد و تمامي واحدها
به صورت تئوری هستند.
تمامي گرايش های مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي و مولکولي دارای مقطع دكتری نيز مي باشند كه عالقه مندان
به ادامه تحصيل ميتوانند هم در دانشگاه های داخل كشوردانش آموخته شوند و هم در صورت تمايل فارغ التحصيالن
مقطع كارشناسي ارشد مي توانند از دانشگاه های خارج از كشور برای ادامه تحصيل در مقطع دكتری درخواست پذيرش
كنند .بسياری از دانشگاه های معتبر كشور در علوم پايه دانشجوی مقطع دكتری مي پذيرند ولي ساالنه تعداد پذيرش در
گرايشهای مختلف مي تواند متفاوت باشد و يا بعنوان مثال يک دانشگاه در يک گرايش خاص برای مقطع دكتری
پذيرش نداشته باشد.

)1گرایش علوم سلولی ومولکولی
در زيست شناسي سلولي و مولکولي آنچه كه مورد مطالعه قرار مي گيرد ،سلول و مولکول های مهم در حيات سلول كه
از آن جمله ماده ژنتيکي و پروتئين ها مي باشند ،است .در اين علم چگونگي فعاليت سلول و اين مولکولها بررسي مي
شود.
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد زيست گرايش علوم سلولي مولکولي
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد :
پژوهشگر -استاد دانشگاه -معلم  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
22
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همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش كارگزار بيمه
و در نهايت ،طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت ،مشاغل زير امکان جذب اين رشته تحصيلي را در حوزه
بهداشت و درمان دارند:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي  -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم-
كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
دوره تحصيلی

تعداد پذیرش

دانشگاه هاي پذیرش کننده
دانشگاه حکيم سبزواري -بوشهر-کرمانشاه-شيراز-تبریز-

روزانه

خوارزمی

تهران-ساري-کردستان-بابلسر-اردبيل

–

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فن آوري

140

اصفهان -تهران-دانشگاه جامع امام حسين-مشهد
دانشگاه حکيم سبزواري  -تهران-اصفهان -بابلسر-اردبيل –
نوبت دوم

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فن آوري 25 -
مشهد

غير انتفاعی

پردیس خودگردان

علم وفرهنگ(تهران)-علم وهنر (یزد)-جهاد دانشگاهی
(اصفهان)-ميمه
تهران(محل تحصيل پردیس خودگردان در جزیره کيش)-
شيراز

23
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)5گرایش ژنتيك
دانش ژنتيک درباره انتقال صفات وراثتي از والدين به فرزندان بحث مي كند .والديني كه مي توانند انسان ،درخت و يا
باكتری باشند .در واقع علم ژنتيک تالش مي كند تا بگويد كه چه مکانيزم های مولکولي ،عامل انتقال صفات از نسلي به
نسل ديگر هستند و چه مکانيزم هايي باعث مي شوند تا فرزندان شباهت زيادی به والدين داشته باشند و همچنين مي
خواهد بداند كه چرا گاهي اوقات در بين والدين و فرزندان در برخي صفات تفاوت های بسيار معني داری وجود دارد؟
اين علم در اين مدت كوتاه به يکي از علوم استراتژيک جهان تبديل شده است.
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد ژنتيک
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد :
پژوهشگر -استاد دانشگاه  -معلم  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه
و در نهايت ،طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت ،مشاغل زير امکان جذب اين رشته تحصيلي را در حوزه
بهداشت و درمان دارند:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي  -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم-
كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

24
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دانشگاه هاي پذیرش کننده

تعداد پذیرش

اراک -تربيت مدرس  -تبریز-خوارزمی تهران-اهواز-
روزانه

شهرکرد-زاهدان-رشت –اصفهان -یزد -گنبد -شهيد 105
بهشتی-زابل-مراغه-یزد(آموزش محور)

نوبت دوم

تبریز-زاهدان-رشت –اصفهان -یزد -زابل-مراغه

27

پيام نور

تهران

52

پردیس خودگردان

تبریز-تربيت مدرس-زابل-شهرکرد-رشت

37

غير انتفائی

علم و فرهنگ تهران -علم وهنر یزد-ساري-ميمه

60

)3گرایش ميکروبيولوژي
ميکروبيولوژی يا ميکروب شناسي دانشي است كه درباره ميکروارگانيسمها يا جانداران بسيار ريز بحث و گفتگو ميكند.
جانداراني كه در ميکروبيولوژی بيشتر بررسي ميشوند شامل پروكاريوتها  ،باكتریها ،ويروسها ،و يوكاريوتهايي مانند
قارچ و تک سلوليها يا پروتوزوآها ميباشد.
مطالعه چرخه رشد و تکثير ميکرو ارگانيسم های بيماری زا به منظور مبارزه با آنها و مطالعه ميکروارگانيسم های مفيد
در توليد مواد غذايي و داروهای پزشکي و دامپزشکي از ديگر مباحث مورد بحث در رشته ميکروبيولوژی است.
امروزه رشته ميکروبيولوژی با بسياری از رشته های ديگر نظير ژنتيک ،پزشکي ،زيست شناسي سلولي ،انگل شناسي،
قارچ شناسي پزشکي و بيوشيمي ارتباطي نزديک و تنگاتنگ يافته است.
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد ميکروبيولوژی

25
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حسین رحیمی

مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد :
ميکروبيولوژيست  -پژوهشگر  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي -استاد دانشگاه  -معلم
همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه
و در نهايت ،طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت ،مشاغل زير امکان جذب اين رشته تحصيلي را در حوزه
و

بهداشت

دارند:

درمان

كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي  -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
دوره تحصيلی

روزانه

تعداد پذیرش

دانشگاه هاي پذیرش کننده

69
اصفهان-

الزهرا-ایالم-تبریز-تهران-کرمانشاه-

شاهد-کرمان-شهيد بهشتی -اهواز -مشهد-بابلسر
31
نوبت دوم

اصفهان -ایالم-تبریز -تهران -شاهد -کرمان-
مشهد -بابلسر-کرمانشاه
41

غير انتفاعی

تبریز -ميمه

)4گرایش بيوشيمی
بيوشيمي علمي است كه مربوط به تركيب اجزا و ساختار مواد موجود در سيستم های زنده و واكنش های شيميايي انجام
شده در اين سيستم ها است .بيوشيمي شاخه ای از زيست شناسي و نيز شاخه ای از شيمي آلي به شمار مي رود.
بيوشيمي يا شيمي حياتي بيشتر به خواص شيميايي مواد آلي موجود در سلول و همچنين واكنشهايي كه بين اين مواد
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حسین رحیمی

انجام مي گيرد مربوط مي شود و دانشي است كه با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و با واكنشهای
شيميايي آنها سر و كار دارد .بيوشيمي پايه مولکولي يک موجود زنده و واكنش هايي كه در طول آن رخ مي دهد را
مورد بررسي قرار مي دهد و هدف آن تبيين مولکولي تمام فرآيندهای شيميايي سلولهای زنده ،درك كامل تمام
فرآيندهای شيميايي مرتبط با سلولهای زنده در سطح مولکولي ،تالش برای شناخت چگونگي آغاز حيات و به دست
آوردن درك واضح از واكنش های شيميايي كه درون سلول زنده صورت مي گيرد و ارتباط اين واكنشها با ساختار و
كار سلول است
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد بيوشيمي
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد:
پژوهشگر -استاد دانشگاه  -معلم  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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دوره تحصيلی

حسین رحیمی

تعداد پذیرش

دانشگاه هاي پذیرش کننده
اراک-اروميه-اصفهان-الزهرا-تبریز-تربيت مدرس-تهران-
سبزوار-خوارزمی -کرمان-زاهدان-شهرکرد-شيراز-مالك

روزانه

اشتر-مشهد-گرگان-رشت-علوم

پایه

زنجان-بابلسر532 -

اهواز-دامغان-شهيد بهشتی-خرم آباد-دانشکده اطالعات-
کاشان-سنندج
اراک-اصفهان -تبریز-تهران-سبزوار -کرمان-کرمانشاه-
نوبت دوم

زاهدان-شهرکرد

-مالك

اشتر-مشهد-گرگان-رشت22 -

بابلسر-کاشان-دامغان
غير انتفاعی

تبریز-ميمه

42

پردیس خودگردان

تربيت مدرس-شهرکرد-شيراز -رشت

32

پيام نور

اصفهان-تفت-تهران شرق-مشهد

02

)2گرایش بيوفيزیك
بيوفيزيک دانشي ميان رشتهای است كه در مرز مشترك رياضي ،فيزيک ،شيمي ،زيستشناسي و حتي كامپيوتر قرار
دارد .دانشمندان دراين رشته با به كارگيری قوانين حاكم براين علوم به مطالعه چگونگي كاركرد موجودات زنده
ميپردازند .تالش برای ساخت حافظههای كامپيوتری با الگوگيری ازمولکول دی ان ای ،ساخت زيردريايي ،رادارهای
صوتي ،بررسي آثار امواج ماكرويو و امواج الکترومغناطيسي بيسيم بر مغز ،توليد الکتريسيته توسط جانداران زنده و...
مسائلي عملي پيش روی پژوهشگران در اين عرصه است .بيوفيزيکدانان سعي ميكنند بفهمند كه مغز چگونه اطالعات
را پردازش و ذخيرهسازی ميكند؟ قلب چگونه خون را به داخل رگها پمپ ميكند؟ ماهيچهها چگونه منقبض
ميشوند؟ گياهان چگونه در فرآيند فتوسنتز نور را جذب ميكنند؟ ژنها چگونه روشن وخاموش (فعال وغيرفعال)
ميشوند؟ و بسياری پرسشهای ديگر . ...البته زيست شناسان مولکولي و سلولي ،دانشمندان علم ژنتيک ،وبيوشيمي
دانها هم روی اين مباحث كار ميكنند ولي ديدگاه بيوفيزيکدانان اساسا از آنها متفاوت است .بيوفيزيکدانان به طور
ويژه به فيزيک و شيمي -فيزيک فرآيندهای زيستي توجه ميكنند و دراين راستا از اندازهگيری ،سنجشهای كمي،
وتحليل بيشترين بهره را ميگيرند.
28
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حسین رحیمی

فارغ التحصيالن رشته بيوفيزيک عالوه بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند در مراكز تحقيقات نظير
انستيتو پاستور ،مركز تحقيقات ژنتيک و تکنولوژی زيستي ،مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،مركز تحقيقات
پليمر و  ...مشغول به كار شوند.
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد بيوفيزيک
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد:
پژوهشگر -استاد دانشگاه  -معلم
همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

دوره تحصيلی

دانشگاه هاي پذیرش کننده

تعداد پذیرش

روزانه

الزهراء-تبریز-تربيت مدرس-تهران-علوم پایه زنجان

40

نوبت دوم

تبریز-تهران

7

غير انتفاعی

-

-

پردیس خودگردان

تربيت مدرس

7

پيام نور

استهبان-تفت

40

)2گرایش زیست فناوري ميکروبی
29
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حسین رحیمی

علم زيست فناوری از جمله علومي است كه در چند سال اخير با پيشرفت های مداوم مواجه بوده است  .رشته
بيوتکنولوژی به كاربرد روشهای علمي و فني در توليد و يا تبديل بعضي مواد به كمک عوامل بيولوژيک
(ميکروارگانيسمها ،ياختههای گياهي و جانوری و آنزيمها و ) ...برای توليد كاال و خدمات در كشاورزی ،صنايع غذايي،
دارويي ،پزشکي و ساير صنايع مي پردازد.
بيوتکنولوژی ميکروبي يعني استفاده از ويژگيهای انواع ميکروبها در توليد و تجزيه مواد مختلف نظير هورمون های
انساني  .اين كار به روش نوتركيبي ،از توليد حشره كش های ميکروبي ،توليد انواع ماكرو مولکولها و استخراج كاني ها
تا زدودن مواد زايد سمي در شرايط متعارف ،انجام مي شود.
دانشجويان گرايش "بيوتکنولوژی ميکروبي" در زمينه بيوتکنولوژی غذايي و دارويي ،توليد آنزيمها ،پروتئينها ،پلي
ساكاريدها ،قارچها و مخمرها اطالعات الزم را به دست ميآورند.
فرصتهای شغلي و بازاركار ارشد زيست فناوری (بيوتکنولوژی) گرايش ميکروبي
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد :
پژوهشگر -استاد دانشگاه -معلم
همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد:
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه
و در نهايت ،طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت ،مشاغل زير امکان جذب اين رشته تحصيلي را در حوزه
بهداشت و درمان دارند:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي  -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرمكارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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دوره تحصيلی

روزانه(با گرایش ميکروبی
و صنعت ومحيط زیست)

نوبت دوم

حسین رحیمی

تعداد پذیرش

دانشگاه هاي پذیرش کننده
پژوهشکاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فنآوري-اصفهان-

الزهرا-تهران-سمنان-شاهد-شهرکرد-مالك اشتر-مشهد-مراغه227 -
شهيد بهشتی
پژوهشکاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فنآوري-اصفهان -
تهران-سمنان-شاهد-شهرکرد-مالك اشتر-مشهد-مراغه-الزهراء

48

غير انتفاعی

تبریز-ميمه-تهران

22

پيام نور

تهران شرق

52

)7گرایش زیست فناوري دریا
دريا بستر بسيار مناسبي جهت تحقيق و توسعه است؛ اما تاكنون همة پتانسيل آن شناخته نشده است .در حقيقت ،بخش
اعظمي از موجودات دريايي (به خصوص ميکرو ارگانيزمهای اوليه) هنوز ناشناخته باقي ماندهاند كه بهتدريج در حال
شناسايي هستند .حتي در مورد موجودات زندة شناختهشده نيز دانش كافي جهت مديريت كارا و بهرهبرداری بهينه از
آنها وجود ندارد.
بيوتکنولوژی (زيست فناوری) دريايي ،زمينة نسبتا جديدی است كه به كشف و استفاده از فرآوردهها و فرآيندهای
برگرفته از موجودات دريايي اختصاص دارد .اين موجودات دريايي منبع تركيبات منحصر به فردی هستند كه دارای
پتانسيلهای صنعتي در زمينههايي همچون توليد مواد دارويي ،آرايشي ،افزودنيهای غذايي ،كاوشگرهای مولکولي،
آنزيمها ،مواد شيميايي ويژه و مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزی مي باشند.
فرصتهای شغلي و بازاركار زيست فناوری دريا
مشاغل زير به طور مستقيم به اين رشته تحصيلي ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعاليت در اين شغل
بيشترين ارتباط را بين رشته تحصيلي و شغل خود برقرار خواهند كرد.
پژوهشگر استاد دانشگاه  -معلم
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حسین رحیمی

همچنين برخي از مشاغل ،ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا مي باشند .در اين مشاغل ،هر
فرد عالوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل ،الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كاری كه در آن
مشغول به كار است ،دارای دانش تخصصي مربوطه نيز باشد.
كارشناس  /مدير آموزش -كارگزار بيمه
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

تعداد پذيرش

روزانه

بوشهر-خرمشهر

17

نوبت دوم

بوشهر

2

پرديس خودگردان

خرمشهر

6

اميد
هيچوقت به خدا نگویيد :من یك مشکل بزرگ دارم
به مشکلتان بگویيد :من یك خداي بزرگ دارم

32

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

)2مجموعه علوم گياهی
رشته زيست شناسي -علوم گياهي در مقطع كارشناسي ارشد شامل  3رشته است كه عبارتند از:
 -1فيزيولوژی گياهي  -2سيستماتيک و اكولوژی گياهي  -3زيست شناسي تکويني گياهي
ضرايب دروس امتحاني مجموعه زيست گياهي
دروس امتحاني-1:زبان عمومي وتخصصي -2مجموعه زيست شناسي(گياهي،جانوری،ميکروبي،سلولي
ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل) -3فيزيولوژی گياهي -4سيستماتيک گياهي -5
تکوين گياهي(ريخت شناسي ،تشريح،ريخت زائي واندام زايي).
رشته

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ

گراشيش

1

2

3

4

5

)1فيزيولوژی گياهي

2

3

4

2

2

)2سيستماتيک واكولوژی

2

3

2

4

2

)3زيست شناسي تکويني

2

3

2

2

4

)1فيزيولوژی گياهي
فيزيولوژی گياهي اعمال حياتي گياه ،فرآيندهای رشد ،توليد مثل و متابوليسم گياهان زنده را مورد مطالعه و بررسي قرار
مي دهد .به عنوان مثال يک فيزيولوژيست گياهي ،عمل فتوسنتزرا در سطوح مختلف اندام ها ،از جمله كلروپالست،
سلول برگ و گل گياهان بررسي مي كند.
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

اراك-اروميه-اصفهان-الزهراء-

183

همدان-تبريز-

صنعتي

كرمان-تربيت

پيشرفته

مدرس-تهران-

خوارزمي-دامغان-كرمانشاه-زابل-
زنجان-شاهد-باهنركرمان-شهيد
بهشتي-اهواز-شيراز-مشهد-گرگان-

33
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حسین رحیمی
رشت-خرم آباد-محقق اردبيلي-
مراغه-مالير-ياسوج

نوبت دوم

اراك-اصفهان-همدان-تبريز-تهران-

53

دامغان-كرمانشاه-زابل-شاهد-
كرمان-مشهد-گرگان-رشت-محقق
اردبيلي-مراغه مالير -ياسوج
پيا م نور-به اضافه ظرفيت اموزش تبريز –مركز نقده-نجف آباد-تهران 141
محور

شرق-رود سر-رامسر-تفت

پرديس خودگردان

اروميه-زابل

26

)2سيستماتيک واكولوژی
سيستماتيک يکي از شاخه های قديمي و مهم در زيست شناسي علوم گياهي است .سيستماتيک گياهي اختالف های
مشخص گياهان را بررسي مي كند.
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
ظرفيت

دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

روزانه

اراك-اروميه-الزهراء-همدان-تبريز128 -
تهران-خوارزمي-دامغان-كرمانشاه-
شهركرد-كرمان-شهيد بهشتي-اهواز-
شيراز-مشهد-گنبد-رشت-خرم اباد-
بابلسر-ياسوج

نوبت دوم

اراك-همدان-تبريز-تهران-دامغان-

28

كرمانشاه-كرمان-مشهد-رشت-
بابلسر-ياسوج
پيام نور-به اضافه ظرفيت آموش اصفهان-تهران شرق-ساری

61

محور
)3زيست شناسي تکويني
مطالعه و بررسي تکوين گياهان بسيار جذاب و نيز بسيار ضروری است .چرا كه گياهان نقش بسيار مهمي در حيات
زمين و انسان دارند و با شناخت هر چه بهتر تکوين اين جانداران فوق العاده ،بهره گيری از آنان نيز به مراتب بهتر شکل
خواهد گرفت.
34
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ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

روزانه

همدان-تبريز-تربيت

ظرفيت
مدرس21 -

خوارزمي(محل تحصيل كرج)-كرمان
نوبت دوم

7

همدان-تبريز-كرمان

پيام نوربه اضافه ظرفيت آموز ش اروميه-تهران شرق-ساری-همدان

81

محور
دفترچه سؤاالت آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم گياهي شامل  161سؤال است كه  181دقيقه
زمان برای پاسخگويي به آنها در نظر گرفته شده است .
ترتيب سؤاالت در دفترچه آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي -علوم گياهي به اين شکل است 31 :سؤال
برای زبان عمومي و تخصصي–  41سؤال برای مجموعه زيست شناسي (كه شامل سؤاالت گياهي ،جانوری ،ميکروبي،
سلولي و مولکولي ،ژنتيک ،بيوشيمي ،بيوفيزيک و اكولوژی و تکامل است)–  31سؤال از فيزيولوژی گياهي 31 ،سؤال
مربوط به سيستماتيک گياهي و  31سؤال هم برای تکوين گياهي (ريخت شناسي ،تشريح ،ريخت زائي و اندام زائي)
مطرح شده است .

)5مجموعه علوم جانوري
رشته زيست شناسي-علوم جانوری در مقطع كارشناسي ارشد شامل  5رشته است كه عبارتند از:
 -1فيزيولوژی جانوری  -2بيوسيستماتيک جانوری  -3زيست شناسي تکويني جانوری  -4بافت شناسي جنين
شناسي  -5بافت شناسي آبزيان
ضرايب ودروس امتحاني
عناوين امتحاني
-1زبان

عمومي

وتخصصي

-2مجموعه

زيست

شناسي(گياهي،جانوری،ميکروبي،سلولي

ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل) -3فزيولوژی جانوری -4جانورشناسي -5تکوين
جانوری(بافت شناسي وجنين شناسي)
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رشته

علوم جانوری

حسین رحیمی

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ

گرايش

1

2

3

4

5

)1فيزيولوژی جانوری

2

3

4

2

2

)2بيوسيستماتيک جانوری

2

3

2

4

2

)3زيست شناسي تکويني

2

3

2

2

4

)4بافت شناسي وجنين شناسي

2

3

2

2

4

)5بافت شناسي آبزيان

2

3

2

2

4

)2فيزیولوژي جانوري
فيزيولوژی يکي از مهمترين شاخه های بيولوژی است كه به مطالعه اعمال حياتي موجود زنده ،اندامها ،بافتها ،سلولها و
عناصر سلول ميپردازد .برای درك عميق اعمال حياتي ،سعي ميگردد كه خواص و روابط بين اين اعمال و تغييراتشان
در محيطهای مختلف و يا در شرايط گوناگون موجود زنده مورد بررسي قرار گيرد.
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

اراك-اروميه-همدان-تبريز-تهران-

94

خوارزمي-دامغان-كرمانشاه-شاهد-
شهركرد-كرمان-شهيدبهشتي-اهواز-
شيراز-مشهد-گرگان-بابلسر-محقق
اردبيلي
نوبت دوم

اراك-تبريز-تهران-دامغان-

28

كرمانشاه-شاهد-كرمان-مشهد-
گرگان-بابلسر-محقق اردبيلي
پيا م نوربه اضافه ظرفيت آموش تهران شرق-بابل-قشم

45

محور
پرديس خودگردان

17

اروميه-شيراز

36
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)2بيوسيستماتيک جانوری
بيوسيستماتيک جانوری با هدف شناسايي ،نام گذاری ،رده بندی و بازسازی روابط خويشاوندی بين گونه ها ،به طبقه
بندی گونه ها و جمعيت ها بر اساس تکامل زيستي ،رده بندی فيلوژني و  ...مي پردازد.
ظرفيت پيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

اراك-اصفهان-تهران-سبزوار-

79

كرمانشاه-زنجان-شهركرد-كرمان-
شهيد

بهشتي-اهواز-شيراز-مشهد-

گرگان-رشت
نوبت دوم

اراك-اصفهان-تهران-سبزوار-

24

كرمانشاه-كرمان-مشهد-گرگان-
رشت
پيام نوربه اضافه ظرفيت آموزش تهران شرق-واحد قشم

35

محور
)3زيست شناسي تکويني
تکوين جانوران پس از ايجاد و پيش از ميالد آنها روندی بسيار پيچيده دارد كه شناسايي آن بسيار مفيد خواهد بود .به
جهت آنکه تشخيص بسياری از ناهنجاری ها و پيشگيری آنها را در پي خواهد داشت .و نيز علم بر اين موضوع باعث
كشف علل بسياری از بيماری ها شده و درمان آنها را تسهيل خواهد كرد .اين تنها گوشه ای از مزايای اين علم است.
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

اراك-خوارزمي-كرمانشاه-شيراز-

26

رشت
نوبت دوم

اراك-كرمانشاه-رشت

پيام نور به اضافه ظرفيت آموزش اصفهان-تهران شرق

6
41

محور
غير انتفائي

علوم وفرهنگ(تهران)

)4بافت شناسي وجنين شناسي
ظرفيت دانشگاه ها
37

11
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حسین رحیمی

دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

اروميه-دامغان-كرمانشاه-اهواز

29

نوبت دوم

دامغان-كرمانشاه

2
21

پيام نور به اضافه ظرفيت آموزش كرمانشاه
محور
غير انتفائي

21

خرمشهر

)5بافت شناسي آب زيان
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

خرمشهر

9

پرديس خودگردان

خرمشهر

5

)3مجموعه زیست شناسی دریا
رشته زيست شناسي دريا در مقطع كارشناسي ارشد شامل  3رشته است كه عبارتند از:
-1جانوران دريا -2بوم شناسي دريا -3آلودگي دريا
ضرايب دروس امتحاني
عناوين دروس امتحاني-1:زبان عمومي وتخصصي -2فيزيولوژی جانوری -3جانورشناسي (با تاكيد برجانوران
دريايي) -4زيست شناسي سلولي ومولکولي -5اكولوژی (با تاكيد برتنوع زيستي وآلودگي دريا).
رشته

گرايش

زيست شناسي دريا

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ
1

2

3

4

5

)1جانوران دريا

2

3

4

3

3

)2بوم شناسي دريا

2

2

3

2

4

)3آلودگي دريا

2

2

3

2

4

)2جانوران دریا
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

38
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دوره تحصيلي
روزانه

حسین رحیمی

دانشگاه های پذيرش كننده
تربيت

ظرفيت

مدرس-تهران-چابهار63 -

خرمشهر-شهيد بهشتي-گنبد-رشت
–بندر عباس
نوبت دوم

تهران-چابهار-رشت-بندر عباس

19

پرديس خود گردان

تهران-چابهار-خرمشهر

29

)2بوم شناسي دريا
ظرفيت پذرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

چابهار-خرمشهر-بابلسر-بندرعباس

33

نوبت دوم

چابهار-بابلسر-بندرعباس

15

پرديس خودگردان

چابهار

5

)3آلودگي دريا
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
دوره تحصيلي

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

روزانه

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

9

از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمت است ندهد حکمت .از بنده خواستن حماقت
است بدهد منت است ندهد ذلت
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مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی
-1تعریف و هدف
هدف دوره های كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست شناسي  ,تربيت كارشناسان ارشد متعهد ومتخصص به نحوی است كه
ازمفاهيم اساسي زيست شناسي آگاهي كافي داشته  ،جنبه های نظری وكاربردی مختلف آن را بشناسد و بعالوه با
گذراندن دوره تخصصي در هر يک از رشته های علوم گياهي ،علوم جانوری ،ميکروبيولوژی،علوم سلولي وملکولي ،
بيوشيمي ،ژنتيک وبيوفيزيک بتوانند نياز مراكز آموزشي ،پژوهشي  ،توليدی وخدماتي به كارشناسان ارشد در زمينه
مذكور را برطرف نمايند.
-2طول دوره وشکل نظام
زمان تحصيل در اين دوره حداقل  2وحداكثر  3سال است كه شامل مدت زمان الزم جهت گذرانيدن كليه دروس به
استثنای دروس كمبود  ،سمينار و پايان نامه مي باشد ودانشجو موظف است حداكثر تاپايان اولين نيمسال تحصيلي
موضوع تحقيقات مربوط به پايان نامه تحصيلي خود را كامال مشخص نمايد  .هر سال تحصيلي شامل دونيمسال است كه
هر نيمسال  17هفته كامل آموزشي مي باشد.
-3واحدهاي درسی
تعداد كل واحدهای درسي دوره كارشناسي ارشد با احتساب سمينار وپايان نامه جهت فراغت از تحصيل در اين مقطع
32واحد است ( بدون احتساب دروس كمبود)
الف -دروس تخصصي الزامي

 12واحد

ب -دروس تخصصي اختياری

 12واحد

ج -سمينار

 2واحد

د -پايان نامه

 6واحد

دانشجويان دروس اختياری خود را از بين دروس اختياری مصوب انتخاب خواهند كرد.تبصره :انتخاب دروس اختياری از بين دروس مصوب رشته های ديگر زيست شناسي مشروط به موافقت كميته
تحصيالت تکميلي گروه بالمانع است .
*دروس کمبود:
الف -دروس کمبود:
 آمار پيشرفته واحتمال در زيست شناسي كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي -روش تحقيق

2واحد نظری
2واحد نظری -عملي
2واحد نظری

گذرانيدن دروس فوق الذكر برای كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد زيست شناسي كه در دوره كارشناسي خود اين
سه درس يا معادل آنها را نگذرانيده اند بعنوان دروس كمبود ضروری است
ب -دروس كمبود ديگر درچارچوب مقررات ،با تصويب كميته تحصيالت تکميلي و با توجه به وضعيت قبلي دانشجو
تعيين ميشود  .چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تکميلي  ،گذراندن تعدادی از واحدهای درسي دوره كارشناسي ،
41
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بعنوان دروس كمبود يا جبراني برای دانشجو ضروری تشخيص داده شود  ،وی مکلف است آن دروس را بر اساس
برنامه مصوب عالوه بر واحدهای درسي مقرر ودر دوره كارشناسي ارشد ومطابق اين آيين نامه بگذراند ( .تعداد دروس
جبراني در هر رشته حداكثر12واحد است)
تبصره :به ازای گذراندن هر  12واحددرسي ازدروس جبراني يک نيمسال تحصيل به طول مدت تحصيل دانشجوافزوده
ميشود.
* دانشجوی دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين  8تا  14واحد درسي را انتخاب نمايد ودر
موارد استثنايي با صالحديد كميته تحصيالت تکميلي  ،اين تعداد مي تواند به  16واحد افزايش يابد.
تبصره  -1در آخرين نيمسال تحصيلي ،نام نويسي دانشجو در كمتر از  8واحد درسي بالمانع است .
تبصره  -2دانشجويانيکه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند آن درس
يا دروس را مجددا در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع
واحدهای درسي خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند
تبصره  -3درصورتيکه واحدهای انتخابي دانشجو در يک نيمسال به هر علت حذف شود ،نيمسال مزبور از نظر
مشروطي وديگر مقررات نيمسال كامل محسوب مي شود.
حضور وغياب:
حضور دانشجو در تمامي برنامه های درسي وديگر فعاليت های آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است .غيبت دانشجو
درهر درس نبايد از 17 /3مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ،درغير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر
محسوب مي شود.
تبصره :درصورتي كه غيبت دانشجو در يک درس بيش از حد مجاز بوده واز نظر موسسه  ،موجه تشخيص داده شود ،آن
درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف ميشود در اين صورت رعايت حدنصاب 8واحد در آن نيمسال الزامي
نيست ،ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای دانشجو يک نيمسال كامل محسوب مي شود.
-5غيبت غيرموجه:
غيبت غيرموجه درامتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است .
تبصره  :درصورتيکه غيبت دانشجو در امتحان از نظر موسسه موجه تشخيص داده شود ،درس مزبور حذف مي شود.
-6طول دوره  ،مرخصی تحصيلی وانصراف از تحصيل:
طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2سال است حداكثر طول دوره تحصيل نبايد از  3سال تجاوز نمايد.تبصره  1:كميته تحصيالت تکميلي مي تواند درصورت لزوم وحسب مورد يک وحداكثر تا 2نيمسال تحصيلي به طول
دوره دانشجو اضافه كند.
تبصره  2 :چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهای درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارائه دهد به نسبت كسر
واحدهای ارائه شده  ،به طول دوره دانشجو اضافه مي شود (حداثر طول دوره نبايد از 3سال تجاوز نمايد)
مرخصی تحصيلی:
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 دانشجوی دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر برای يک نيمسال تحصيلي باكسب موافقت دانشگاه از مرخصيتحصيلي استفاده كند(مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود )
 درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوطه تسليم وموافقتبا آن باتوجه به وضعيت تحصيلي دانشجو وعدم بوجود آمدن مشکل در ادامه تحصيل صورت پذيرد .
 درصورتيکه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي برای يک نيمسال  ،ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروممي شود
انصراف از تحصيل:
دانشجو مي تواند به هر دليل ،از تحصيل اعالم انصراف نمايد .در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به
موسسه تسليم نمايد  .چنانچه دانشجو بعد از يک ماه درخواست خود را پس نگيرد ،آن موسسه نسبت به صدور گواهي
انصراف اقدام مي نمايد.
-7ارزشيابی:
حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد 12 ،است.
تبصره  :1در مواردی كه ارزشيابي دانشجو در يک درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام
آن در طول يک نيمسال تحصيلي ممکن نيست  ،نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي شود .در اين صورت بايد
نمره دانشجو در اين درس حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ،توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل ودركارنامه وی
ثبت شود.
توجه  :ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد ،در هر نيمسال تحصيلي  ،نبايد از  14كمتر باشد .
اگرميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از  14باشد  ،آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
تبصره  :نمره دروس پيشنياز يا جبراني دركارنامه دانشجو  ،جداگانه ثبت مي شود  ،اما در احتساب ميانگين نمرات
نيمسال تحصيلي وميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.
*ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از  14كمتر باشد در غيراينصورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي
ارشد شناخته نميشود.
تبصره  :دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهای درسي دوره  ،ميانگين كل نمرات او از  14كمتر باشد درصورتيکه
حداكثر مدت مجاز تحصيل وی به پايان نرسيده  ،مي تواند تا  16واحد درسي را كه در آنها نمره كمتر از  14گرفته
است فقط در يک نيمسال تحصيلي تکرار كند ودرصورت جبران كمبود ميانگين كل  ،فارغ التحصيل شود .دانشجوياني
كه به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده كننده از ادامه تحصيل محروم مانده ومدركي دريافت نمي كنند.
-8پایان نامه:
تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است يک پروژه تحقيقاتي كه
موضوع آن حتي االمکان درجهت شناخت ويا رفع مشکل حياتي بوده كه قابل اجرا ودارای ارزش علمي تخصصي
ونوآوری باشد ،زير نظر استاد راهنما ،به تحقيق بپردازد .هيات داوران نظر نهايي خود را درمورد پايان نامه به صورت
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قبول يا رد وبادادن نمره صفر تا  21اعالم مي دارند .به دانشجويانيکه در اولين دفاع خود از پايان نامه قبول نشوند فقط
يک بار ديگر فرصت داده ميشود تا حداكثر پس از يک
نيمسال تحصيلي مجددا از پايان نامه خود دفاع كنند  ،مشروط برآن كه مدت تحصيل آنها از يک نيمسال بيش از مدت
مجازمصوب شورای عالي برنامه ريزی تجاوز ننمايد .
-9ميهمان ،انتقال  ،تغيير رشته
 انتقال وتغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است . درصورتيکه ارائه برخي از دروس در يک رشته ودر يک زمان معين  ،در موسسه مبدا ممکن نباشد دانشجو مي تواندآن دروس را با موافقت وتاييد كميته تحصيالت تکميلي و با هماهنگي سازمان مركزی دانشگاه  ،در يکي از موسسات
آموزش عالي ديگر كه مجری دوره است به صورت ميهمان بگذراند در اين حال كسب موافقت موسسه مقصد هم
ضروری است وتعداد واحدهای درسي دانشجوی ميهمان در يک موسسه نبايد از نصف واحدهای درسي دوره تجاوز
نمايد.

اگر درکار ما "اگر" نباشد،به طور یقين پيروز خواهيم شد...
هميشه به خود اعتماد داشته باشيد،اگر یك بار کاري را با موفقيت انجام داده باشيد،باز
هم می توانيد...
اگر بتوانی خواسته ات را در ذهن تصور کنی،می توانی آن را در دنياي مادي ات متجلی
سازي...
اگر کاري را انجامدهيد که هميشه انجام داده اید ،همان چيزي را بدست می آورید که
هميشه به دست آورده اید...
غير ممکن واژه اي است که فقط در فرهنگ لغات انسان هاي احمق یافت می شود...
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منابع:

مجموعه زیست شناسی
زيست شناسي عمومي -هيئت مولفان -مركز نشر دانشگاهي
بيوشيمی
-1بيوشيمي لنينجر
-2بيوشيمي به زبان ساده آقای داود ملک زاده
-3جزوه بيوشيمي مدرسان شريف
-4كتاب جامع كنکور ارشد بيوشيمي –خانه زيست شناسي
-5چکيده بيوشيمي پاساالر(برای جمع بندی)
-6كتاب تستي پاساالر
 -7بيوشيمي دكتر احساني انتشارات پوران پژوهش
زیست شناسی سلولی ومولکولی
-1زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش()2113
-2زيست شناسي سلولي ومولکولي رضا يوسفي ومريم خالصي
-3سلولي ومولکولي احمدمجد
-4كتاب تستي دكتر مصطفي عبادی
-5ضروريات بيولوژی سلولي ومولکولي دكتر محمد نژاد
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ميکروبيولوژي
 -1ميکروب شناسي -دكتر علي آموزگار -پوران پژوهش
-2جزوه ميکروب شناسي مدرسان شريف
-3ميکروبيولوژی به زبان ساده آقای داود ملک زاده
-4ميکروبيولوژی فريدون ملک زاده
-5ميکروبيولوژی زينسر
-6ميکروبيولوژی مورای
-7ميکروبيولوژی جاوتز
 -8مجموعه پاسخهای آزمونهای كارشناسي ارشد ( 11سال گذشته) نشر پردازشگران ـ تأليف :حمدی،
مالصالحي ،قائمي
فيزیولوژي جانوري
-1چکيده فيزيولوژی پزشکي گايتون
-2كتاب جامع كنکور كارشناسي ارشد فيزيولوژی جانوری -خانه زيست شناسي
جانورشناسی
-1جانورشناسي بي مهرگان و مهره داران -هيکمن
-2كتاب جامع كنکور كارشناسي ارشد جانورشناسي -خانه زيست شناسي
-3جانورشناسي عمومي(دكتر طلعت حبيبي)
-3زيست جانوری(دكتر محمد رضا يزديان)
-4بافت شناسي پايه(دكتر محمد صادق رجحان)
-5جانورشناسي مهره داران(محمد رضا درويش)
-6جنين شناسي (كاظم پريور)
-7جانورشناسي بي مهرگان ومهره داران (منيژه كرمي)-انتشارات دانشگاه شاهد
تکوین جانوري
-1جنين شناسي -دكتر مشايخي -انتشارات دانشگاه گيالن
-2بافت شناسي -جان كوئيرا
-3زيست شناسي تکويني (بافت شناسي و جنين شناسي) -سميه عرب زاده -مدرسان شريف
مجموعه زیست شناسی دریا
 -1جانورشناسي بي مهرگان و مهره داران -هيکمن(بخش های مربوط به كفزيان و جانوران آبزی مطالعه گردد).
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 -2بوم شناسي كربس -ترجمه دكتر وهاب زاده(بخش های مرتبط با دريا مطالعه گردد).
 -3مباني فيزيولوژی جانوری -مويز و شولت -قسمت های مربوط به آبزيان(بخش مربوط به آبزيان مطالعه شود).
ژنتيك
-1ژنتيک دكتر آساد
-2ژنتيک از كالسيک تا ژنوميک
-3ژنتيک زير نظر دكترسيدنا
بيوفيزیك
-1بيوفيزيک دكتر رضايي
-2كتاب جامع ارشد بيوفيزيک-خانه زيست شناسي
 -3روشهای بيوشيمي و بيوفيزيک ،دكتر علياكبر موسوی موحدی و دكتر علياكبر صبوری
 -4مباني بيوفيزيک :بيوفيزيک پروتئينها ،اسيدهای نوكلئيک و طيفسنجي ،دكتر بيژن رنجبر و دكتر حسين نادریمنش
فيزیولوژي گياهی
-1فيزيولوژی گياهي تايز وزايگر
-2كتاب جامع كارشناسي ارشد فيزيولوژی گياهي –خانه زيست شناسي
-3فيزيولوژی گياهي(حسن ابراهيم زاده) 4جلد
-4فتوسنتز در گياهان عالي(خاوری نژاد)
سيستماتيك گياهی
-1سيستماتيک گياهي-والتر اس جود
-2كتاب جامع كارشناسي ارشد گياه شناسي
-3گياه شناسي پايه دكتر قهرمان 2جلد
-4زيست شناسي گياهي(محمد پاك فطرت)
-5تشريح و مورفولوژی گياهي دكتر قريشي
تکوین جانوري
-1جنين شناسي -دكتر مشايخي -انتشارات دانشگاه گيالن
-2بافت شناسي -جان كوئيرا
-3زيست شناسي تکويني (بافت شناسي و جنين شناسي) -سميه عرب زاده -مدرسان شريف
تکوین گياهی
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-1آناتومي گياهي -فان
-2ارگانوژنز و مورفوژنز گياهي -دكتر مرتضي عطری
قارچشناسی ،ویروسشناسی –ایمنی شناسی
 -1ميکروبيولوژی جاوتز( )2113ويرايش بيست و ششم ترجمعه دكتر امير قائمي –دكتر كسری حمدی -دكتر نيما
خرم آبادی –انتشارات ابن سينا 1392
 -2ميکروبيولوژی مورای ( )2112ترجمعه دكتر امير قائمي –دكتر كسری حمدی-دكتر نيما خرم آبادی-انتشارات ابن
سينا 1392
-3جزوه موسسه ماهان
زبان عمومی وتخصصی
-1لغات 514
 1111-2واژه
-3لغات اسنشل تافل
-4زبان ارشد زير ذره بين-دكتر جهانشاهي

تا زمانی که فقط بدبختی ها رومی بينيد،مصيبت هاي بيش تري به طرف خود جذب می
کنيد...
اگر در اولين قدم ،موفقيت نصيب ما می شد،سعی وعمل دیگر مفهومی نداشت...
شکست بيش از موفقيت آموزنده است،کسی که هيچ گاه اشتباه نمی کند،هرگز به جایی
نمی رسد...
هر آنچه مرا نکشد،قویترم خواهد ساخت...
به یاد داشته باش که براي موفقيت،بيش از هرچيز به اراده وتصميم نياز داري...
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مصاحبه رتبه  2کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی (کد  )2522سال 44
 .1نام رشته تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد و همچنين رتبه قبولي خود را ذكر نماييد.
رشته زيستشناسي ،رتبه 1گرايش سلولي مولکولي و رتبه  2گرايش ژنتيک
 .2فارغالتحصيل از كدام واحد دانشگاهي و در چه سالي هستيد؟
دانشگاه اصفهان سال . 94
 .3آيا برای اولين بار است در كنکور ارشد شركت كردهايد؟
خير؛ يک بار هم به صورت آزمايشي شركت كرده بودم.
 .4تعداد ساعات مطالعه شما به طور ميانگين چقدر بوده است؟
به طور متوسط روزانه در حدود  7ساعت درس ميخواندم.
 .5علت ادامه تحصيل خود را بيان كنيد.
عالقه زياد به رشته زيستشناسي و يادگيری و پيشرفت در اين زمينه.
 .6باالترين درصد در دروس شما ،مربوط به كدام دروس ميباشد؟
ژنتيک  33/88درصد.
 .7در صورتيكه در آزمون قبول نميشديد چه برنامهای برای سال آينده خود داشتيد؟
اگر قبول نميشدم برای ادامه تحصيل در خارج از كشور اقدام ميكردم.
 .8عوامل مؤثر در موفقيت شما كدام موارد بوده است؟
اميد داشتن ،تالش ،اراده باال و حمايت خانواده
منبع:سايت موسسه اموزشي مدرسان شريف

همه می خواهند موفق شوند ولی همه یقين ندارند که موفق می شوند،اما انان
که به توفيق وکاميابی خود ایمان دارند پيروز می شوند...
فکرتان را عوض کنيد تا زندگی تان تغيير یابد...
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مصاحبه رتبه  2کارشناسی ارشد مجموعه زیست  -ميکروبيولوژي سال 43
 .1نام رشته تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد و همچنين رتبه قبولي خود را ذكر نماييد.
رشته زيست ـ بيوتکنولوژی ميکروبي و ميکروبيولوژی ،رتبه 1
 .2آيا برای اولين بار است در كنکور ارشد شركت كردهايد؟
بله
 .3علت ادامه تحصيل خود را بيان كنيد.
عالقه به تحصيل ،درس خواندن و پيشرفت علمي و كاری.
 .4تأثير برنامهريزی در موفقيت شما چقدر بوده است؟
به نظر من ركن اول در انجام هر كاری برنامهريزی است و دقت در انجام آن است ،كه مؤسسه نقش مؤثری در اين زمينه
داشت ،چون توانستم از اين طريق به موفقيت دست يابم.
 .5باالترين درصد در دروس شما ،مربوط به كدام دروس ميباشد؟
ژنتيک%93 ،
 .6شركت در آزمونهای آزمايشي را چقدر موثر ميدانيد؟
آزمون های آزمايشي مسيری است برای پيشبرد داوطلب در زمينه درس خواندن و مطالعه .چرا كه با مرحله به مرحله
بودن ،داوطلب ميتواند مطالعه خود را برنامهريزی نمايد و رتبهی مناسبي را در آزمونها كسب نمايد و رتبه خود را با
كنکور تخمين بزند.
 .7عوامل مؤثر در موفقيت شما كدام موارد بوده است؟
داشتن خودباوری و اعتماد به نفس باال سبب موفقيت ميشود.

منبع:سايت موسسه آموزشي مدرسان شريف

شکست خوردگان دیروز،فاتحان امروز را به وجود می آورند...
انتخاب با توست،می توانی بگویی:صبح به خير خدا جان
یا بگویی:خدا به خير کند صبح شده!...
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وزارت بهداشت

براي رسيدن به هدف هاي بزرگ،از پذیرفتن زیان هاي کوچك نهراسيد...
اشتباهات خود را پله هایی براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ در آینده
بدانيد...
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رشته هاي مجاز کارشناسی ارشد وزارت بهداشت براي دانشجویان زیست شناسی:
-1اكولوژی انساني(پذيرش از همه گرايش های زيست شناسي)
-2راديوبيولوژی وحفاظت پرتويي(زيست شناسي سلولي ومولکولي،زنتيک،بيوفيزيک)
-3رفاه اجتماعي(كارشناسي كليه رشته ها)
-4علوم تشريحي(زيست شناسي كليه گرايش ها)
-5فيزيولوژی(زيست شناسي كليه گرايش ها)
-6كتابداری واطالع رساني پزشکي(كارشناسي كليه رشته ها)
-7ميکروب شناسي مواد غذايي(گرايش های ميکروبيولوزی،بيوشيمي،ژنتيک)
-8نانوتکنولوژی پزشکي(زيست شناسي كليه گرايش ها)
مجموعه علوم آزمایشگاهی 2
-9بيوشيمي باليني(زيست شناسي كليه گرايش ها)
-11بيوتکنولوژی پزشکي(زيست شناسي كليه گرايش ها)
-11ژنتيک انساني(زيست شناسي كليه گرايش ها)
مجموعه علوم آزمایشگاهی 5
-12خون شناسي آزمايشگاهي وبانک خون-هماتولوژی (زيست شناسي كليه گرايش ها)
-13ايمني شناسي (گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی،عمومي،ژنتيک)
مجموعه علوم آزمایشگاهی 3
-14قارچ شناسي پزشکي(گرايش های ميکروب شناسي ،سلولي ومولکولي،جانوری)
-15ميکروب شناسي (زيست شناسي كليه گرايش ها)
-16ويروس شناسي (زيست شناسي كليه گرايش ها)
-17انگل شناسي(جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی)
مجموعه علوم تغذیه
-18علوم تغذيه(گياهي،جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،شيالت وآب زيان،دريا)
-19علوم تغذيه در بحران وحوادث غير مترقبه(زيست شناسي عمومي،ميکروبيولوژی)
-21علوم بهداشتي درتغذيه(گياهي،جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی)
رشته هاي امتحانی مقطع کارشناسی ارشد رشته داروسازي
-21تركيبات طبيعي ودارويي ريايي(زيست شناسي كليه گرايشها)
-22سم شناسي (جانوری ،سلولي ومولکولي،گياهي،ميکروبيولوژی وژنتيک)
-23كنترل مواد خوراكي وآشاميدني(زيست شناسي كليه گرايش ها)
-24علوم دارو های پرتوزا(زيست شناسي سلولي ومولکولي)
-25نظارت بر امور دارويي(زيست شناسي سلولي ومولکولي كليه گرايش ها)
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-26حشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلين

براي موفقيت در کار ها ،ضرورتا نباید از یك راه استفاده کرد ،بلکه براي
رسيدن به هدف ،راه هاي مختلف را می توان خلق کرد که شاید خيلی از آن
ها به توفيق هم منجر نشود...

52

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

-2اکولوژي انسانی
مدارک تحصيلی مورد پذیرش:زیست شناسی کليه گرایش ها
 -1نام و تعريف رشته و مقطع مربوطه:
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته اكولوژی انساني Human Ecology: M.Sc
اكولوژی انساني دانشي بين رشته ای است كه توجه آن به تغيير در الگوهای روابط انسان با منابع و محيط از مصرف
كنندگي به الگوی حفاظت و اقدامهای رهايي بخش معطوف است .اين رشته شاخه ای از علوم بهداشتي و زيست محيطي
است كه در آن دانشجو طي دوره آموزش ضمن آشنای با اصول اكولوژی انساني و رويکرد كلي نگر (نياز عصر ما) و
روشهای پژوهش بويژه در حيطه سالمت و محيط زيست انسان ،قادر به يافتن مباني ،ابعاد مساله سالمت انسان،فرهنگ
و محيط خود مي گردد.
 -2تاريخچه رشته و پيشرفت های جديد:
اكولوژی انساني نام و چارچوب خود را از نظام تعريف شده اكولوژی زيستي گرفته است .عده ای معتقدند« :اگرچه
اصطالح اكولوژی انساني جديد است ولي مفهوم آن به قدمت شروع زندگي انسان بر روی كره زمين مي باشد» .زنادايش
پرچم دار اكولوژی انساني در سال  ،1951پيشنهاد مي كند « :برای درك اكولوژی انساني در يک منظر تاريخي جامع،
برگشت به ريشه های باستاني و تجارب انسانهای اوليه در جهان طبيعي خود ،ضروری و روشنگر است ( .»)1998طي
سالهای  1921در شيکاگو ،رابرت پارك و رودريک مکنزی اصطالح اكولوژی انساني را در مقاله خود كه در كتاب
«شهر» به چاپ رسيده است ،عنوان كرده اند .پارك در سال  1925پيشنهاد كرد كه موضوع اصلي مطالعه اكولوژی
انساني مجموعه افراد و سازمانها در فضا مي باشد .مکنزی اضافه نمود« :اكولوژی انساني» تالش در مطالعه فضايي و
زماني روابط موجودات انساني تحت تأثير نيروهای انتخابي و تطابقي محيطي و اثر موقعيت فضايي و زماني بر سازمانها
و رفتارهای انساني دارد .در ده  ،1951اواخر جنگ جهاني دوم ،هنگام نوسازی و بازسازی ،اكولوژی انساني از طريق
تحقيقات جمعيت و مطالعات شهری به دانشگاههای اروپا گسترده شد .پس از كنفرانس استکهلم در اواخر  1961در
بحران انرژی ،زمينه های جديدی از توجه به اكولوژی انساني به دنبال بحران منابع و ركود در رشته شهری و بحرانهای
اقتصادی بوجود آمد .در دهه  ،1971به عنوان يک رشته بين سيستمي گسترش يافت .اين دوره به تغيير در الگوهای
روابط انسان با منابع و محيط طبيعي از مصرف كنندگي به الگوی حفاظت و اقدامهای رهايي بخش ،معطوف است .تغيير
توجه اكولوژی انساني از مشکالت كشورهای صنعتي شهری به مشکالت كشورهای فقير و توسعه نيافته نيز نوعي تکامل
با اهميت بود .اين تغيير تأكيد را از سوی آلودگيهای ناشي از صنعت و توسعه گسترده به سوی فقر و توسعه نيافتگي كه
برای محيط فيزيکي و انساني به همان اندازه مخرب هستند ،توجه كرد .اكولوژی انساني پس از كنفرانس ريو در نيمه اول
 ،1991توجه به سالمت ،توسعه پايدار گسترش فاصله بين «جنوب»« ،شمال» و افزايش بين فقير و غني چه در جنوب
و چه در شمال داشت .زماني كه سالمت به عنوان محور مركزی چارچوب توسعه گذارده شد ،عدالت اجتماعي نيز
ميزاني برای پايداری آن خواهد بود .بنابراين« :اكولوژی انساني بيشتر روی مسايل مربوط به سالمت افراد در محيط
های سالم متمركز مي گردد»
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در يک چهارم قرن گذشته اكولوژی انساني در دانشگاههای جهان تدريس شده است و امروزه اين علم بسيار تکامل
يافته است ،كه با افزايش تأكيد ابعاد اجتماعي ،اقتصادی و مشکالت محيطي به ويژه ظهور و برنامه كار قرن  21و
افزايش توجه نسبت به توسعه پايداری در كنفرانس ريو در سال  1992مي باشد .نياز به نگرش بين سيستمي نسبت به
برنامه ريزی محيطي به صورت گسترده ای پذيرفته شده و نگرشهای جديدتر تکامل به سوی ديدگاه ورای سيستمي را
پيشنهاد مي نمايد.
آموزش درس اكولوژی انساني در ايران سي سال پيش در دانشکده بهداشت در گروه اكولوژی انساني آغاز و در تمامي
دانشکده های پزشکي و رشته های مختلف پزشکي و پيراپزشکي تدريس مي شد و در حال حاضر نيز گروه اكولوژی
انساني در دانشکده بهداشت مشغول فعاليت در اين زمينه مي باشد.
 -3رسالت رشته ()Mission
گذشته و سابقه گروه اكولوژی بيانگر اين است كه اين گروه مي تواند برنامه های آموزشي و تخصصي خوبي در اين
زمينه ارائه نمايد .بعالوه گرايشهای تحقيقاتي بين سيستمي را در اين گروه بوجود آورد و مهارتهای الزم را در آنها ايجاد
نمايد.
 -4ارزشهای حاكم بر رشته ()Values
ايده اساسي اكولوژی انساني اين است كه ما مي توانيم در محيط سالم به زندگي سالم دست يابيم ،آن هم در صورتي كه
در هماهنگي با ساير انسان ها و طبيعت زندگي كنيم .اصول انساني و اسالمي كه دانش و عملکرد اكولوژی انساني حول
محور آن وحدت مي يابد و در تربيت كارشناسان ارشد اين رشته و در جريان آموزش به آنان قابل انتقال است ،عبارتند
از:
 برابری و عدالت در روابط اجتماعي دسترسي به فرصتهای مناسب برای منافع توسعه انساني احترام و مراقبت از بقا ،ارزش و منزلت انسانها اقدام به حفظ ارزش و منزلت محيطي همزيستي انسانها با طبيعت كار به عنوان واقعيت دادن به وجود و بقای انسان ارزشهای زيباشناختي مانند زيبا سازی محيط ايده اساسي سالمت و رفاه برای همه تاكيد بر دانش و يادگيری حمايت از حقوق و منزلت فردی پذيرش همه فرهنگ ها صلح در سطح فردی ،اجتماعي و جهاني -5چشم انداز برنامه آموزشي ()Vision
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سالمت انسان دارای وابستگي زيادی به محيط و توسعه پايدار مي باشد .برای اطمينان از محيط سالم برای نسل حاضر
و بعدی ،بايد بر توسعه پايدار و اكولوژی انساني تأكيد فراوان شود .توسعه پايدار نه فقط به خاطر داليل بشردوستانه،
بلکه به عنوان حفظ محيط به صورت كل بايد تثبيت گردد.
ديدگاه اكولوژی انساني و بازسازی محيط از اين زاويه به منظور حفظ سالمت انسان ،در آينده نيروی غالب اقتصادی و
اجتماعي خواهد بود .ما همانطور كه قبال نيز اشاره شد در اين زمينه نياز به يک منشور ملي سالمت و محيط خواهيم
داشت.
بنابراين ،بطور خالصه دورنمای رشته در ده سال آينده ،تربيت دانش آموختگاني آگاه ،متعهد و متبحر در زمينه ای كه به
نظر مي رسد زمينه غالب اقتصادی و اجتماعي در برنامه¬ريزيهای كشوری خواهد بود ،مي باشد.
 -6اهداف كلي)Aims( :
هدف كلي اين دوره ايجاد نگرش يکپارچه و كنش های متقابل انسان – محيط و تربيت دانش آموختگاني است كه
درباره راه حل های پايدار برای مشکالت محيطي مطالعه و اقدام كند .به اين منظور دانش آموختگان در انتهای دوره
بايد قادر باشند:
 .1اكولوژی انساني را به ساير رشته های وابسته آموزش دهند.
.2

داده های پايه در زمينه مسايل اكولوژی انساني با توجه به دستور كار سالمت و توسعه پايدار را گردآوری و

طرحهای پژوهشي بين سيستمي را تهيه و با تبحر اجرا و مديريت كنند.
 .3در جهت رسيدن به اهداف سالمت و توسعه پايدار برنامه ريزی و ارزشيابي نمايند.
.4

سمينارها و كارگاههايي برای پرسنل نظام بهداشتي و سالمت در جهت آشناساختن آنان با وظايف و مسئوليتهای

مربوط به اهداف دستور كار سالمت و توسعه پايدار برگزار نمايند.
.5

بين فعاليتهای نهادها ،سازمانها ،وزارتخانه های مختلف در زمينه انجام تحقيقات و برنامه ريزی برای رسيدن به

سالمت و توسعه پايدار ارتباط و هماهنگي نمايند.
 -7نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي ()Role definition
نقش دانش آموختگان اين رشته در نظام بهداشتي كشور آموزشي ،پژوهشي ،برنامه ريزی ،مشاوره ای و ارتباطي مي
باشد.
 -8وظايف حرفه ای دانش آموختگان)Task Analysis( :
آموزشي :تدريس در موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي
پژوهشي :تهيه پروژه های تحقيقاتي بين سيستمي و انجام آنها در موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي
برنامه ريزی :تحليل و برنامه ريزی مسايل اكولوژی انساني در موسسات دولتي و خصوصي زيست محيطي نظير
شهرداريها ،سازمانهای محيط زيست ،وزارت مسکن و شهرسازی و  ...همچنين گردآوری داده های پايه در زمينه مسايل
اكولوژی انساني با توجه به دستور كار سالمت و توسعه پايدار و كمک به برنامه ريزی در جهت رسيدن به اهداف و
ارزشيابي برنامه های سالمت و توسعه پايدار
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مشاوره ای :برگزاری سمينارها ،كارگاهها برای پرسنل نظام بهداشتي و سالمت در جهت آشناساختن آنها با وظايف و
مسئوليتهای مربوط به اهداف دستور كار سالمت و توسعه پايدار
ارتباطي :ايجاد ارتباط و هماهنگي بين فعاليتهای نهادها ،سازمانها ،وزارتخانه های مختلف در زمينه انجام تحقيقات و
برنامه ريزی برای رسيدن به سالمت و توسعه پايدار
 -9استراتژيهای كلي برنامه آموزشي:
آموزش اين مقطع به صورت حضوری و روش آموزش در كالسها دانشجو محور مي باشد و دوره های كارآموزی به
طور كار ميداني (در فيلد) و بازديد از سازمانها و نهادهای مرتبط با مسايل اكولوژی سالمت و تهيه گزارش و نقد و
بررسي عملکرد آنان است.
 -11طول دوره و نحوه پذيرش دانشجو:
دارا بودن مدرك كارشناسي در يکي از رشته های اكولوژی انساني ،جغرافيا (با گرايش انساني) ،بهداشت عمومي ،زيست
شناسي (همه گرايش ها) ،محيط زيست ،بهداشت محيط ،بهداشت خانواده و جمعيت ،بهداشت حرفه ای ،مامايي،
پرستاری و يا دارا بودن مدرك دكتری عمومي (پزشکي ،داروسازی و دندانپزشکي) دكتری حرفه ای دامپزشکي مورد
تأييد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
مواد امتحاني و ضرايب هر كدام
رديف

مواد امتحاني

ظريب

1

مباني اكولوژی انساني

3

2

جمعيت وتنظيم خانواده

2

3

مقدمات آمار زيستي

2

4

بهداشت عمومي

1

5

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
مولفين ومترجمين

دروس امتحاني

نام مراجع معرفي شده

مباني اكولوژی انساني

1- Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom
pub
2- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge
-3سالمت همگاني واكولوژی انساني،دكتر سيمين آذری وهمکاران،انتشارت نسل فردا

جمعيت وتنظيم خانواده

دانش خانواده،احمد احمديوهمکاران،انتشارات سمت
جمعيت وتنظيم خانواده،مريم صفر نواده و همکاران،انتشارات خدمات فرهنگي كرمان
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مقدمات آمار زيستي

حسین رحیمی

اصول وروش های آمار زيستي دانيل( )daniel wمترجم:محمد تقي آيت اللهي ناشر امير
كبير،تهران
روش های آماری وشاخص های بهداشتي دكتر كاظم محمد وهمکاران

بهداشت عمومي

راهنمای واكسيناسيون (آخرين چاپ):انتشارات وزارت بهداشت
كتاب جامع بهداشت عمومي (آخرين چاپ) :انتشارات ارجمند

ظرفيت وپذيرش دانشگاه ها
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ضرفيت

عادی

كرمان-يزد

17

مازاد با پرداخت شهريه

كرمان-يزد

8

انسان ها شکست نمی خورند بلکه تنها تالش کردنشان را متوقف می سازند...
اگر مغز خود را خوب به کار گيرید ،عظمتی به زندگی شما می دهد که هرگز
در رویا هاي خود ان را نمی دیدید...
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 -5رادیوبيولوژي وحفاظت پرتویی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي سلولي وملکولي،ژنتيک،بيوفيزيک
رشته راديوبيولوژی و حفاظت پرتويي از گرايشهای راديولوژی است كه جهت پيشگيری از عوارض اشعه ناشي از
پرتوهای دستگاه راديولوژی راه اندازی شده ودرقسمتهای دزيمتری بيمارستان كاربرد دارد  .مدارك تحصيلي مورد
پذيرش دراين رشته كارشناسي تکنولوژی پرتوشناسي – زيست شناسي سلولي و مولکولي-تکنولوژی پرتو درماني –
تکنولوژی پزشکي هسته ای – ژنتيک – بيوفيزيک – فيزيک -مهندسي هسته ای ( با گرايش پرتو پزشکي) ميباشد .
نقش دانش آموختگان در اين رشته در زمينه حل مسائل راديوبيولوژی و حفاظت پرتويي در سه مورد ذيل روشن شده
است:
-1خدماتي -2پژوهشي -3آموزشي
وظايف حرفه ای رشته كارشناسي ارشد راديوبيولوژی و حفاظت پرتويي (:)Task analysis
 -1خدماتي:
الف -تهيه ،بازبيني ،اصالح و تأييد برنامه های مانيتورينگ فردی و محيطي و بيولوژيک پرتوها ،پيش بيني و انتخاب
بهترين تجهيزات حفاظتي و مانيتورينگ فردی متناسب با نياز نوع كاربرد پرتو.
ب -حل مسائل راديوبيولوژی و حفاظت پرتويي و مراقبت های فيزيکي و بهداشتي و پزشکي كاركنان مراكز كار با منابع
پرتوساز و پرتوزاها و جلوگيری از احتمال وقوع حوادث و سوانح پرتويي در آن مراكز.
 -2پژوهشي:
الف -طراحي و اجرای پروژ های تحقيقاتي در خصوص موضوعات راديوبيولوژی و حفاظت پرتوی و ارائه راهکارهای
مناسب در راستای كاهش اثرات مخرب پرتوگيری.
ب -ابداع ،نوآوری و اختراع سيستم های حفاظتي جديد در جهت بهينه سازی كار با منابع پرتويي.
ج -بازبيني ،اصالح و تأييد دستورالعمل های حفاظت در برابر پرتوها و پژوهش و بررسي مطالعات راديوبيولوژی و
اتخاذ روش های كاری مناسب در راستای كاهش پرتوگيری های شخصي ،تحقيق در راستای يافتن راهکارهای
كاربردی و شناخت تجهيزات در بهينه سازی حفاظت پرتويي
 -3آموزشي:
كمک در امر آموزش دورس عملي و نظری رشته راديوبيولوژی و حفاظت پرتويي در مراكز آموزشي و درماني و ايجاد
زمينه ارتقای سطح علمي كاركنان و كاربران مراكز آموزشي و درماني
ضرايب ودروس امتحاني:
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رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

فيزيک پرتوها

2

2

راديوبيولوژی

2

3

فيزيک عمومي

2

4

زيست شناسي سلولي

2

5

رياضي عمومي وآمار

1

6

فيزيولوژی وآناتومي

1

7

زبان عمومي

2

منابع امتحاني
دروس امتحاني

مراجع معرفي شده

فيزيک پرتو ها

-1فيزيک تشعشع وراديولوژی (جونز)،تاليف دكتر نجم آبادی
-2فيزيک پزشکي تاليف دكتر تکاور وساغری –پرتوهای يونساز
-3بوشانگ

راديوبيولوژی

-1راديولوژی برای راديولوژيست ها –پروفسور اريک هال –ترجمه دكتر حسين مزداراني
-2حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديو بيولوژی كاربردی دكتر اسفن داود-davvd
ترجمه دكتر حسين مزداراني انتشارات تربيت مدرس

رياضي

حساب ديفرانسيل وانتگرال وهندسه تحليلي جرج توماس
حساب ديفرانسيل وانتگرال با هندسه تحليلي لوپي-ليت -هولد

بيولوژی سلولي

زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش

فيزيک عمومي

فيزيک هاليدی وفيزيک دانشگاهي

فيزيولوژی وتشريح

فيزيولوژی پزشکي :گايتون
فيزيولوژی:شناخت اعمال ووظايف اعضای مختلف بدن:دكتر احمد رستمي
فيزيولوژی وآنا توميک(برای رشته های پزشکي وپيراپزشکي):
دكترمحمدرضا نيکروش-حسين رضايي

آمار

The Anatomy and physiology Learning system : Editor :
Applegate
Illustrated Physiology and its companion : Ann- B- Mc
Naught
روش های آماری وشاخص های بهداشتي –دكتر كاظم محمد ودكتر ملک افضلي

ظرفيت وپذيرش دانشگاه ها
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نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

ايران-بابل-تهران-شهيد

ضرفيت
بهشتي21 -

شيراز
مازاد با پرداخت شهريه

ايران-بابل-تهران-شهيد

بهشتي11 -

شيراز
كارنامه های رتبه برتر:
كارنامه رتبه 5آزمون 1392
دروس امتحاني

درصد

فيزيک پرتوها

48.61

راديوبيولوژی

55.56

فيزيک عمومي

16.67

زيست شناسي سلولي

59.72

رياضي عمومي وآمار

13.89

فيزيولوژی وآناتومي

36.11

زبان عمومي

56.67

نتيجه

رتبه  5قبولي در دانشگاه ايران

كارنامه رتبه  17آزمون 1392
دروس امتحاني

درصد

فيزيک پرتوها

45.63

راديوبيولوژی

57.65

فيزيک عمومي

21.67

زيست شناسي سلولي

59.72

رياضي عمومي وآمار

15.78

فيزيولوژی وآناتومي

36.11

زبان عمومي

51.55

نتيجه

رتبه  17قبولي در دانشگاه شهيد بهشتي

موفقيت به سراغ کسانی می آید که آن قدردر تالشند که وقت نمی کنند دنبال
آن بروند...
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-3رفاه اجتماعی
مدارك مورد پذيرش:كارشناسي كليه رشته ها
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

نظريه های جامعه شناسي

3

2

آمار وروش تحقيق

3

3

دروس تخصصي(سازمان ومديريت،اقتصاد خرد وكالن،تامين ورفاه 4
اجتماعي،روانشناسي اجتماعي)

4

3

زبان عمومي

منابع امتحاني:
دروس امتحاني

نام كتب معرفي شده توسط وزارت مولفين و مترجمين
بهداشت

نظريه های
جامعه شناسي

نظريه های جامعه شناسي در دوران ورج ريتزر ,ترجمه محسن ثالثي ,
تهران  :انتشارات علمي و فرهنگي

معاصر
نظريه های جامعه شناسي
بنيادهای نظريه اجتماعي
نظريه های بنيادين جامعه شناختي

آمار و روش تحقيق

روش های تحقيق در علوم اجتماعي
مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعي
احتماالت و آمار كاربردی در
احتماالت و علوم تربيتي
پيمايش در تحقيقات اجتماعي

1374
غالمعباس توسلي ,تهران  :انتشارات
سمت 1369
جيمز كلمن ,ترجمه منوچهر صبوری
لوئيس كوزو و برنارد روزنبرگ ,
ترجمه فرهنگ ارشاد
ارل ببي – ترجمه رضا فاضل –
انتشارات سمت ( 2جلد)
نورمن  .ای  .كورنز حبيب اهلل
تيموری ,تهران :نشر ني
علي دالور ,تهران :رشد
ای  ،بي دواس – ترجمه هوشنگ
نايبي – نشر ني
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سازمان و مديريت

حسین رحیمی

سازمان و مديريت  :از تئوری تا عمل

دكتر مهدی ايران نژاد پاريزی و پرويز
ساسان گهر  ،تهران  ،انتشارات

مباني مديريت

موسسه علوم بانکداری  -چاپ نهم
 1385استيفن رابينز و ديويددی سنزو،
ترجمه

دكترسيدمحمداعرابي

و

همکاران انتشارات
پژوهش های فرهنگي  ،تهران چاپ
سوم 1384

اقتصاد خرد و كالن

نظريه اقتصاد خرد

چارلز فرگوسن ,جلد اول چاپ پنجم
و جلد دوم چاپ چهارم 1376

اقتصاد كالن

روديکر دورنباخ و استانلي فيشر
() )Fisher.S & Dornbusch,R
ترجمه محمد حسين تيزهوش تابان,
تهران :انتشارات سرو ش1378

تامين و رفاه اجتماعي

مهدی طالب ,مشهد  :بنياد فرهنگي

تامين اجتماعي
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين
اجتماعي

رضوی 1368
دفتر حقوقي و مقررات وزارت رفاه

به سوی نظام چامع رفاه اجتماعي

اجتماعي نشر موسسه فرهنگي –
هنری آهنگ آتيه
شورای برنامه ريزی سازمان بهزيستي
كشور  ،انتشارات سازمان بهزيستي و
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دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي
روانشناسي اجتماعي
روانشناسي اجتماعي

اليوت آرونسون ,ترجمه حسين
شکركن  ,تهران:
رشد 1371
علي پور مقدس ,اصفهان مشعل

شناخت اجتماعي ( روانشناسي 1376
اجتماعي )
آن هاری روش بال ,ترجمه سيدمحمد
دادگران تهران :مرواريد 1371
محمود ايرواني و فاطمه باقريان
1383

ظرفيت وپذيرش دانشگاه ها
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ضرفيت

عادی

علوم بهزيست وتوانبخشي-اصفهان

13

مازاد با پرداخت شهريه

علوم بهزيست وتوانبخشي-اصفهان

6

اگر خداوند آرزویی را در دلت نهاد ،بدان توانایی رسيدن به آن را در تودیده
است...
موفقيت ام را مدیون هرگز بهانه نياوردن ام هستم ...
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-4علوم تشریح
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها
رشته كارشناسي ارشدناپيوسته علوم تشريحي ) ،Anatomical Sciences (M.Sبه دورهای اطالق ميشود كه
تحصيالت باالتر از كارشناسي را در بر ميگيرد و اولين مقطع پس از كارشناسي ميباشد .اين رشته از مهمترين رشته
های علوم پايه است كه به مطالعه ساختمان بدن انسان ميپردازد و دارای سه زير مجموعه ميباشد:
كالبد شناسي ()Macroscopic Anatomy
بافت شناسي ()Microscopic Anatomy
جنين شناسي ()Developmental Anatomy
در دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تشريحي افرادی تربيت ميشوند كه توانايي تدريس و تحقيق در زمينههای فوق را
در سطح ملي و بينالمللي داشته باشند.
رشته علوم تشريحي قديمي ترين شاخه علوم پايه پزشکي است بطوريکه ساير شاخههای علوم پايه پزشکي از آن به
تدريج نشأت گرفته است و در دو ده اخير با ظهور علم آموزش پزشکي اين رشته دچار تحول چشمگيری شده است.
بطوريکه ازيک ظرف شاخه كالبد شناسي اين رشته بنابر اصول آموزش پزشکي ( )Medical Educationاز صورت
تشريحي محض خارج و بصورت كاربردی و باليني و عملي ( )Functionalتغيير يافته است و از طرف ديگر دروس
بيولوژی سلولي و تکنيکهايي از قبيل الکترون ميکروسکوپي ،كشت سلولي ،مورفومتری و هيستوشيمي به اين علم
اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.
فارغالتحصيالن رشته علوم تشريحي براساس نظام ارزشهای اسالمي حاكم بر جامعه ،بايستي از راه پژوهشهای بنيادی،
كاربردی كيفي و تقويت مطالعات نظری با رويکردی جامع و ايجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل با ساير شاخههای دانش
در تحقق اين رويکرد بکوشند.
دانشجويان و دانش آموختگان با تأكيد بر عدالت اجتماعي تالش در جهت ايجاد انگيزه در دانشجويان علوم پزشکي
برای ارتقاء سطح سالمت جامعه خدمات مطلوبي را ارائه مينمايند.
فارغالتحصيالن كارشناسي ارشد علوم تشريحي با بهرهگيری از آموزش فعال و خالقيتها ،باعث پيشرفت در زمينه
آموزش و همچنين با انجام پژوهشهای بنيادی و نيز تركيب پژوهشهای پايه و باليني باعث تبديل بخش علوم
تشريحي خود به يکي از بهترين و شاخصترين بخشهای دانشگاه در سطح ملي و بينالمللي خواهند شد.
اهداف كلي (:)Aims
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اهداف كلي برنامه كارشناسي ارشد علوم تشريحي عبارت است از:
تربيت فراگيراني كه با بهره گيری از متون علمي موجود بتوانند بر مباني علوم تشريحي احاطه يابند.
 با روشها و فنون تدريس و تحقيق در رشته علوم تشريحي آشنا شوند. توانايي درك ويژگيهای ساختماني بدن انسان از نظر ماكروسکوپي ،ميکروسکوپي و تکامل را پيدا كنند. توانايي استفاده از روشهای ميکروآناتومي در تدريس و تحقيق را پيدا نمايند.نقش دانش آموختگان ()Role Definition
دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تشريحي در دو حيطه آموزشي و پژوهشي نقش دارند.
وظايف حرفهای دانش آموختگان ()Task Analysis
وظايف فارغالتحصيالن كارشناسي ارشد علوم تشريحي بر پايه نقش آموزشي ايشان عبارت است از:
 تدريس دروس عملي كالبدشناسي ،بافتشناسي و جنين شناسي. فيکس كردن جسد و نگهداری از اجساد و اعضاء فيکس شده.تشريح جسد و شناخت وارياسيونهای طبيعي كالبد انسان. تهيه المهای ميکروسکوپي (بافت شناسي – جنين شناسي).وظايف فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد رشته علوم تشريحي بر پايه نقش پژوهشي ايشان عبارتست از:
 مشاركت در طراحي و اجرای طرحهای تحقيقاتي در حوزه علوم تشريحي.برنامه درسي (سرفصل) ارشد علوم تشريح و تعداد واحدها:
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اختصاصي اجباری  24 :واحد
دروس اختصاصي اختياری  2 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
دروس اختصاصي اجباری
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نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تشريح سر و گردن

2

تشريح تنه

4

تشريح اندامها

2

تشريح مغز و اعصاب

2

بافت شناسي عمومي

5/1

بافت شناسي اختصاصي

5/2

جنين شناسي عمومي

5/1

جنين شناسي اختصاصي

5/2

تکنيک های ميکروآناتومي

2

بيولوژی سلولي و ملکولي

2

كارآموزی

2

جمع

42

دروس اختصاصي اختياری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روش تحقيق و آمار حياتي

2

سمينار

1

بيوشيمي

2

كار با حيوانات آزمايشگاهي

1

پاتولوژی

2

جمع

8

دانشجو بايد  2واحد از دروس فوق را بگذراند.
فارغ التحصيالن رشته كارشناسي ارشد علوم تشريحي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكتری ادامه تحصيل دهند :
اپيدميولوژی -انفورماتيک پزشکي -بيولوژی توليد مثل -سالمت در باليا و فوريتها -سالمت و رفاه
اجتماعي -علوم تشريحي -علوم سلولي كاربردی -فيزيولوژی ورزشي – مهندسي بافت
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد علوم تشريحي
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر
ساير فرصتهای شغلي علوم تشريحي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس كالبد شناسي
ضرايب ودروس امتحاني:
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رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

تشريح عمومي

4

2

بافت شناسي

3

3

زيست شناسي سلولي

2

4

جنين شناسي

3

5

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
دروس امتحاني

مراجع مرفي شده

مولفين ومترجمين

بافت شناسي

بافت شناسي پايه

(Janqueraآخرين چاپ)

بافت شناسي

دكتر جعفر سليماني راد

بافت شناسي دهان و دندان

( Tenkateآخرين چاپ)

زيست شناسي سلولي زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش
ومولکولي
جنين شناسي

 Langman , Mooreو كتابهای جنين شناسي پزشکي معتبر فارسي كه با دو مرجع
انگليسي فوق مطابقت داشته باشند

تشريح عمومي

anatomy Gray,sو كليه كتابهای معتبر فارسي كه توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسيده
اند و با مرجع انگليسي فوق مطابقت نمايندو همچنين ساير كتب انگليسي با منشاء Grays

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ضرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اردبيل،اراك،اروميه،اصفهان،اهواز،ايران،ايالم،بابل،بيرجند،بقيه اهلل،تبريز،تهران،تربيت 134
مدرس،رفسنجان،زنجان،زاهدان،سمنان،شهيد
بهشتي،شيراز،قزوين،كاشان،كردستان،كرمان،كرمانشاه،گلستان،گيالن،لرستان،مازندران
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،مشهد،همدان،ياسوج،يزد
مازاد

با

پرداخت اردبيل،اراك،اروميه،اصفهان،اهواز،ايران،ايالم،بابل،بيرجند،بقيه اهلل،تبريز،تهران،تربيت 51

شهريه

مدرس،رفسنجان،زنجان،زاهدان،سمنان،شهيد
بهشتي،شيراز،قزوين،كاشان،كردستان،كرمان،كرمانشاه،گلستان،گيالن،لرستان،مازندران
،مشهد،همدان،ياسوج،يزد

كارنامه های رتبه های برتر:
كارنامه رتبه  11آزمون 1391
دروس امتحاني

درصد

تشريح عمومي

91.83

بافت شناسي

48.89

زيست شناسي سلولي

16.67

جنين شناسي

92.22

زبان عمومي

19.17

نتيجه

رتبه 11دانشگاه اهواز

كارنامه رتبه 15آزمون 1392
دروس امتحاني

درصد

تشريح عمومي

58.33

بافت شناسي

44.44

زيست شناسي سلولي

48.33

جنين شناسي

85.56

زبان عمومي

41.83

نتيجه

رتبه 15دانشگاه شهيد
بهشتي

انسان هاي شجاع فرصت می آفرینند ،ترسو ها وضعفا منتظر فرصت می
نشينند...
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)2فيزیولوژي
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها
دوره كارشناسي ارشد فيزيولوژی شاخه ای از علوم زيستي است كه چگونگي اعمال سلول ،بافت ،اندام و دستگاههای
بدن را مورد مطالعه قرار مي دهد .در فيزيولوژی نقش تغييرات محيطي اعم از تغييرات محيط داخلي و يا محيط خارجي
بر فرآيندهای زيستي ،مورد مطالعه قرار ميگيرد .همچنين تاثير متقابل فرايندهای زيستي بر يکديگر و روابط بين آنها
مورد تحقيق واقع ميشود.
برنامه درسي (سرفصل) ارشد فيزيولوی و تعداد واحدها:
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اختصاصي اجباری  19 :واحد
دروس اختصاصي اختياری  7 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
دروس اختصاصي اجباری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فيزيولوژی سلول

2

فيزيولوژی كليه و مايعات

2

فيزيولوژی تنفس

2

فيزيولوژی گوارش

2

فيزيولوژی قلب و گردش خون

5/2

فيزيولوژی غدد درون ريز

5/2

فيزيولوژی اعصاب

3

روشهای فيزيولوژی

2

كارآموزی

1

جمع

11

دروس اختصاصي اختياری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فارماكولوژی

2

آمار حياتي

2

بيوفيزيک

2

بيولوژی مولکولي

2

كاربا حيوانات آزمايشگاهي

2

آشنايي با مفاهيم فيزيولوژی باليني

2

كارآموزی باليني

2

موضوعات خاص در فيزيولوژی

2

زبان تخصصي

2

جمع
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دانشجو بايد  7واحد از دروس فوق را بگذراند.
فارغ التحصيالن رشته كارشناسي ارشد فيزيولوژی مي توانند در رشته های زير در مقطع دكتری ادامه تحصيل دهند :
اپيدميولوژي-انفورمارتيك پزشکی-بيولوزي توليد مثل-پزشکی مولکولی-سالمت در بالیا وفوریتها-سالمت ورفاه
اجتماعی-علوم اعصاب-علوم سلولی کاربردي-فيزیولوژي-فيزیولوژي ورزشی-رشته مطالعات اعتياد-مهندسی
بافت-نانو تکنولوژي پزشکی
فرصتهاي شغلی و بازار کار ارشد فيزیولوژي
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر  -مـعـلم
سایر فرصتهاي شغلی ارشد فيزیولوژي بر اساس جدیدترین طرح طبقه بندي مشاغل وزارت بهداشت:
مـامـا -پرستار
ضرایب ودروس امتحانی:
ردیف

دروس امتحانی

ضرایب

1

فيزیولوژي

3

2

بيوشيمی

1

3

زیست جانوري

2

4

زبان عمومی

3

منابع امتحانی:
دروس امتحانی

مراجع معرفی شده

مولفين ومترجمين

فيزیولوژي

فيزیولوژي پزشکی

گایتون آخرین چاپ

فيزیولوژي

گانونگ آخرین چاپ

Tex book of physiology
مبانی زیست شناسی

Bern & Levy
ابوالقاسم امين -انتشارات امير

زیست شناسی جانوري

زیست شناسی سلول – رده بندي
جانوري

کبير 2374
طلعت حبيبی
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جانور شناسی عمومی جلد  2و 4و5

بيوشيمی

Principles of Biochemistry

Lehninger

Text book of Biochemistry

Devlin

استفاده از

کتب فارسی تاليفی که

سرفصل آنها متناسب با رفرانسهاي فوق
باشد بالمانع است.

ظرفيت پذیرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اراك-اردبيل-اروميه-اصفهان-اهواز-ايران-بندرعباس-بقيه

اهلل-تبريز127 -

تهران-تربيت مدرس-دانشگاه شاهد-رفسنجان-زاهدان-زنجان-سبزوار-
سمنان-شهيد بهشتي-شيراز-كاشان-گيالن-لرستان-مشهد-همدان-يزد
مازاد

با

پرداخت اراك-اردبيل-اروميه-اصفهان-اهواز-ايران-بندرعباس-

شهريه

رفسنجان-زاهدان-زنجان-سبزوار-سمنان-شهيد

تبريز-تهران46 -

بهشتي-شيراز-كاشان-

گيالن-لرستان-مشهد-همدان-يزد
کارنامه هاي رتبه هاي برتر:
کارنامه رتبه 20آزمون 2342
دروس امتحانی

درصد

فيزیولوژي

47.78

زیست جانوري

40.00

بيوشيمی

49.17

زبان عمومی

32.50

نتيجه

رتبه 20دانشگاه مشهد

صاحب اراده فقط پيش مرگ زانو می زند ،و آن هم در تمام عمر،بيش از یك مرتبه نيست!
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-2کتابداري واطالع رسانی پزشکی
مدارک مورد پذیرش:کارشناسی کليه رشته ها
کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی ،دوره اي با ماهيت ميان رشته ایست که در آن فارغ التحصيالن با
استفاده از فناوري اطالعات و مدیریت دانش ،نه تنها اطالعات علوم پزشکی را سازماندهی می کنند بلکه می تواند بر
کتابخانه هاي مراکزي نظير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و و بيمارستانی ،مدیریت علمی داشته باشند.
فارغ التحصيالن این رشته در زمينه هاي زیر توانمند خواهند بود:
تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزشی
تاليف و ترجمه کتاب در حوزه مربوطه
نظارت در ارزیابی برنامه هاي نرم افزاري کتابخانه
طراحی بانکهاي اطالعاتی و پایگاههاي اطالعاتی در حوزه مربوطه
مدیریت کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي علوم پزشکی و بيمارستانها
برنامه درسی (سر فصل) کتابداري و اطالع رسانی پزشکی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها  35 :واحد
دروس اختصاصی اجباري  55 :واحد
دروس اختصاصی اختياري  4 :واحد
پایان نامه  2 :واحد
دروس اختصاصی اجبااري
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مباني علم اطالع رساني

2

مديريت منابع اطالعاتي

2
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نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مباني برنامه نويسي

2

سيستمهای اطالعاتي و فناوری اطالعات

2

نمايه سازی و چکيده نويسي

2

مراجع و بانکهای تخصصي پزشکي

2

ذخيره و بازيابي اطالعات

2

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 2

روش تحقيق

2

سمينار تحقيق

2

كارورزی

2

جمع

دروس اختصاصی اختياري
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

كتابخانه های ديجيتالي

2

آشنايي با اصول آموزش از راه دور

2

مراكز اطالع رساني ملي و بين المللي

2

مطالعه مستقل

2

فارغ التحصيالن کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی می توانند در رشته هاي زیر در مقطع دکترا ادامه
تحصيل دهند:
اپيدميولوژي-انفورماتيك پزشکی-سالمت دربالیا وفوریتها-سالمت ورفاه اجتماعی-مدیریت اطالعات سالمت-
کتابداري واطالع رسانی پزشکی
فرصتهاي شغلی و بازار کار کتابداري و اطالع رسانی پزشکی
استاد دانشگاه-کارشناس/مدیر پایگاه داده-پژوهشگر-کتابدار
ضرایب و دروس امتحانی
ردیف

دروس امتحانی

ضرایب

1

دانش کتابداري

3

2

علوم

وتکنولوژي 3
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اطالعات پزشکی
3

زبان عمومی

3
:منابع

مولفين و مترجمين

نام کتب معرفی شده توسط وزارت
بهداشت

 آخرين،  و مهدی طاهری... رحمت ا، فتاحي-1 (  اصول و روشها: فهرست نويسي-1
ويرايش

)آخرين ويرايش

 آخرين ويرايش.  فاطمه، رهادوست-2

فلسفه ی كتابداری و اطالع رساني-2

Brian E

& Anne M.Mitchell -3 organizing

& cataloging -3

Surrat. Latest edition digital resource : manual for
librarians
American Library Association -4
American
-4
and CLA. Latest edition Anglo
cataloging Rules
G.Edward Ewans. Latest edition -5

Management basics for

David Haynes. Latest edition -6
U.S

National

Library of

-7

information profession
Metadata for information -6
management and retrieval

Medicine. www.nlm.nih.gov/mesh
U.S

National

Library of

-8

Medical Subject Heading -7

Medicine. www.nlm.nih.gov/class
U.S

National

Library of

NLM classification -8

-9

Pub med -9

Medicine.
www.ncbi.nlm.gov/pubmed
 دانشگاههای علوم پزشکي عضو كنسرسيوم-11

 پايگاههای اطالعاتي مهم و معتبر-11
مورد استفاده در دانشگاههای علوم
پزشکي كشور

 آخرين. حسين دياني و محمدرضا داورپناه-11
ويرايش

-5

مقاالت مندرج در نشریات علمی و
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12- Merida L. Johns

پژوهشی فارسی در سه سال اخير

دانشگاه فردوسي آخرين ويرايش.مشهد

 مروری بر اطالعات و اطالع رساني-11

13- Michael Thelwall. Latest edition

 مفاهيم و روشهای ذخيره و بازيابي-12

14- Ronald Rousseau. Latest edition اطالعات در نظام های رايانه ای كتابخانه
های ايران
Information management -13
for health care professions
Introduction
Margherita Pagani/ Bocconi

-14

to

webometrics: Quantitative
-15 web research for the social - و

University
Robert KILEY, Churchill

scinces تکنولوژی

-16 Publication and citation -15

Livingstone. Latest edition analysis
Miranda L. Pao. Latest edition -17

as a tool for
information retrieval

Encyclopedia

Jean Aitchison Alan Gilchrist -18 &
and David Bawden. Latest edition
Routledge/ Latest edition -19

علوم

multimedia

-16

of

technology
network

Medical Information on -17
the internet: A guide for
health professionals
Concepts of information -18
retrieval
thesaurus construction

-19

and use: A practical manual
و ساير منابع مرجع درسي مشابه در
دانشگاههای برخوردار از رشته
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ظرفيت پذیرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اصفهان-اهواز-ايران-ايران-بوشهر-تبريز-تهران-تهران(مجازی)-شهيد

74

بهشتي-كرمان همدان
مازاد

با

پرداخت اصفهان-اهواز-ايران-ايران-بوشهر-تبريز -شهيد بهشتي-كرمان همدان

24

شهريه
کارنامه هاي رتبه هاي برتر:
کارنامه رتبه  4آزمون2342
دروس امتحانی

درصد

دانش کتابداري

46.67

علوم وتکنولوزي اطالعات پزشکی

21.67

زبان عمومی

50.83

نتيجه

رتبه  4دانشگاه تهران

هميشه چيز هایی اتفاق می افتد،که واقعا آن ها را باور داشته باشيد
.ایمان وباور است که باعث می شود چيزي اتفاق بيفتد...
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-7ميکروب شناسی مواد غذایی
مدارک مورد پذیرش:زیست شناسی گرایش هاي ميکروبيولوژي ،بيوشيمی،ژنتيك
ميکروبيولوژي یا ميکروب شناسی دانشی است که درباره ميکروارگانيسمها یا جانداران بسيار ریز بحث و گفتگو
میکند .جاندارانی که در ميکروبيولوژي بيشتر بررسی میشوند شامل پروکاریوتها  ،باکتريها ،ویروسها ،و
یوکاریوتهایی مانند قارچ و تك سلولیها یا پروتوزوآها میباشد.
رشته ميکروبيولوژي مواد غذایی شاخه اي از ميکروب شناسی است که به موضوعاتی از قبيل نحوه نگهداري مواد
غذایی ،شناخت آلودگی و فساد مواد غذایی و شناخت عفونت هاي ایجاد شده از ميکرو ارگانيسم ها می پردازد.
بشر همواره در پی یافتن عوامل بيماریزایی بوده است که از طریق مواد غذایی و توسط ميکرو ارگانيسم ها منتقل می
شوند .از اینرو مطالعه این موجودات ریز و خصوصيات ژنتيکی آنها با هدف کنترل و نابودي آنها از گذشته تا کنون
ادامه داشته است .رسالت اصلی این رشته نيز همين موضوع یعنی مطالعه و بررسی ميکرو ارگانيسم هاي بيماریزاست.
ميکروبيولوژي مواد غذایی قبالً و پيش از راه اندازي این رشته ،تنها به صورت یك درس در رشته علوم و صنایع
غذایی تدریس می شد ،ليکن با توجه به اهميت مباحث مطروحه ،امروزه به صورت رشته اي مستقل در آمده است
برنامه درسی (سر فصل) ارشد ميکروب شناسی مواد غذایی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها  35 :واحد
دروس اختصاصی اجباري 55 :واحد
دروس اختصاصی اختياري  2 :واحد
پایان نامه  2 :واحد
فارغ التحصيالن کارشناسی ارشد ميکروب شناسی مواد غذایی می توانند در رشته هاي زیر در مقطع دکترا ادامه
تحصيل دهند:
اپيدميولوژي-انفورماتيك پزشکی-سالمت در بالیا وفوریتها-سالمت ورفاه اجتماعی-توکسين هاي ميکروبی-علوم
وصنایع غذایی
فرصتهاي شغلی و بازار کار ارشد ميکروب شناسی مواد غذایی
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استاد دانشگاه -ميکروبيولوژیست
سایر فرصتهاي شغلی ارشد ميکروب شناسی مواد غذایی بر اساس جدیدترین طرح طبقه بندي مشاغل وزارت
بهداشت:
کارشناس مواد خوراکی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی
ضرایب ودروس امتحانی:
ردیف

دروس امتحانی

ضرایب

1

باکتري شناسی

3

2

تغذیه عمومی

1

3

بيوشيمی

1

4

انگل شناسی

1

5

قارچ شناسی

1

6

ویروس شناسی

1

7

زبان عمومی

2

منابع امتحانی:

رشته امتحاني
ميکروب

دروس مربوطه منابع آزمون

شناسي باكتری شناسي

مواد غذايي

تغذيه عمومي
بيوشيمي
عمومي

Microbiology

Walker & et al

Microbiology

Jawetz & et al

Zinsser Microbiology

Joklike & et al

Diagnostic Microbiology

& Finegulld (Baily
)Scott

Microbiology
Murray
Krasuses Food and Nutrition care process L.Kathleen
 mahan Sylvia Escott stump Junicel – Raymond 13th2012
Lehninger
Principles of Biochemistry
Text book of Biochemistry
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Biochemistry

Stryer

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها
متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است.
انگل شناسي

Medical Parastiology

Markell and Voge
s2006

Basic Clinical parasitology
بيماريهای انگلي در ايران (جلد )1
بيماری های تک ياخته ای

توسط چند نفر از انگل
شناسان به فارسي ترجمه
شده است.
Neva F.A & Brown
H.W
چاپ  1993آن توسط
دكتر اطهری به فارسي
ترجمه شده است .دكتر
اسماعيل صائبي

قارچ شناسي

قارچ شناسي پزشکي
قارچ شناسي پزشکي جامع
قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص
آزمايشگاهي

دكتر مسعود امامي – دكتر
كردبچه – دكتر مقدمي –
دكتر زيني – انتشارات
دانشگاه تهران – چاپ
پنجم  1375دكتر فريده
زيني – دكتر امير سيد علي

Medical Mcology

مهبد – دكتر امامي –

قارچ شناسي پزشکي روشهای عملي

انتشارات دانشگاه تهران
چاپ 1388
دكتر شهال شادزی –
انتشارت گلبهار – اصفهان
چاپ ششم
Rippon
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اوانس و ريچاردسن ترجمه
دكتر عليرضا خسروی
ويروس

Medical Microbiology

Zinsser

شناسي

Medical Microbiology

E.Jawetz

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

تهران-زنجان

11

مازاد

با

2

پرداخت تهران

شهريه
كارنامه های رتبه های برتر
كارنامه رتبه 2آزمون 1392

دروس امتحانی

درصد

باکتري شناسی

34.07

تغذیه عمومی

13.33

بيوشيمی عمومی

24.44

انگل شناسی

46.67

قارچ شناسی

44.44

ویروس شناسی

35.56

زبان عمومی

83.00

نتيجه

رتبه  5دانشگاه تهران

براي موفق شدن باید اول با ور کنيم که می توانيم.دیر یا زود ،آن ها که برنده
می شوند ،به توانایی خود ایمان می آورند...
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-0نانوتکنولوژي پزشکی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
در دو دهه اخير ،پيشرفتهای تکنولوژی وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچک به دست آمده است و به سوی تحولي فوق
العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد  ،پيش مي رود  .برای احساس اندازه های مادون ريز  ،قطر
موی سر انسان را كه يک دهم ميليمتر است در نظر بگيريد  ،يک نانومتر صدهزار برابر كوچکتراست 11 -9متر .
تکنولوژی و مهندسي در قرن پيش رو با وسايل  ،اندازه گيريها و توليداتي سروكار خواهد داشت كه چنين ابعاد مادون
ريزی دارند  .درحال حاضر پروسه های در ابعاد چند مولکول قابل طراحي و كنترل است  .همچنين خواص مکانيکي ،
شيميايي  ،الکتريکي  ،مغناطيسي  ،نوری و… مواد در اليه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درك و تحليل و سنجش است
 .تکنولوژی درقرن گذشته در هرچه ريزتر كردن دانه های بزرگتر پيشرفت چشمگيری داشت  ،بطوريکه به مزاح گفته
شد كه ديگر كشف ذرات ريز اتمي (( ))Sub-Atomicنه تنها جايزه نوبل ندارد  ،بلکه به آن جريمه هم تعلق مي گيرد
! تکنولوژی نو درقرن حاضر مسير عکس را طي مي كند  .يعني مواد مادون ريز را بايد تركيب كرد تا دانه های بزرگتر
كارآمد به وجود آ ورد .
درست همان روشي كه در طبيعت برای توليد كردن حاكم است  .مجموعه های طبيعي  ،تركيبي از دانه های مادون ريز
قابل تشخيص با خواص مشابه و يا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است .
اثر تحقيقات در فناوريهای مادون ريز هم اكنون در درمان بيماريها و يا دست يافتن به مواد جديد به ظهور رسيده است .
موارد بسياری در مرحله تحقيقات كاربردی و آزمايشي است .اكنون ساخت رايانه های بسيار كوچکتر و ميليونها بار
سريعتر در دستور كار شركتهای تحقيقاتي قرار دارد .
در بياني كوتاه نانوتکنولوژی يک فرايند توليد مولکولي است  .همانطور كه طبيعت مجموعه ها را بطور خودكار مولکول
به مولکول ساخته و روی هم مونتاژ كرده است  ،ما هم بايد برای توليد محصوالت جديد  ،با اين اعتقاد كه هرچه در
طبيعت توليد شده قابل توليد در آزمايشگاه نيز هست  ،نظير طبيعت راهي پيدا كنيم  .البته منظور اين نيست كه چند
هسته از مواد راپيدا كنيم و با رساندن انرژی و خوراك پس از چند سال يک نيروگاه از آن بسازيم كه شهری را برق
دهد  .بلکه برای تركيب و تکامل خودكار توليدات مادون ريزكه به نحوی در مجموعه های بزرگتر مصرف دارد  ،راهي
بيابيم  .در اندازه های مادون ريز  ،روشها و ابزارآالت متعارف فيزيکي مانند تراشيدن و خم كردن و سوراخ كردن
و…جوابگو تيستند .
برای ساختن ماشينهای ملکولي بايد روش پروسه های طبيعي را دنبال كرد .
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با تهيه نقشه های ساختاری بدن يعني آرايش ژنها و  DNAكه ژنم ناميده شده است و به موازات آن دست يافتن به
تکنولوژی مادون ريز  ،در دراز مدت تحوالت بسياری در هستي ايجاد خواهد شد  .توليد مواد جديد  ،گياهان ،
جانداران و حتي انسان متحول خواهد شد  .اشکاالت ساختاری موجودات در طبيعت رفع مي شود و با تركيب و
خواص اورگانيک گياهان و جانوران  ،موجودات جديدی با خواص فوق العاده و شخصيتهای متفاوت بوجود خواهد
آمد .آينده علوم و مهندسي كه چندين گرايشي  )) Multi- Disciplinaryاست  ،به طرف توليد ماشينهای مولکولي
سوق داده خواهد شد تا در نهايت بتواند مجموعه های كارآيي از پيوندهای ارگانيک و سايبريک را عرضه نمايد .
هستي را به رايانه ( سخت افزار ) و برنامه ( نرم افزار ) كه دو پديده مختلف ولي ادغام شده هستند  ،مي توان تشبيه كرد
 .سخت افزار مصداق ماده ( اغلب اتم هيدروژن ) و نرم افزار يا برنامه  ،قابليت نهفته در خلقت آن است .
اتم به نظر ساده و ابتدايي هيدروژن در طي ميلياردها سال با قابليت نهفته در خود توانسته است ميليونها نوع آرايش
مختلف را در هستي بوجود آورد  .بشر از بوجود آوردن اساس ماده عاجز است  .ولي در برنامه ريزيهای جديد و يافتن
اشکال ديگری از آنچه در طبيعت وجود دارد  ،پيش خواهد رفت  .طبيعت را خواهد شناخت و به اصطالح  ،قفلهای
شگفت آور آن را باز خواهد كرد  .احتماال انسان در شرايط مناسبتری از درجه حرارت و فشار كه درتشکيل طبيعي
مواد مختلف از هيدروژن الزم است  ،بتواند اتمهای مورد نباز خود را توليد كند  ،سيارات ديگری را در نهايت در اختيار
بگيرد و بعيد نيست كه نواده های دوردست ما بتوانند در نيمه های راه ابديت در اكثر نقاط جهان هستي و كهکشانها
سکني گزينند.
به احتمال زياد قبل از پايان هزاره سوم انسانها در بدن خود انواع لوازم مصنوعي و ديجيتالي راخواهند داشت . .از
بيماری  ،پيری  ،درد ستون فقرات  ،كم حافظه ای و… رنج نخواهند برد .قابليت فهم و تحليل اطالعات در مغز آنها در
مقايسه با امروز بي نهايت خواهد شد  .در هزاره های آينده انسانهای طبيعي مانند امروز احتماال برای مطالعات پژوهشي
نگهداری شده و به نمونه های آزمايشگاهي و بطور حتم قابل احترام تبديل خواهند شد و مردمان آينده از اينهمه درد و
ناراحتي كه اجداد آنها در هزاره های قبل كشيده اند  ،متعجب و متاثر خواهند بود .
اكنون جا دارد همگام با تحوالت جديد در مهندسي و علوم  ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بطور جدی به پژوهشهای
تکنولوژی مادون ريز مشغول شوند تا حداقل ما هم بتوانيم مرزهای دانش روز را به نسلهای آينده تحويل دهيم و در
تشکلهای جديد هستي سهمي داشته باشيم  .باشد هرچه زودتر به خود آييم و عمق شکوهمند و معجزه آسای انديشه
بشررا دريابيم و از كوتاه بيني و افکار فرسوده موروثي فاصله بگيريم  .گفته شيخ اجل سعدی در آينده مصداق واقعي
تری خواهد داشت :
چه انتظاری بايد از نانوتکنولوژی داشت:
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اين تکنولوژی جديد توانايي آن را دارد كه تاثيری اساسي بر كشورهای صنعتي در دهه های آينده بگذارد  .در اينجا به
برخي از نمونه های عملي در زمينه نانوتکنولوژی كه بر اساس تحقيقات و مشاهدات بخش خصوصي به دست آمده
است  ،اشاره مي شود .
انتظار مي رود كه مقياس نانومتر به يک مقياس با كارايي باال و ويژگيهای منحصربفرد  ،طوری ساخته خواهند شد كه
روش شيمي سنتي پاسخگوی اين امر نمي تواند باشد .
• نانوتکنولوژی مي تواند باعث گسترش فروش ساالنه  311ميليارد دالر برای صنعت نيمه هاديها و  911ميليون دالر
برای مدارهای مجتمع  ،طي  11تا  15سال آينده شود .
• نانوتکنولوژی  ،مراقبتهای بهداشتي  ،طول عمر  ،كيفيت و تواناييهای جسمي بشر را افزايش خواهد داد .
• تقريبا نيمي از محصوالت دارويي در  11تا  15سال آينده متکي به نانوتکنولوژی خواهد بود كه اين امر  ،خود 181
ميليارد دالر نقدينگي را به گردش درخواهد آورد .
• كاتاليستهای نانوساختاری در صنايع پتروشيمي دارای كاربردهای فراواني هستند كه پيش بيني شده است اين دانش ،
ساالنه  111ميليارد دالر را طي  11تا  15سال آينده تحت تاثير قرار دهد .
• نانوتکنولوژی موجب توسعه محصوالت كشاورزی برای يک جمعيت عظيم خواهد شد و راههای اقتصادی تری را
برای تصويه و نمک زدايي آب و بهينه سازی راههای استفاده از منابع انرژيهای تجديد پذير همچون انرژی خورشيدی
ارائه نمايد  .بطور مثال استفاده از يک نوع انباره جريان گذرا با الکترودهای نانولوله كربني كه اخيرا آزمايش گرديد ،
نشان داد كه اين روش  11بار كمتر از روش اسمز معکوس  ،آب دريا را نمک زدايي مي كند .
• انتظار مي رود كه نانوتکنولوژی نياز بشر را به مواد كمياب كمتر كرده و با كاستن آالينده ها  ،محيط زيستي سالمتر را
فراهم كند  .برای مثال مطالعات نشان مي دهد در طي  11تا  15سال آينده  ،روشنايي حاصل از پيشرفت نانوتکنولوژی
،مصرف جهاني انرژی را تا  11درصد كاهش داده  ،باعث صرفه جويي ساالنه  111ميليارد دالر و همچنين كاهش
آلودگي هوا به ميزان  211ميليون تن كربن شود.
در چند سال گذشته بازارچند ميليارد دالری برپايه نانوتکنولوژی كسترش يافته اند  .برای مثال در اياالت متحده ،
 IBMبرای هد ديسکهای سخت  ،يک سری حسگرهای مغناطيسي را ابداع كرده است .
 Eastern Kodakو  M3تکنولوژی ساخت فيلمهای نازك نانو ساختاری را به وجود آورده اند  .شركت Mobil
كاتاليستهای نانو ساختاری را برای دستگاههای شيميايي توليد كرده است و شركت  ، Merckداروهای نانوذره ای را
عرضه كرده است  .تويوتا در ژاپن مواد پليمری تقويت شده نانوذره ای را برای خودروها و Samsung
 Electronicsدر كره  ،در حال كار بر روی سطح صفحات نمايش توسط نانولوله های كربني هستند  .بشر درست در
ابتدای مسير قرار دارد و فقط چندين محصول تجاری از نانوساختارهای يک بعدی بهره مي گيرند ( نانو ذرات  ،نانو لوله
ها  ،نانو اليه و سوپر الستيکها )  .نظزيات جديد و روشهای مقرون به صرفه توليد نانوساختارهای دو و سه بعدی از
موضوعات مورد بررسي آينده مي باشند.

83

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

نانو تکنولوژی يا كاربرد فناوری در مقياس يک ميليونيم متر ،جهان حيرت انگيزی را پيش روی دانشمندان قرار داده
است كه در تاريخ بشريت نظيری برای آن نمي توان يافت .پيشرفتهای پرشتابي كه در اين عرصه بوقوع مي پيوندد ،پيام
مهمي را با خود به همراه آورده است :بشر در آستانه دستيابي به توانايي های بي بديلي برای تغيير محيط پيرامون
خويش قرار گرفته است و جهان و جامعه ای كه در آينده ای نه چندان دور به مدد اين فناوری جديد پديدار خواهد شد،
تفاوت هايي بنيادين با جهان مالوف آدمي در گذشته خواهد داشت.
به گزارش ايرنا نانو تکنولوژی نظير هر فناوری ديگری چونان يک تيغ دولبه است كه مي توان از آن در مسير خير و
صالح و يا نابودی و فنا استفاده به عمل آورد .گام اول در راه بهره گيری از اين فناوری شناخت دقيق تر خصوصيات
آن و آشنايي با قابليت های بالقوه ای است كه در خود جای داده است .در خصوص نانو تکنولوژی يک نکته را مي
توان به روشني و بدون ابهام مورد تاكيد قرار داد :اين فناوری جديد هنوز ،حتي برای متخصصان ،شناخته شده نيست و
همين امر هاله ابهامي را كه آن را در برگرفته ضخيمتر مي كند و راه را برای گمانزني های متنوع هموار مي سازد.
كساني بر اين باورند كه اين فناوری نظير هيواليي فرانکشتين در داستان مری شلي و يا همانند جعبه پاندورا در اسطوره
های يونان باستان ،مرگ و نابودی برای ابنای بشر درپي دارد .در مقابل گروهي نيز معتقدند كه به مدد توانايي های
حاصل از اين فناوری مي توان عالم را گلستان كرد.
در حال حاضر  451شركت تحقيقاتي -تجاری در سراسر جهان و  271دانشگاه در اروپا ،آمريکا و ژاپن با بودجه ای
كه در مجموع به  4ميليارد دالر بالغ مي شود سرگرم انجام تحقيقات در عرصه نانو تکنولوژی هستند .در اين قلمرو
اتمها و ذرات رفتاری غيرمتعارف از خود به نمايش مي گذارند و از آنجا كه كل طبيعت از همين ذرات تشکيل شده،
شناخت نحوه عمل آنها ،به يک معنا شناخت بهتر نحوه شکل گيری عالم است .به اين ترتيب دانشمنداني كه در اين
قلمرو به كاوش مشغولند ،به يک اعتبار با ذهن و ضمير خالق هستي و نقشه شگفت انگيز او در خلقت عالم آشنايي پيدا
مي كنند ،اما از آنجا كه دانايي توانايي به همراه مي آورد ،شناسايي رازهای هستي مي تواند توان فوق العاده ای را در
اختيار كاشفان اين رازها قرار دهد .تحقيق در قلمرو نانو تکنولوژی از اواخر دهه  1951آغاز شد و در دهه 1991
نخستين نتايج چشمگير از رهگذر اين تحقيقات عايد گرديد.
از جمله آنکه يک گروه از محققان شركت آی بي ام موفق شدند 35اتم گزنون را بر روی يک صفحه از جنس نيکل
جای دهند و با كمک اين تک اتمها نامي را بر روی صفحه نيکلي درج كنند .محققان ديگر به بررسي درباره ساختارهای
ريز موجود در طبيعت نظير تار عنکبوت ها و رشته های ابريشم پرداختند تا بتوانند موادی نازك تر و مقاوم تر توليد
كنند .در اين ميان ساخت يک نوع مولکول جديد كربن موسوم به باكمينسترفولرين يا كربن 61 -راه را برای پژوهشهای
بعدی هموارتر كرد .محققان با كمک اين مولکول كه خواص حيرت انگيز آن هنوز در درست بررسي است ،لوله های
موئينه ای در مقياس نانو ساخته اند كه مي تواند برای ايجاد ساختارهای مختلف در تراز يک ميليونيم متر مورد استفاده
قرار گيرد .بررسي هايي كه در ابعاد نانو بر روی مواد مختلف صورت گرفته و خواص تازه ای را آشکار كرده است .به
عنوان مثال ذرات سيليکن در اين ابعاد از خود نور ساطع مي كنند و اليه های فوالد در اين مقياس از استحکام بيشتری
در قياس با صفحات بزرگتر اين فلز برخوردارند.
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برخي شركتها از هم اكنون بهره برداری از برخي يافته های نانوتکنولوژی را آغاز كرده اند .به عنوان نمونه شركت
آرايشي اورال از مواد نانو در محصوالت آرايشي خود استفاده مي كند تا بر ميزان تاثير آنها بيفزايد .ساخت ديودهای
نوری با استفاده از مواد نانو موجب مي شود تا 81درصد در هزينه برق صرفه جويي شود .توپهای تنيسي كه با كربن
 61ساخته شده و روانه بازار گرديده سبکتر و مستحکمتر از توپهای عادی است .شركتهای ديگر با استفاده از مواد نانو
پارچه هايي توليد كرده اند كه با يک بار تکاندن آنها مي توان حالت اتوی اوليه را به آنها بازگرداند و همه چين و
چروكهايشان را زايل كرد .با همين يک بار تکان همه گردوخاكي كه به اين پارچه ها جذب شده اند نيز پاك مي شوند.
نوارهای زخم بندی هوشمندی با اين مواد درست شده كه به محض مشاهده نخستين عالئم عفونت در مقياس مولکولي،
پزشکان را مطلع مي سازند.
از همين نوع مواد همچنين ليوانهايي توليد شده كه قابليت خود -تميزكردن دارند .لنزها و عدسيهای عينک ساخته شده
از جنس مواد نانو ضد خش هستند و يک گروه از محققان تا آنجا پيش رفته اند كه درصددند با مواد نانو پوششهای
مناسبي توليد كنند كه سلولهای حاوی ويروسهای خطرناك نظير ويروس ايدز را در خود مي پوشاند و مانع خروج آنها
مي شود .مهمترين نکته درباره موقعيت كنوني فناوری نانو آن است كه اكنون دانشمندان اين توانايي را پيدا كرده اند كه
در تراز تک اتمها به بهره گيری از آنها بپردازند و اين توانايي بالقوه مي تواند زمينه ساز بسياری از تحوالت بعدی شود.
يک گروه از برجسته ترين محققان در حوزه نانوتکنولوژی بر اين اعتقادند كه مي توان بدون آسيب رساندن به سلولهای
حياتي ،در درون آنها به كاوش و تحقيق پرداخت .شيوه های كنوني برای بررسي سلولها بسيار خام و ابتدايي است و
دانشمندان برای شناخت آنچه كه در درون سلول اتفاق مي افتد ناگزيرند سلولها را از هم بشکافند و در اين حال بسياری
از اطالعات مهم مربوط به سيالهای درون سلول يا ارگانلهای موجود در آن از بين مي رود.
يک گروه از محققان كه در گروهي موسوم به اتحاد سيستمهای زيستي گرد آمده اند ،سرگرم تکميل ابزارهای ظريفي
هستند كه هدف آن بررسي اوضاع و احوال درون سلول در زمان واقعي و بدون آسيب رساندن به اجزای دروني سلول يا
مداخله در فعاليت بخشهای داخلي آن است .ابزاری كه اين گروه مشغول ساخت آن هستند رديف هايي از لوله ها يا
سيمهای بسيار ظريفند كه قادرند وظايف مختلفي را به انجام برسانند از جمله آنکه هزاران پروتئيني را كه به وسيله
سلولها ترشح مي شود شناسايي كند .گروههای ديگر از محققان نيز به نوبه خود سرگرم توليد دستگاهها و ابزارهای
ديگر برای انجام مقاصد علمي ديگر هستند.
به عنوان نمونه يک گروه از محققان سرگرم تکميل فيبرهای نوری در ابعاد نانو هستند كه قادر خواهند بود مولکولهای
مورد نظر را شناسايي كنند .گروهي نيز دستگاهي را دردست ساخت دارند كه با استفاده از ذرات طال مي تواند پروتئين
های معيني را فعال سازد يا از كار بيندازد .به اعتقاد پژوهشگران برای آنکه بتوان از سلولها در حين فعاليت واقعي آنها
اطالعات مناسب به دست آورد ،بايد شيوه تنظيم آزمايشها را مورد تجديدنظر اساسي قرار داد .سلولها در فعاليت طبيعي
خود امور مختلفي را به انجام مي رسانند :از جمله انتقال اطالعات و عالئم و داده ها ميان خود ،ردوبدل كردن مواد
غذايي و باالخره سوخت و ساز و اعمال حياتي .يک گروه از روش تازه ای موسوم به الگوی انتقال ابر – شبکه استفاده
كرده اند كه ساخت نيمه هاديهای نانومتری به قطر تنها  8نانومتر را امکان پذير مي سازد .هريک از اين لوله های بسيار
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ريز بالقوه مي توانند يک پادتن خاص يا يک اوليگو نوكلئو اسيد و يا يک بخش كوچک از رشته دی ان ای بر روی
خود جای دهند.
با كمک هر تراشه مي توان  1111آزمايش متفاوت بر روی يک سلول انجام داد .برای دستيابي به موفقيت كامل بايد بر
برخي از محدوديتها غلبه شود ،ازجمله آنکه درحال حاضر برای بررسي سلولها بايد آنها را در درون مايعي قرار داد كه
مصنوعا محيط زيست طبيعي سلولها را بازسازی مي كند ،اما يون موجود در اين مايع مي تواند سنجنده های موئينه را از
كار بيندازد .برای رفع مشکل ،محققان سلولها را درون مايعي جای مي دهند كه چگالي يون آن كمتر است .گروههای
ديگری از محققان نيز در تالشند تا ابزارهای مناسب در مقياس نانو برای بررسي جهان سلولها ابداع كنند .يکي از اين
ابزارها چنانکه اشاره شد يک فيبر نوری است كه ضخامت نوك آن  41نانومتر است و بر روی نوك نوعي پادتن جا
داده شده كه قادر است خود را به مولکول مورد نظر در درون سلول متصل سازد .اين فيبر نوری با استفاده از فيبرهای
معمولي و تراش آنها ساخته شده و بر روی فيبر پوششي از نقره اندود شده تا از فرار نور جلوگيری به عمل آورد .نحوه
عمل اين فيبر نوری درخور توجه است.
از آنجاكه قطر نوك اين فيبر نوری ،از طول موج نوری كه برای روشن كردن سلول مورد استفاده قرار مي گيرد به مراتب
بزرگتر است ،فوتونهای نور نمي توانند خود را تا انتهای فيبر برسانند ،درعوض در نزديکي نوك فيبر مجتمع مي شوند و
يک ميدان نوری بوجود مي آورند كه تنها مي تواند مولکولهايي را كه در تماس با نوك فيبر قرار مي گيرند تحريک كند.
به نوك اين فيبر نوری يک پادتن متصل است و محققان به اين پادتن يک مولکول فلورسان مي چسبانند و آنگاه نوك
فيبر را به درون يک سلول فرو مي كنند .در درون سلول ،نمونه مشابه مولکول فلورسان نوك فيبر ،اين مولکول را كنار
مي زند و خود جای آن را مي گرد .به اين ترتيب نوری كه از مولکول فلورسان ساطع مي شد از بين مي رود و فضای
درون سلول تنها با نوری كه به وسيله ميدان موجود در فيبر نوری بوجود مي آيد روشن مي شود و درنتيجه محققان
قادر مي شوند يک تک مولکول را در درون سلول مشاهده كنند.
مزيت بزرگ اين روش در آن است كه باعث مرگ سلول نمي شود و به دانشمندان اجازه مي دهد درون سلول را در
هنگام فعاليت آن مشاهده كنند .نانو تکنولوژی همچنين به محققان امکان مي دهد كه بتوانند رويدادهای بسيار نادر يا
مولکولهای با چگالي بسيار كم را مشاهده كنند .به عنوان مثال بلورهای مينياتوری نيمه هاديهای فلزی در يک فركانس
خاص از خود نور ساطع مي كنند و از اين نور مي توان برای مشخص كردن مجموعه ای از مولکولهای زيستي و الصاق
برچسب برای شناسايي آنها استفاده كرد .به نوشته هفته نامه علمي نيچر چاپ انگلستان يک گروه از محققان دانشگاه
ميشيگان نيز توانسته اند سنجنده خاصي را تکميل كنند كه قادر است حركت اتمهای روی را در درون سلولها دنبال كند
و به دانشمندان در تشخيص نقايص زيست عصبي مدد رساند.
از ابزارهای در مقياس نانو همچنين مي توان برای عرضه مؤثرتر داروها در نقاط موردنظر استفاده به عمل آورد .در
آزمايشي كه بتازگي به انجام رسيده نشان داده شده است كه حمله به سلولهای سرطاني با استفاده از ذرات نانو
111برابر بازده عمل را افزايش مي دهد .محققان اميدوارند در آينده ای نه چندان دور با استفاده از نانو تکنولوژی موفق
شوند امور داخلي هر سلول را تحت كنترل خود درآورند .هم اكنون گامهای بلندی در اين زمينه برداشته شده و به عنوان
نمونه دانشمندان مي توانند فعاليت پروتئينها و مولکول دی ان ای را در درون سلول كنترل كنند .به اين ترتيب نانو
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تکنولوژی به محققان امکان مي دهد تا اطالعات خود را درباره سلولها يعني اصلي ترين بخش سازنده بدن جانداران به
بهترين وجه كامل سازند.
برنامه درسي (سر فصل) نانوتکنولوژی پزشکي و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس تخصصي اجباری  22 :واحد
دروس تخصصي اختياری  4 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
دروس تخصصي اجباری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نانو مواد و نانو ساخت در نانو تکنولوژی

4

ابزارها و تکنيک های نانو تکنولوژی

4

نانوبيوتکنولوژی

3

ابزار زيستي

3

بيوسنسورها

3

نانوبيومديسن

3

تکنيک فيلم نازك در ساخت نانو

2

مدلسازی در مقياس نانو

2

سمينار

2

جمع

42

دروس تکنيک فيلم نازك در ساخت نانو و مدلسازی در مقياس نانو اختياری مي باشد.
دروس تخصصي اختياری
نام درس

تعداد واحد نام درس

تعداد واحد

نانواپتيک

2

سازگار زيستي در مقياس نانو

2

سيستمهای دارورساني و نانو داروها

2

ويروس شناسي در مقياس نانو

2

دستگاه بيولوژيک در مقياس نانو

2

جمع

11

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد نانوتکنولوژی پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-نانو تکنولوژی پزشکي-انفورماتيک پزشکي-مهندسي بافت-سالمت در باليا وفوريتها-سالمت و رفاه
اجتماعي
فرصتهای شغلي و بازار كار نانوتکنولوژی پزشکي
استاد دانشگاه  -پـژوهـــشــگـر  -كارشناس پرتو شناسي (تکنيسين راديولوژی)
ساير فرصتهای شغلي ارشد نانوتکنولوژی پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
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كارشناس تجهيزات پزشکي
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

بيوشيمي

2

2

شيمي عمومي

2

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي

2

4

فيزيولوژی

1

5

بيوفيزيک

2

6

مقدمه ای بر نانو تکنولوژی

3

7

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
دروس

مراجع

بيوشيمي

Lehninger Principles
of
Biochemistry
devlin
Text book of
stryer
Biochemistry

مولفين ومترجمين

Biochemistry
استفاده از كتب فارسي
تاليفي كه سرفصل آنها
متناسب با رفرانسهای
فوق باشد بالمانع است.
شيمي

شيمي عمومي

چارلز مورتيمر

زيست

لوديش

لوديش

شناسي
سلولي
مولکولي
فيزيولوژی

فيزيولوژی پزشکي

گايتون

بيوفيزيک

مباني بيوفيزيک

محمد رضا حسين دخت،جمشيد خان چمني،سال  81ناشر دانشگاه
فردوسي مشهد
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مقدمه

ای نانو فناوری پزشکي

رضايت،اماني،فريدی،سركار

بر

نانو

انتشارات دانشگاه آزاد سال 1392

تکنولوژی
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

دانشگاه آزاد تهران واحد علوم دارويي-ايران-تبريز-تهران-زنجان -شيراز

42

مازاد

با

پرداخت ايران-تبريز-تهران-زنجان -شيراز

11

شهريه

موفقيت کليد خوشبختی نيست،خوشبختی کليد موفقيت است .اگر از کاري که
انجام می دهيد خرسند وراضی باشيد ،حتما موفق خواهيد شد...
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-4بيوشيمی بالينی
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها
بيوشيمي دانشي است كه با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و با واكنشهای شيميايي آنها سروكار دارد.
بيوشيمي باليني يا بيوشيمي كلينيکي يکي از رشتههای علوم پزشکي است .اين علوم بر پايه آزمايشهايي استوار است
كه بر اساس آنها در نتيجه تشخيص اختالالت در مقدار مواد تشکيل دهنده بدن ،بيماريهای مرتبط با آنها شناخته
ميشود.
بيوشيمي باليني علم در حال رشدی است كه با بسياری از علوم ارتباط دارد از جمله آنها :زيست شناسي ،شيمي،
پزشکي ،علوم آزمايشگاهي و ....مي باشد.
فرق ارشد بيوشيمي با بيوشيمي باليني در اين است كه بيوشيمي باليني دارای ماهيت پزشکي بوده در حاليکه در رشته
بيوشيمي به مفاهيم پايه ای اين علم پرداخته شده و جنبه های پزشکي در نظر گرفته نمي شود .در مجموع به نظر من از
نظر بازار كار وضعيت رشته بيوشيمي باليني بهتر است.
برنامه درسي (سر فصل) بيوشيمي باليني و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اصلي  16 :واحد
دروس اختياری  8 :واحد
پايان نامه  8 :واحد
دروس اصلي
تعداد

نام درس

واحد

آنزيم شناسي عمومي

2

بيولوژی مولکولي

2

متابوليسم مواد سه گانه

2

روشهای آزمايشگاهي و شناخت كار با دستگاهها

2

بيوشيمي بافت ها

2

بيوشيمي هورمون

2

بيوشيمي ادرار و خون

2

سمينار پايان نامه

8
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نام درس

تعداد

جمع

واحد
42

دروس اختياری

تعداد

نام درس

واحد

ايمونوشيمي

2

اصول شيمي فيزيک

2

ژنتيک

2

فيزيولوژی سلول

2

فيزيولوژی كليه و مايعات بدن

2

آمار و كامپيوتر

2

بيوشيمي تغذيه

2

بيوشيمي غشاء و انتقال

2

كاربرد راديو ايزوتوپ

2

شيمي دارويي

2

جمع

20

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی –انفورماتيک پزشکي-سالمت در باليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-بيولوژی توليد مثل-بيوشيمي
باليني-ژنتيک پزشکي-علوم تغذيه-مهندسي بافت-توكسين های ميکروبي-علوم سلولي كاربردی-ايمني شناسي
پزشکي
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد بيوشيمي باليني
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد بيوشيمي باليني بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي
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ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

بيوشيمي

6

2

زيست

سلولي 2

شناسي

ومولکولي
3

شيمي آلي

2

4

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
منابع

دروس امتحاني
بيوشيمي عمومي

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است
زيست شناسي سلولي زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش
ومولکولي
موريسون بويد(كتاب كامل)-ترجمه دكتر ياوری

شيمي آلي وعمومي

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

دانشگاه آزادواحد شاهرود-اراك-اردبيل-اروميه-اصفهان-اهواز-ايران168 -
بابل-بندرعباس-بوشهر-بيرجند-بقيه اهلل-تبريز-تهران-تربيت مدرس-فسا
–رفسنجان-زاهدان-زنجان-سمنان-شهر كرد-شهيد بهشتي-كاشان-كرمان-
كرمانشاه-گلستان-لرستان-مازندران-مشهد-همدان-ياسوج-يزد

مازاد
شهريه

با

پرداخت اروميه-اصفهان-اهواز-ايران-بابل-بندرعباس-بوشهر-بيرجند-تبريز-
تهران-تربيت مدرس-فسا –رفسنجان-زاهدان-زنجان-سمنان-شهر كرد-
شهيد

بهشتي-كاشان-كرمان-كرمانشاه-گلستان-لرستان-مازندران-مشهد-

همدان-ياسوج-يزد
92
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كارنامه های رتبه های برتر:
كارنامه رتبه 8آزمون 1391
دروس امتحاني

درصد

بيوشيمي عمومي

73

زيست شناسي سلولي ومولکولي

94

شيمي آلي وعمومي

41

زبان عمومي

53

نتيجه

رتبه 8دانشگاه عوم پزشکي تهران
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مصاحبه با رتبه های برتر:
مصاحبه با رتبه  2آزمون ارشد بيوشيمي باليني 92
سالم لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
فرهاد نظری دانشجوی كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشکي تهران ورودی 1392
در كنکور ارشد  92چه رتبه ای كسب كرديد؟
رتبه  2رشته بيوشيمي باليني
ورود به مقطع ليسانس شما در چه سالي و در كدام دانشگاه بود ؟
در سال  1387دانشگاه علوم پزشکي زنجان
فکر ميکرديد امسال رتبه بياوريد؟ از رتبه ای كه كسب كرديد راضي هستيد؟
بله  ،تقريبا
سال قبل هم شركت كرده بوديد؟ رتبه شما چند شده بود؟
بله  ،ثبت نام كردم ولي برای آزمودن خودم چون به علت مشغله و كار آموزی به طور جدی مطالعه نکرده بودم
چه كساني در قبول شدنتان تاثير بسزايي داشتند؟ خودم
تقريبا از چه زماني مطالعه برای آزمون را شروع كرديد؟ و روزانه چند ساعت ميخوانديد؟
از اواخر آبان روزانه  8-7ساعت مطالعه داشتم.
چندوقت يکبار تفريح داشتيد؟
زمان بندی مشخصي نداشت گاهي ماهي چند بار گاهي ماهي بدون تفريح.
عيد نوروز را به مهماني يا تفريح گذرانديد يا كامال عيد را اختصاص داديد به كنکور؟
تقريبا روزی  3ساعت
در طول مطالعه نااميد هم مي شديد؟ چه عاملي در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟
خير نا اميد نمي شدم
بنظر شما داوطلبان رشته شما بيشتر در چه درس های رقابت دارند و چه درس هايي در اين رشته تعيين كننده هستند؟
بيوشيمي و زبان
برای خواندن كدام درس بيشتر زحمت كشيديد؟
شيمي آلي
نحوه خواندن دروس چگونه بود؟ مثال در طي چند هفته يک درس را كامال مطالعه مي كرديد و بعد سراغ درس ديگر
مي رفتيد يا اينکه روزتان را همزمان به چند درس اختصاص مي داديد؟
تا اواسط دی ماه هر روز هر  3درس به جز زيست  ،بعد از آن هر روز هر چهار درس
به تنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاصي پيش ميرفتيد؟
من تنها مطالعه مي كردم.
مکان مطالعه برای شما فرقي هم ميکرد؟ بيشتر دركجا مطالعه ميکرديد؟
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بله  ،در كتابخانه
تا روز آزمون هر درس را چند بار مرور كرديد؟
درس اصلي نزديک  15بار
دروس ديگر  5بار
ماه آخر چگونه مطالعه كرديد؟
طبق برنامه ای كه ريخته بودم هر هفته كل دروس رو يک بار دوره كردم
برنامه تست زني شما به چه صورت بود؟ و از كي شروع به زدن تست كرديد؟
بعد از هر مبحث تست های فصل مربوطه رو به طور كامل زده و نکات جديد رو مي نوشتم.
زبان چند درصد زديد؟
69
لغات زبان را چگونه مطالعه كرديد؟
هر شب  1ساعت لغات زبان دوره مي كردم
نظر شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟
بسته به ويژگي های هر فرد از بي تاثير تا تاثير خيلي زياد  ،به جز آزمون های جامع كه تمريني برای زمان بندی هستند
فکر ميکنيد رقبای جدی شما بيشتر از كداميک از رشته های ليسانس هستند؟ به چه دليل؟
علوم آزمايشگاهي  ،در طول دوره كارشناسي بيش از  12واحد بيوشيمي و هورمون را مي گذرانند
در مورد رشته ای كه قبول شديد بيشتر بگوئيد .آينده شغلي اين رشته را چطور مي بينيد؟ بيشتر در كجا ها مي توانيد
مشغول به كار شويد؟
تدريس و آزمايشگاه تشخيص طبي (البته مشکالت صنفي هميشه هست).
برای آزمون دكترا نيز ميخواهيد همين رشته را ادامه دهيد؟به چه دليل؟
بله ،عالقه دارم.
در صورت امکان نقاط ضعف و نقاط قوت دانشگاهي كه پذيرفته شده ايد را شرح دهيد؟
ميانگين سني باالی اعضای هيئت علمي و زياد بودن تعداد دانشجويان به علت پذيرش غير اصولي و غير كارشناسانه در
سال های قبل
اگر به عقب برگرديد چه تغييری در شيوه خواندن درس خواندنتان ميداديد؟
همان روشي را كه خواندم
فکر ميکنيد اگر در آزمون ارشد سال بعد شركت كنيد باز هم رتبه مي آوريد؟
بله
در نهايت چه توصيه ای برای داوطلبان اين رشته داريد؟
مرور زياد .و درك مفاهيم
منبع:سايت گروه علوم پزشکي سنا
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-22بيوتکنولوژي پزشکی
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها
رشته بيو تکنولوژی ويا درواقع علم بيوتکنولوژی جزء علوم نوين بوده كه امروزه محققان ودانشمندان زيادی را به سوی
خود جذب كرده است.ابتدا بهتر است تعريفي ساده از آن بيان كنيم:بيو تکنولوژی علم استفاده از ميکرو ارگانيسم ها در
راستای منافع انسان است وبه عبارتي كاربرد فنون مهندسي ژنتيک در توليد محصوالت كشاورزی،صنعتي،درماني
وتشخيصي با كيفيت باالتر،قيمت ارزان تر،محصول بيشتر وخطر كمتر است.
درست است كه امروزه بيوتکنولوژی را علم نوين ميخوانيم اما از هزاران سال قبل مردم از آن بهره ميبردند .تهيه
آبجو،ماست،پنيروخمير نان نمونه هايي ازآن است.سپس با استفاده از تکنيک های تخمير وكشت ميکرو ارگانيسمها
وتوليد آنتي بيوتيک ها پيشرفت كرد وامروزه بيو تکنولوژيست ها با انتقال ژنهايي از يک ميکروارگانيسم به
ميکروارگانيسم ديگرو ايجاد صفات جديد ومطلوب درآن كه به نفع انسان ويا محيط زيست مي باشد اين علم را به اوج
رسانده اند.
اين رشته حوزه مشتركي از رشته های بيوشيمي،ژنتيک،سلولي ملکولي ،ميکروبيولوژی ،داروسازی ،كامپيوتر و… را در
بر ميگيرد.
بيوتکنولوژی به شاخه های مختلفي تقسيم مي شود كه عبارتند از :بيوتکنولوژی پزشکي ،بيوتکنولوژی دارويي
،بيوتکنولوژی ميکروبي ،بيوتکنولوژی كشاورزی ،بيوتکنولوژی نفت ،بيوتکنولوژی دريا و…
تعريفي مختصر از شاخه های بيوتکنولوژی
بيوتکنولوژی پزشکي :درمان بيماران سرطاني ،ويروسي وعفوني با استفاده از روش هايي همچون ژن درماني ،سلول
درماني ،پروتئين درماني و…
بيوتکنولوژی دارويي :توليد فراورده های دارويي كه باروش های ديگر بسيار گران تر و مشکل تر است.
بيوتکنولوژی ميکروبي وارد كردن ژنهايي به ميکروارگانيسم ها وتوليد محصول آن ژن توسط ميکروبها كه سريعتر وارزان
ترميباشد..
بيوتکنولوژی كشاورزی به وارد كردن ژنهايي كه در نهايت يا ميزان فراورده گياهي رابيشتر مي كنند يا آنها را درمقابل
علف كش ها مقاوم مي سازند ويا اينکه محصول ژني خاصي در گياه توليد مي كنند ميپردازد.
بيوتکنولوژی نفت :زدودن آلودگي های نفتي  ،رسوب زدايي مواد معدني وآلي و…
بيوتکنولوژی دريا :توليد فراورده های دريايي ،ايجاد تکنينک هايي برای حفظ محيط دريا  ،تشخيص سريع بيماری های
آبزيان و…
مراكز فعال دراين رشته عبارت اند از:انيستيتو پاستور،پژوهشکده بيوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمي وصنعتي،
مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيک و تکنولوژی زيستي ،موسسه تحقيقات اصالح وتهيه نهال وبذر،پژوهشکده
بيوتکنولوژی كشاورزی شمال غرب كشور و… .

96

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

ازجمله توليدات بيوتکنولوژی در ايران عبارتنداز:سرم وواكسن ،كشت بافت گياهي ،كود وسموم بيولوژيک ،فرآورده های
ميکروبي و كيت های تشخيصي ،آنتي بيوتيک ها ،هورمونها ،فاكتورهای پروتئيني ،الکل ،اوره ،استون ،اسيد استيک و…
.كشورهای توسعه يافته در بيوتکنولوژی عبارت اند از :آمريکا ،انگلستان،كانادا،فرانسه،استراليا،ژاپن وآلمان
اين رشته درمقطع دكترای پيوسته در دانشگاه تهران و در مقطع كارشناسي با عنوان سلولي ملکولي گرايش بيوتکنولوژی
در دانشگاههای تهران،الزهرا ،شاهد ،كاشان ،سنندج،مراغه برخي دانشگاههای آزاد و موسسات آموزش عالي ارائه
ميشود.
بازار كار رشته بيوتکنولوژی :
بازار كار رشته بيوتکنولوژی در ايران نسبتاٌمساعد است.اما فارالتحصيالن كارشناسي اين رشته كه در دانشگاههای آزاد
وموسسات غير دولتي_غيرانتفاعي ارئه ميشود با كمبود فرصت های شغلي مواجه اند.كه شايد علت آن كمبود موسسات
فعال ودر دسترس مي باشد .فارغ التحصيالن پرتالش ميتوانند در مراكز معرفي شده وهمچنين در مراكز كيت سازی
وسرم سازی ،كشت بافت وسايرمراكز مربوطه مشغول به كار شوند.
اميد است درآينده نزديک با پيشرفت روز افزون متخصان ودانشمندان اين رشته جايگاه بهتری پيدا كند.
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد زيست فناوری پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيک پزشکي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-علوم سلولي كاربردی-توكسين
های ميکروبي-مهندسي-بيوتکنولوژی پزشکي-پزشکي مولکولي-ژنتيک پزشکي-ايمني شناسي پزشکي
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد زيست فناوری پزشکي (بيوتکنولوژی پزشکي)
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر
ساير فرصتهای شغلي ارشد زيست فناوری پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

بيوشيمي عمومي

1

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي

4

3

ميکروب شناسي

1

4

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
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منابع

بيوشيمي عمومي

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است
شناسي زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش

زيست

سلولي ومولکولي
ميکروب شناسي

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اصفهان-اراك-ايران-بجنورد(خراسان شمالي)-بقيه اهلل-تبريز-تهران-تربيت 87
مدرس-زنجان-سازمان انتقال خون ايران-شاهرود-شهركرد-شيراز-فسا-
قزوين-گلستان-گيالن-همدان-يزد

مازاد

با

پرداخت اصفهان-اراك-ايران-بجنورد(خراسان

شهريه

شمالي)

-تبريز-تهران-زنجان35 -

شاهرود-شهركرد-شيراز-فسا-قزوين-گلستان-گيالن-همدان-يزد

كارنامه های رتبه های برتر:
كارنامه رتبه  2بيوتکنولوژی پزشکي91
دروس امتحاني

درصد

بيوشيمي عمومي

72

زيست شناسي سلولي ومولکولي

69

ميکروب شناسي

76

زبان عمومي

69

نتيجه

رتبه  2دانشگاه علوم پزشکي تهران

مباحث مهم در منابع آزمون كارشناسي ارشد بيوتکنولوژی پزشکي
مباحث مهم در منابع آزمون كارشناسي ارشد بيوتکنولوژی پزشکي يا زيست فناوری پزشکي وزارت بهداشت ذكر
خواهد شد:
 .1درس زيست شناسي سلولي و ملکولي (كتاب زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش):
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مباحث ساختار اسيد نوكلئيک ،همانند سازی  ،رونويسي ،ترجمه و تنظيم بيان ژن در سيستم های پروكاريوتي و
يوكاريوتي وغشای سلول و ساختار آن و انتقال غشايي  ،اندامک های سلولي و تنظيم چرخه ی سلولي و … بسيار مهم
مي باشند.
 .2ميکروب شناسي (كتاب ميکروب شناسي جاوتز):
در بخش كليات ميکروب شناسي ساختمان سلول باكتری و ديواره سلولي ،ژنتيک باكتری ،آنتي بيوتيک ها و تکثير و
متابوليسم باكتری ها و از بخش سيستماتيک ساختارهای آنتي ژنيک و فاكتورهای ويروالنس و تشخيص آزمايشگاهي
هر باكتری بسيار مهم مي باشد.
 .3بيوشيمي (كتاب بيوشيمي لنينجز و كتاب دولين):
مباحث متابوليسم كربوهيدرات و اسيد چرب و اسيدهای آمينه و ويتامين ها در اولويت هستند .ساختمان كربوهيدرات ،
اسيدهای چرب و اسدهای آمينه و پروتئين نيز در اين درس مهم هستند .مباحث مولکولي و اسيدهای نوكلئيک و
متابوليسم آنها در سال  92بسيار مورد تاكيد قرار گرفتند.
 .4زبان عمومي:
آزمون زبان وزارت بهداشت به صورت عمومي بوده و نيازمند اين مي باشد كه داوطلب سطح زبان انگليسي خود را
افزايش دهد و اينکه كه چه كتاب زباني را برای مطالعه انتخاب كند ،چندان متفاوت نخواهد بود .از آنجا كه از بخش
گرامر سوالي نمي آيد ،داوطلب مي تواند تمام تمركز خود را بر بخش درك مطلب و افزايش دايره لغات بگذارد .نکته ی
قابل توجه اين است كه ضريب درس زبان از بقيه دروس بيشتر بوده و داوطلب بايد برای اين درس اهميت بيشتری قائل
شود.
البته با توجه عوض شدن رفرنس های در زبان برای آزمون كارشناسي ارشد  93به بعد پيشنهاد مي شود كتاب های
اكتيو را با راهنمای فارسي حتما مطالعه كننند.
نويسنده :عاطفه نامي

* با استعداد متوسط اما با پشتکار به هر چه بخواهيد می رسيد.
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-22ژنتيك انسانی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
رشته ژنتيکئ پزشکي در دو مقطع كارشناسي ارشد ودكتری تخصصي ارائه مي گردد.مي توان گفت اين رشته جزءبهترين
های انتخابي شما در رشته های وزارت بهداشتمي باشد.چرا كه افرادی كه دارایphdاين رشته دارای مدرك تخصصي
بوده وهمانند پزشکان متخصص اين رشته دارای شماره مهر نظام پزشکي ومجوز آزمايشگاه كلينيکي ژنتيک مي
باشند.در اين رشته مباحثمختلف زنتيک از ديدگاه پزشکي وباليني مورد تحقيق قرار مي گيرد وافراد دانشجو در اين
رشت ه واحد های مختلف باليني در كليه واحد ها اعم از سندرم شناسي،فارماكولوژی،ودرمان به شيوه های پزشکي نوين
با رويکرد ژن درماني مورد توجه قرار ميگيرد.همچنين با توجه به اجباری شدن مشاوره ژنتيک وكاريوتيپ برای زوج
های جوان به منظور جلوگيری از ازدواجهايي با توليد فرزندان ناهنجار در سال های آتي مي توان گفت اين رشته
شکوفايي چشمگيری در ايران خواهد داشت ومحصالن آن مي توانند با ارائه مشاوره های ارزنده كمک شاياني به
پيشگيری از ناهنجاری های زنتيکي كه طيف وسيعي از بيماران را در بيمارستان های كشور شامل مي شود،داشته
باشد.برای قبولي در اين رشته اهميت به درس ژنتيک پزشکي اولويت اصلي شما را در برخواهد داشت.
همچنين تکنيک در اين رشته تركيبي از علوم مولکولي وسيتوژنتيکي است كه موجب شده است تا هرروزه رجوع جامعه
پزشکي به اين رشته ومتخصصان آن بيش تر مي گردد.زمينه های تحقيقاتي اين رشته با گرايشهای مختلف در طيف های
وسيعي قرار دارد كه شامل موارد زير است:
سرطان شناسي ودرمان سرطان های رايج،بيماری های ژنتيکي رايج،تشخيص های پيش از تولدPNDويا تشخيص
های پيشکاشتي مي باشد.
يکي از موارد استفاده وسيع در اين رشته PNDوPGDمي باشدكه به جهت پيشگيری از تولد نوزاداني با انواع
ناهنجاری ها در كشور روبه پيشرفت است ويا حتي بسياری از زوج ها تمايل به اشتن فرزنداني بدون هيچنقص ژنتيکي
مي باشد كه اين هدف نيز با بخش PGDقابل دسترسي است.الزم به ذكر است انواع تکنيک های مختلف كه در علوم
پزشکي مورد استفاده بسيار شايعي دارد تنها از دل اين رشته بيرون آمده و فقط محصالن اين رشته در اين توانايي
كاركرد و نتيجهگيری از داده های آن را خواهند داشنت .به طور خالصه اين رشته به لحاظ آينده شغلي –تحصيلي در
ايران دارای چشم انداز بسيار خوب و وسيعي است وبا توجه به اينکه متقاضي آن زياد
ولي تعداد ظرفيت آن محمدود مي باشد تالش بسيار وسيعي بايد انجام پذيرد تابتوان وارد اين رشته شد .
گروه اموزشي دكتر خليلي
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

ژنتيک

4

2

زيست

شناسي

سلولي 2

ومولکولي
3

بيوشيمي

1
1
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حسین رحیمی
2

زبان عمومي

منابع امتحاني:
منابع

دروس
امتحاني

ژنتيک پزشکي امری-ويرايش چهارده-ترجمه دكتر دلويي نشر جامعه نگر

ژنتيک

ژنتيک مولکولي پزشکي در هزاره سوم –دكتر نوری دلويي

زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش

زيست
شناسي
سلولي
ومولکولي
بيوشيمي

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است
ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اصفهان –ايران-اهواز-بابل –بندرعباس-بقيه اهلل-تبريز-تربيت مدرس75 -
تهران-زنجان-شهركرد-شهيد بهشتي-شيراز-علوم بهزيستي-كرمان-مشهد-
يزد

مازاد
شهريه

با

پرداخت اصفهان –ايران-اهواز-بابل –بندرعباس-تربيت مدرس-تهران-زنجان25 -
شهركرد-شهيد بهشتي-شيراز-علوم بهزيستي-كرمان-مشهد-يزد

تنها از طریق طرحی می توانيم به اهدافمان برسيم که به آن ایمان داشته و دقيقا
براساس آن عمل کنيم .هيچ راه دیگري براي رسيدن به موفقيت وجود ندارد
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-25خون شناسی آزمایشگاهی وبانك خون(هماتولوژي)
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها
رشته هماتولوژی به مطالعه ياختههای (واحد بنيادين ساختاری و كاركردی همه اندامگانها) خوني ،انعقاد خون و فرايند
خونسازی ميپردازد .اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خوني ،پيش سازهای سلولهای خوني را در مغز
استخوان ،ساختارهای شيميايي پالسما و عمل پالكتها و پروتئينهايي كه در سيستم انعقادی دخالت دارند را بررسي
ميكند.
خونشناسي با رشتههای مختلف پزشکي و علوم پايه از جمله ايمنيشناسي ،ژنتيک مولکولي و ژنتيک پزشکي و انساني
ارتباط نزديک دارد.
هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادی است كه بتوانند با تکيه برمباني علم خون شناسي و بانک خون توانايي و مهارت
الزم جهت انجام كارهای ازمايشگاهي برای كمک به تشخيص بيماريهای خوني و تهيه خون و فرآورده های آن و
همچنين آشنايي و تسلط به بانک و دقايق پروسه انتقال خون را كسب نمايند.
فارغ التحصيالن اين رشته در آزمايشگاه های مراكز درماني و بهداشتي در امور مربوط به كارهای آزمايشگاهي
بيماريهای خوني و در سازمان های انتقال خون ايران در تهيه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال
خون مناسب خدمت خواهند نمود.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد هماتولوژی (خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون) و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  31 :واحد
دروس اختصاصي اجباری  21 :واحد
دروس اختصاصي اختياری  4 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
درسهای رشته ی هماتولوژی (خون شناسي )
-1آمار حياتي
 -۲ايمني شناسي پايه
-۳ايمني شناسي پيشرفته
 -۴ايمونولوژنتيک
- ۵ايمونوهماتولوژی و انتقال خون
-۶بانک خون
- ۷بيولوژی مولکولي پيشرفته
 - ۸بيولوژی مولکولي و سلولي
 - ۹پاياننامه
 - ۰۱خون شناسي ۰
112

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

 ۰۰خون شناسي ۲- ۰۲خون شناسي ۳
 - ۰۳سمينار
- ۰۴كاربرد راديوايزوتوپ در هماتولوژی
- ۰۵كارورزی هماتولوژی و بانک خون
- ۰۶كنترل كيفي خون شناسي و بانک خون
 -۰۷مباني كشت سلول و سلولهای مغز استخوان
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد هماتولوژی مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی –انفورماتيک پزشکي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-ايمني شناسي پزشکي-بيولوژی
توليد مثل-پزشکي مولکولي-بيوتکنولوژی پزشکي-مهندسي بافت-نانو تکنولوژی پزشکي-هماتولوژی-علوم سلولي
كاربردی
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد هماتولوژی
استاد دانشگاه  -پـژوهـــشــگـر -كارشناس آزمايشگاه تشخيص
ساير فرصتهای شغلي ارشد هماتولوژی بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي  ،كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

خون شناسي وبانک خون

4

2

ايمني شناسي

2

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي

1

4

بيوشيمي

1

5

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

دروس مربوطه

رشته امتحانی

مولفين و مترجمين

نام مراجع معرفی شده

شناسي خون شناسي و Essential
خون
Hematology
و بانک خون
آزمايشگاهي
بانک
(هماتولوژی)

خون

Hoffbrand

Clinical Diagnosis

Davidson
&
Henry Dacie

.
V. Practical Hematology
Rudmann
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 Text Book of Bloodمجتبي طبرستاني جلد
Banking
and
 1و  2مشهد نشر سنبله
Transfusion
Medicine
1388
خون شناسي پزشکي
Harpers
Biochemistry

بيوشيمي

Harper
Lehninger

Principles
of
Devlin
Biochemistry
book
of
Biochemistry

Text

استفاده از كتب فارسي تاليفي
كه سرفصل آنها متناسب با
رفرانسهای فوق باشد بالمانع
است.
Immunology

ايمني شناسي

زيست شناسي cell
biology
و
سلولي

Roitt

H.Lodish Molecular

و
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ايران-بوشهر-تبريز-تهران-تربيت مدرس-سازمان انتقال خون ايران-شهيد 48
بهشتي-كرمان-مشهد

مازاد

با

پرداخت ايران-بوشهر-تهران-تربيت مدرس-شهيد بهشتي-كرمان-مشهد

شهريه

امروز نخستين روز آینده توست بلند شو وموفقيت را به سوي خود جذب کن...
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مصاحبه با رتبه های برتر
مصاحبه با رتبه  1هماتولوژی وزارت بهداشت سال 88-87
قبل از كنکور چه رتبه ای را برای خودتان متصور بوديد؟ و بعد از آن چه طور؟
قبل از كنکور اميد به قبولي نداشتم.ولي بعد از كنکور رتبه زير (11البته اين حرف دكتر گل افشان بود).بعد از اينکه كليد
اومد رو سايت اميد من و دكتر گل افشان هم بيشتر شد.
به نظر شما اگر سال آينده دوباره در اين آزمون شركت كنيد بازهم موفق ميشويد؟
نمي دونم.
در مورد نحوه درس خواندن خود كمي توضيح دهيد ،مثال از چه زماني قبل از آزمون شروع به خواندن كرديد و روزانه
چند ساعت مطالعه داشتيد و...؟
من از بهمن 86با روزی 6-7ساعت شروع كردم.ازاواخر فروردين  87تا روز امتحان روزی  12-13ساعت مطالعه
داشتم.
نظر شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟
چون استفاده نکردم نظر خاصي ندارم.
درآزمون امسال زبان انگليسي را چند درصد زديد؟ برای اين درس با چه روشي مطالعه ميکرديد؟
 57درصد.فقط لغت حفظ كردم.
در چه مکاني مطالعه ميکرديد(سالن مطالعه يا در منزل و يا اتاق خوابگاه)...؟
منزل
به تنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاصي پيش ميرفتيد؟ چقدر مفيد بود؟
به تنهايي.
از كي شروع به تست زدن كرديد؟
من اصال تست كار نکردم.
اگر فرضا دوباره به زمان قبل از اين آزمون برگرديد درمورد نحوه درس خواندن خود چه تغييری ميدهيد؟
سعي مي كنم برنامه دراز مدت داشته باشم.
به داوطلبان متقاضي ورود به اين رشته چه توصيه ای داريد؟
سعي كنند اصولي درس بخوننداز پايه.

جوانی پر از پتانسيل است و بهترین سازمان دهنده تغييرات محسوب
می شود .شما نباید هرگز به خود اجازه دهيد که باور کنيد پتانسيل
رسيدن به چيزي را ندارید...
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-23ایمنی شناسی
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی،عمومي،ژنتيک
ايمنيشناسي يا ايمونولوژی يکي از شاخههای زيستشناسي است كه به بررسي انواع واكنش ايمني جانداران در برابر
آنتي ژنهای بيگانه و روند ايجاد مصونيت در برابر عوامل بيماريزا ميپردازد.
ايمونولوژی علم شناخت ،بررسي و اثبات سيستمهای دخيل در ايمني بدن است.
سيستم ايمني بدن سيستمي پيچيده و در نهايت دقت ميباشد كه شامل اعضاء متنوع ،با عملکردی متفاوت و مرتبط مي
باشند كه در صورت كوچکترين تداخل و ناهماهنگي در انجام وظايف اعضاء آن امکان پيدايش اختالالت و ظهور
عوارضي وخيم و بعضا غير قابل برگشت وجود دارد .از جمله اعضاء اصلي و فرعي اين سيستم مي توان به سلولها
(مانند لنفوسيتها ،مونوسيتها ،ماكروفاژها و سلولهای فرعي و تخصصي ديگر)  ،بافت ها (بافتهای لنفاوی ،بافت پوششي و
 )...و مولکولهای محلول در خون (مانند آنتي بادی ها ،كمپلمان و سايتوكاينها و  ) ...اشاره كرد.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد ايمني شناسي پزشکي و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اختصاصي  23 :واحد
دروس اختياری  2 :واحد
پايان نامه  7 :واحد
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد ايمني شناسي پزشکي
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد ايمني شناسي پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد ايمني شناسي پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيک پزشکي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-بيوتکنولوژی پزشکي-ايمني
شناسي پزشکي-مهندسي بافت-نانوتکنولوژی پزشکي-ويروس شناسي پزشکي-هماتولوژی –توكسين های ميکروبي-
علوم سلولي كاربردی-بيولوژی توليد مثل-انگل شناسي پزشکي-ژنتيک پزشکي-پزشکي مولکولي
منابع امتحاني:
رشته

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفين و مترجمين

امتحانی
ايمني
شناسي

ايمني شناسي عمومي

ايمنولوژی
ايمنولوژی
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اصول و تفسير آزمايش های سرولوژی باليني

دكتر پرويز پاكزاد

Meical Immunolog

Stites et al

Cllular & Moleular Immunology

Abul K.Abass et al

و يا ترجمه فارسي آن
Biochemistry
Biochemistry

بيوشيمي

of

book

Text

Devlin
Stryer

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها
متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است.
زيست شناسي سلولي و مولکولي

Molecular cell biology

 H.Lodishو همکاران

ميکروب شناسي

Microbiology

Walker & et al

Microbiology

Jawetz & et al

Zinsser Microbiology

Joklike & et al

Diagnostic Microbiology

& Finegulld (Baily
)Scott

Microbiology
Murray

ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

ايمني شناسي

6

2

بيوشيمي

1

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي

2

4

ميکروب شناسي

1

5

زبان عمومي

2

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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عادی

اهواز-ايران-بابل-بيرجند-تهران-تبريز-دانشگاه

شاهد-سمنان-شهركرد98 -

شهيد بهشتي-شيراز-كردستان-كرمان-كرمانشاه-لرستان-مازندران-مشهد-
همدان-يزد
مازاد
شهريه

با

پرداخت اهواز-ايران-بابل-بيرجند-تهران-تبريز-سمنان-شهركرد-شيراز-كردستان-

38

كرمان-كرمانشاه-لرستان-مازندران-مشهد-همدان-يزد

رمز موفقيت در دنبال کردن هدف بدون مکث ودرنگ است.
ولی موفقيت چيست ؟ من موفقيت را در تشویق تماشاچيان نمی بينم ،موفقيت
در رضایت خود از کاري است که انجام داده ام...
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مصاحبه رتبه های برتر:
مصاحبه با رتبه  1ايمني شناسي آزمون ارشد سال 92
سالم لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
محمد حسين كاظمي هستم
در كنکور ارشد امسال چه رتبه ای كسب كرديد؟
رتبه  1ايمني شناسي پزشکي
ورود به مقطع ليسانس شما در چه سالي بود و در كدام دانشگاه؟
بهمن ماه سال  87دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
فکر ميکرديد امسال قبول بشويد؟ از رتبه ای كه كسب كرديد راضي هستيد؟
بله -در ابتدا از قبول نشدن استرس داشتم و مطمئن نبودم اما با پيش رفتن دروس به قبولي خود و حتي به رتبه  1خود
مطمئن بودم.
سال قبل هم شركت كرده بوديد؟
خير .سال اول شركتم در كنکور بود و به دليل پيوسته بودن كارشناسيم تجربه ی شركت در كنکور را نداشتم.
چه كساني كه در قبول شدنتان تاثير بسزايي داشتند؟ اين افراد چگونه به شما كمک كردند؟
اول خداوند.دوم مسلما خانواده به ويژه پدر و مادرم بودند كه با حمايت های مادی و عاطفي خود تمام شرايط مورد نياز
بنده رو آماده ميکردن و من رو در اين راه بسيار پشتيباني روحي ميکردن.اساتيد بسيار خوبم كه هم از لحظ علمي و هم
مشاوره ای به من كمک كردند .دوستانم كه هميشه با آنها دردودل ميکردم و در آخر تالش خودم.
تقريبا از چه زماني مطالعه برای آزمون را شروع كرديد؟ و روزانه چند ساعت ميخوانديد؟
حدودا از تابستان سال قبل استارت زدم اما بقولي تفنني بود و منسجم و جدی نبود.بدين صورت كه هم كارآموزی
ميرفتم و هم دركنار دروس دانشگاه و تفريحات مطالعه ميکردم حدود 2الي 3ساعت در روز و بعضي روزها هم هيچي.
اما از اواخر دی ماه استارت جدی را زدم كه اول با روزی  4تا 6ساعت شروع كردم و هفتگي آن را افزايش ميدادم تا
نزديک كنکور كه روزانه  12تا  16ساعت مطالب را مرور ميکردم
چندوقت يکبار تفريح داشتيد؟
برنامه دقيقي برای تفريح نبود.هر زماني كه حس ميکردم به تفريح نياز دارم با دوستانم به ورزش-شنا و يا با خانواده به
مسافرت  1يا دو روزه ميرفتيم.
عيد نوروز را به مهماني يا تفريح گذرانديد يا كامال عيد را اختصاص داديد به كنکور؟
به نسبت سالهای گذشته بسيار كمتر اما به مهماني ميرفتم ولي سعي ميکردم حتي از تايم مرده در مهماني هم استفاده كنم.
در طول مطالعه نااميد هم مي شديد؟ چه عاملي در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟
نااميد نه اما گهگاهي فشار روحي زياد ميشد و انرژی برای ادامه كمتر ميشد كه سعي ميکردم به هر نحوی اين انرژی را
برگردانم .با كارهايي از جمله صحبت و درددل با خانواده و دوستان مثبت انديش و دلسوز .مثبت انديشي و گفته های
مثبت و انرژی بخش .گوش دادن به كليپ های صوتي روانشناسي مثبت انديشي .موزيک ها و تراك های با محتويات
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كامال مثبت و اميدوار كننده ،دادن قول هايي به خود برای انجام بعد از قبولي ،خواندن جمالت زيبا و مثبت و خالصه كار
كردن مدام روی تفکرات و روحيات خودم برای افزايش اميد و انرژی.
بنظر شما داوطلبان رشته شما بيشتر در چه درس های رقابت دارند و چه درس هايي در اين رشته تعيين كننده هستند؟
درس ايمني شناسي كه درس پايه است و حتما بايد باال زده شود و تمام داوطلبين اين درس را باال ميزنند .در اين رشته
رقابت بسيار بسيار سنگينه و واقعا هيچ درسي رو نميشه رها كرد يا كم زد .هر درس رو به نسبت ضريب خودش تو
كنکور بايد بهش بها داد.ولي خب اگه درسي باشه كه يک داوطلب خيلي باالتر از ميانگين داوطلبين بزنه خيلي روی
نمره ترازش تاثير ميذاره و رتبه اش رو بسيار مياره پايين .از اين رو به نظر من درس زيست سلولي و مولکولي و زبان
رو بايد بيش از ضرايبش خوند.چون معموال داوطلبين در اين دو درس مشکل دارن .البته باز تاكيد ميکنم به شرطي كه
به درس های ديگه هم كامال برسيد و اين باعث نشه به عنوان مثال درس بيوشيمي يا باكتری رو پايين تر از ميانگين
بزنيد.
برای خواندن كدام درس بيشتر زحمت كشيديد؟
برای درس زيست شناسي بيشتر اذيت شدم.چون فقط  3واحد آنهم در ترم  1پاس كرده بودم و به نسبت بيوشيمي و
باكتری و ايمني به آن نا مانوس تر بودم.
نحوه خواندن دروس چگونه بود؟
روز های زوج را برای دو درس و روز های فرد را برای دو درس ديگر برنامه ريزی كرده بودم و زبان را هر روز
مطالعه ميکردم .نزديک كنکور تمام دروس را در يک روز مرور كرده و تست ميزدم.
به تنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاصي پيش ميرفتيد؟
به تنهايي مطالعه ميکردم اما گاهي با بعضي دوستان در مورد پيشرفت همديگر و نحوه مطالعه و منابع و تجربيات با هم
صحبت ميکرديم و مسائل و اطالعاتمون رو در اختيار هم ميگذاشتيم.يا به سواالت هم پاسخ ميداديم.
مکان مطالعه برای شما فرقي هم ميکرد؟
بله بنظر من مکان مطالعه مهم است.
بيشتر دركجا مطالعه ميکرديد؟
من در كتابخانه مطالعه ميکردم اما ظهر ها و آخر شب ها كه كتابخانه بسته بود و به خانه مي آمدم زبان مطالعه ميکردم.
تا روز آزمون هر درس را چند بار مرور كرديد؟
بستگي به اهميت درس و بازده يادگيری داشت .اينطور نبود كه يک درس را تمام كنم و از اول شروع كنم.بلکه به
تناسب سخت و يا مهم بودن يک فصل يا مبحث آن ها را فصلي تکرار ميکردم.اما بطور متوسط  8بار دوره كردم.
ماه آخر چگونه مطالعه كرديد؟
ماه آخر بيشتر تايم خودم رو برای تست و نکته گذاشته بودم .تست ميزدم و نکته هاشو يادداشت ميکردم.خالصه هام رو
ميخوندم و نکات تست ها و مباحثي كه با توجه به تست حس ميکردم يادم رفته يا در اونها ضعيف ترم رو مرور
ميکردم.
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برنامه تست زني شما به چه صورت بود؟ و از كي شروع به زدن تست كرديد؟
اوايل تست نميزدم .وقتي شروع به مطالعه جدی كردم ازمطالبي كه روز قبل خونده بودم يه مقدار بسيار كمي تست ميزدم
در حد مرور اون مطالب و تست زني اصليم رو از بعد از عيد شروع كردم و با نزديکتر شدن كنکور سهم تست زني
بيشتر ميشد
زبان چند درصد زديد؟
 88درصد
لغات زبان را چگونه مطالعه كرديد؟
به روش اليتنر مطالعه مي كردم و پيشنهادم به دوستان هم اينه كه از اين روش استفاده كنند .
متنهای زبان را بيشتر از كدام كتاب خوانديد؟
متن های زبان رو بيشتر از كتاب درسنامه زبان دكتر لزگي و كتاب آقای رضازاده و همچنين كتابهای  514و
 Essential words for toeflبرای لغت و متن خوندم.
نظر شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟
بنظرم شركت در آزمون آزمايشي  %111كمک كننده خواهد بود .چون من خودم در آزمون های آزمايشي موسسه سنا
شركت كردم و بسيار بهم كمک كرد .آزمونهای آزمايشي باعث شد يک سری از اشتباهات رو در آزمونهای آزمايشي
مرتکب شم و تجربه كسب كنم و در آزمون اصلي تکرار نکنم.همچنين تمريني بود واسه مديريت زمان و از همه مهمتر
مديريت استرس.چون داشتم دوستاني كه خيلي خوب مطالعه كرده بودند اما چون تجربه ی آزمون نداشتن سر جلسه
آزمون با ديدن چند سوال سخت استرس گرفتن و بقيه ی آزمون رو هم خراب كردن و متاسفانه قبول نشدن.
آيا شما در كالس كنکور هم شركت نموديد؟
بله.
در كدام دروس؟
برای درس ايمني و بيوشيمي كالس رفتم.
فکر ميکنيد رقبای جدی شما بيشتر از كداميک از رشته های ليسانس هستند؟
معموال رقبای جدی از رشته ی علوم آزمايشگاهي هستن.
به چه دليل؟
چون درس ايمني و بيوشيمي رو بيشتر از ساير رشته ها ميخونن و شركت در اين رشته براشون آسونتره .به همين دليل
ميل بيشتری به اين رشته دارن و چون پايه ی قوی به نسبت ساير رشته ها دارن موفق ترن.
در مورد رشته ای كه قبول شديد بيشتر بگوئيد .آينده شغلي اين رشته را چطور مي بينيد؟ بيشتر در كجا ها مي توانيد
مشغول به كار شويد؟
رشته ايمني شناسي پزشکي يک رشته تقريبا نوپا و با آينده روشني است.
اين رشته در طول چند دهه اخير علي رغم نوين بودنش جزو رشته های مادر محسوب شده و اغلب گرايش های
پزشکي اعم از پزشکي،دندانپزشکي،داروسازی،پرستاری،علوم آزمايشگاهي،اتاق عمل،هوشبری و ساير رشته ها و
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گرايشهای كارشناسي و حتي كارشناسي ارشد پزشکي دارای واحدی به نام ايمنولوژی يا سرولوژی ميباشند.لذا نياز به
مدرس اين درس زياد بوده و تمام دانشگاههای حتي كوچک نيازمند چند هيئت علمي در اين رشته ميباشند.
عالوه بر اين تمام بيماريها و اختالالت بدن اعم از اختالالت هماتولوژيک،بيوشيميکال،ژنتيکي،فيزيولوژيک و تمام
بيماری های بدن هم تشخيص و هم درمان ايمونولوژيک دارند ،چراكه علت تمام اين اختالالت ،مشکل در سيستم ايمني
بدن ميباشد.پس در تمام بيماری های مربوط به رشته های ديگر ودر تمام مراكز تشخيص و مراكز درمان ردپای علم
ايمونولوژی مشاهده ميشود و اين علم به نظر بنده به عنوان چهارراه علوم پزشکي مطرح خواهد بود كه تمام مشکالت
پزشکي به آن ختم خواهد شد.
به دليل نوين بودن اين علم راه برای پژوهش و كشفيات جديد در مورد تشخيص و درمان بيماری ها بسيار باز
است.همانطور كه امروزه دانشمندان بهترين راه درمان بيماری های مهلک جامعه بشری را ايمنوتراپي تشخيص داده
اند.چراكه بهترين راه درمان بيماريها كه كمترين عوارض جانبي را به همراه داشته باشد تقويت (و در مواردی تضعيف يا
دستکاری) سيستم طبيعي ايمني است كه خداوند به نحو احسن آن را در بدن انسان قرار داده است.
بيماريهايي اعم از انواع سرطان ها ،بيماری های نقص ايمني همچون ايدز و ،...بيماری های آلرژيک و
حسساسيت،بيماريهای بارداری ،بيماريهای تغذيه ای ( )ImmunoNutritionو حتي مسائل مربوط به پيوند عضو از
گرايش های اين رشته بوده كه در هر زمينه ای گرايش خاصي برای پژوهش و درمان در مراكز علمي روز دنيا وجود
دارند.لذا زمينه پژوهش نيز برای كساني كه مايل به پژوهش ميباشند فراهم ميباشد.
به كار كردن پس از فارغ التحصيلي از مقطع ارشد نيز فکر مي كنيد؟
بنده مايل به ادامه تحصيل تا مقطع  phDو مقاطع باالتر هستم اما بنا به شرايط آنوقت احتمال اشتغالم هم وجود داره.
برای آزمون دكترا نيز ميخواهيد همين رشته را ادامه دهيد؟
بله
به چه دليل؟
به دليل اينکه اين رشته را با عالقه انتخاب كردم برای ادامه تحصيل نيز انشاهلل همين رشته را ادامه ميدهم و يا در
گرايشهای مربوط به اين رشته ادامه تحصيل خواهم داد.
در صورت امکان نقاط ضعف و نقاط قوت دانشگاهي كه پذيرفته شده ايد را شرح دهيد؟
دانشگاه علوم پزشکي تهران كه ديگه نياز به تعريف بنده نداره.به هرحال سالهاست كه رتبه نخست را در كشور و رتبه
بسيار باالتر از ساير دانشگاههای ايران در رنکينگ بين المللي دارد.از نقاط قوت حضور اساتيد بنام كشور و باال بودن
بار علمي پژوهشي دانشگاه است و از نقاط ضعف هم مواردی است كه تمام دانشگاههای ايران با آنها دست به گريبان
هستند.از جمله كمبود امکانات پژوهشي و منابع مالي كه بالطبع دانشگاه تهران به نسبت ساير دانشگاهها در شرايط
بهتری از اين لحاظ قرار دارد.
اگر به عقب برگرديد چه تغييری در شيوه خواندن درس خواندنتان ميداديد؟
بنظرم تغيير خاصي در شيوه درس خواندنم نخواهم داد چون به هرحال اگرچه سخت تالش كردم اما نتيجه هم داد.
فکر ميکنيد اگر در آزمون ارشد سال بعد شركت كنيد باز هم رتبه مي آوريد؟
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بهش فکر نکردم اما انساني كه به موفقيت ايمان داشته باشد قطعا آن را به دست خواهد آورد .به نسبت ايمانش.
در نهايت چه توصيه ای برای داوطلبان اين رشته داريد؟
توصيه بنده اين است كه پرانرژی و مصمم به راه خود ادامه دهند و از تفکرات منفي و دلسرد كننده به شدت دوری كنند.
خودشون رو از همين االن در دانشگاه مورد نظر و با رتبه مورد نظر ببينند و به آن ايمان داشته باشند.مشکالت و سختي
های راه زياد است اما هرچه سختي ها بيشتر باشد نتيجه شيرين تر و لذت بخش تر خواهد بود.
روزانه زمان كوتاهي را برای كار كردن روی روحيه خود قرار دهند و به خود انرژی بدن.با جمالت مثبت سخنان مثبت
و تخيالت مثبت.بر اساس توقع،وقت و توانشان برنامه ريزی كنند و بعد از برنامه ريزی به حرف ديگران گوش ندهند.و
همچنين شركت در آزمونهای آزمايشي رو مجددا توصيه ميکنم.
در آخر جمله ای كه به من خيلي انرژی ميداد رو ذكر ميکنم به اميد اينکه دوستان هم از آن استفاده كنند:
زندگي را دور بزن،
و آنگاه كه بر فراز بلندترين قله ها رسيدی
لبخندت را نثار تمام سنگريزه هايي كن كه پايت را خراشيدند...
منبع:سايت گروه علوم پزشکي سنا
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-24قارچ شناسی پزشکی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي گرايش های ميکروب شناسي ،سلولي ومولکولي،جانوری
كمتر از يک دهه است كه مصرف قارچ در ايران به صورت خوراكي روزانه درآمده است ارزش عقالئي قارچ فراواني
است و كمتر فردی را در اطراف خود مي بينيد كه از قارچ خوردن بدش بيايد  .رشته قارچ شناسي پزشکي رشته ای
نيست كه به توليد قارچ بپردازد بلکه كار تحقيقات علمي را به صورت آكادميک انجام مي دهد و به منظور تامين نيروی
انساني متعهد و متخصص در رشته قارچ شناسي و دستيابي به راههای تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن و برای نيل به
خودكفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوری اسالمي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته قارچ
شناسي

با

تعریف

زير

مشخصات
و

ارائه

مي

گردد:
هدف:

كارشناسي ارشد قارچ شناسي (ناپيوسته ) به دوره ای اطالق مي شود كه تحصيالت باالتر از كارشناسي را در بر ميگيرد
و و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد .هدف از ايجاد آن تربيت افرادی اليق  ،متعهد و كاردان مي باشد
كه بتوانند برمباني علم قارچ شناسي و متون علمي موجود احاطه يافته ،در اثر آشنايي با روشهای پيشرفته تحقيق در
علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي الزم به خوبي به حل مشکالت مربوطه پرداخته و از
مقاالت علمي و تحقيقات علوم قارچ شناسي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهای دانش و كمک به ايجاد روح
علمي در جامعه استفاده نمايند.
ضرورت

و

اهميت

باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم قارچ شناسي پزشکي و تحقيقات دامنه داری كه طي صد سال اخير انجام
گرديده و نياز به شناخت عوامل بيماريزا و ارتباط آنها با انسان و نيز جهت كوشش در پژوهشهای علمي برای نيل به
خودكفايي و آماده نمودن افراد جهت تحليل تا مرحله دكتری علمي ،اهميت داير نمودن اين دوره مشخص مي گردد و
تاسيس اين دوره در دانشگاههای جمهوری اسالمي ايران كامال ضرورت دارد.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد قارچ شناسي پزشکي و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اصلي  6 :واحد
دروس اختصاصي  21 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
دروس رشته:
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نام درس

ردیف

آمار حياتي 1

1

اپيدميولوژی و اصول پيشگيری از بيماريها 2
ايمنيشناسي و سرم شناسي

3

باكتری شناسي پزشکي

4

بيوشيمي عمومي

5

تک ياخته شناسي مقدماتي

6

حيوانات آزمايشگاهي و نگهداری آنها

7

قارچ های احشايي

8

قارچ های سطحي و جلدی

9

قارچهای زير جلدی

11

كشت قارچ ها

11

مقدمات قارچ شناسي

12

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-
پزشکي-

انفورماتيک پزشکي-

سالمت در باليا و فوريتها -سالمت و رفاه اجتماعي-ايمني شناسي

باكتری شناسي پزشکي -زيست فناوری پزشکي (عنوان رشته قارچ شناسي درج شده است) -قارچ

شناسي پزشکي -پزشکي مولکولي (عنوان رشته قارچ شناسي درج شده است) -انگل شناسي پزشکي (عنوان رشته
قارچ شناسي درج شده است) -نانو فناوری پزشکي (عنوان رشته قارچ شناسي درج شده است)
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد قارچ شناسي پزشکي
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد قارچ شناسي پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

باكتری شناسي

1

2

قارچ شناسي

4

3

ايمني شناسي

2

4

انگل شناسي

1

5

زيست شناسي سلولي وملکولي

1
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2

زبان عمومي

منابع امتحاني:

دروس امتحاني

مراجع معرفي شده

مولفين ومترجمين

باكتری شناسي

Microbiology
Microbiology
Zinsser Microbiology
Diagnostic Microbiology
Microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
( Finegulld ( Baily & Scott

قارچ شناسي

قارچ شناسي پزشکي جامع

Murray
دكتر فريده زيني – دكتر امير سيد علي مهبد –

قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص دكتر امامي – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ
آزمايشگاهي
Medical Mycology
قارچ شناسي پزشکي ( روشهای عملي )

1383
دكتر شهال شادزی – انتشارات گلبهار -اصفهان
چاپ ششم
Rippon
اوانس و ريچاردسن– ترجمه دكترعليرضا
خسروی

ايمني شناسي
انگل شناسي

ايمنولوژی

ايوان رويت

ايمنولوژی

دكتر محمد وجگاني

Medical Parasitology
Basic Clinical Parasitology
بيماريهای انگلي در ايران ( جلد )1

Markell and Voge,s 2006
توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي

( بيماريهای تک ياخته ای )

ترجمه شده است
.Neva F.A.& Brown H.W
چاپ  1993آن توسط دكتر اطهری به فارسي
ترجمه شده است
دكتر اسماعيل صائبي

زيست شناسي سلولي زيست شناسي سلولي ومولکولي
ومولکولي
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ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اصفهان-اهواز-ايران-تهران-تربيت مدرس-شيراز-مازندران-مشهد

43

پرداخت اصفهان-اهواز-ايران-تهران-تربيت مدرس-شيراز-مازندران-مشهد

15

مازاد

با

شهريه

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان
زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــيستی بــگـویـی :
” جــــبـــران مــی کـــنم “

از همين امروز شروع کنيد  .موفقيت از آن شماست!
موفقيت یعنی شناخت ارجحيت هاي زندگی وعملکرد بر اساس آن...
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-22ميکروب شناسی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
كارشناسي ارشد ناپيوسته ميکروبشناسي پزشکي شاخهای از علوم پايه پزشکي است كه تحصيالت باالتر از كارشناسي
را در بر ميگيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي ميباشد
كارشناسي ارشد ناپيوسته ميکروبشناسي پزشکي شاخهای از علوم پايه پزشکي است كه تحصيالت باالتر از كارشناسي
را در بر ميگيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي ميباشد كه دانش آموختگان آن در ابعاد خدماتي ،آموزشي و
پژوهشي در زمينه شناخت عفونتهای ميکروب ها به فعاليت ميپردازند.
 -2تاريخچه رشته و پيشرفتهای جديد:
از قديمترين ايام ،بشر در جستجوی علل و اسباب بيماريهای عفوني بوده است .محمدزكريای رازی (متوفي به سال
 925ميالد ی) طبيب دانشمند بزرگ ايراني اولين كسي است كه در جهان بيماريهای واگير مخصوصا آبله و سرخک را
با ديدی علمي مورد بررسي قرار داد و فرضيهای را در باب عامل آبله بيان مينمايد كه يادآور نظريه تخميری پاستور
است كه  9قرن پس از رازی موفق به كشف نقش ميکروبها به عنوان عامل بيماريها گرديد.
شيخالرئيس ابوعلي سينا (متوفي به سال  1136ميالدی) دانشمند برجسته طبيب واال مقام و فيلسوف بزرگ ايراني به
اصل سرايت بيمارها معتقد است و در كتاب ارزنده «قانون در طب» در زمره علل خارجي بيماريها اشاراتي دارد.
در اواخر قرن نوزدهم بسياری ا ز عوامل بيماريهای عفوني شناخته شد و بدنبال آن مطالعه سيستم ايمني و فعاليتهای
آن در پيشگيری و معالجه بيماريها ،شناخت عوامل شيمي درماني و كشف ويروسها از ديگر وقايع آن زمان بود.
در نيمه دوم قرن بيستم و سالهای اخير ژنتيک باكتريها بسيار شکوفا شده است و تحقيقات ارزنده ای در زمينه مهندسي
ژنتيک ميکروارگانيسم ها صورت گرفته است به طوريکه ورود به اين عرصه به بسياری از سواالت و ابهامات پاسخ داده
است .هرچند راه طوالنيتری در پيش است و بشر امروز ميكوشد تا نيل به يک محيط زيست ايده آل همچنان به راه
خود در زمينه ميکروب شن اسي نوين ادامه اولين گروه دانشجويان كارشناسي ارشد ميکروبشناسي در سال  1367در
دانشگاه علوم پزشکي تهران پذيرش شدند و برنامه اين رشته در سالهای  1373و  1376مورد بازنگری قرار گرفت .از
آن سال تاكنون هيچگونه تغيير در برنامه مذكور صورت نگرفته است.
 -3ارزشها و باورها:
ع قايد و ارزشهای ما عمدتا برخاسته از قوانين و مقرراتي است كه در دين مبين اسالم مستتر است و اسالم بر امر حفظ
سالمتي و نظافت تأكيد خاصي نموده است ،تا حدی كه جسم ما را امانتي از سوی خداوند متعال تلقي مينمايد ،لذا
آموزشي كه مبتني بر اين اصول شکل گرفته باشد ميتواند بيانگر اعتالی اين ارزشها در جامعه باشد و از آنجا كه علم
ميکروب شناسي ماهيتا بدنبال كشف علل و اسباب بيماريهای عفوني جهت درمان و كنترل آنها ميباشد ،لذا ميتوان
نتيجه گرفت كه آموختنيهای اين رشته درواقع بر فرايند عملي ارزشهای حاكم و ارتقاء سالمت در جامعه به عنوان يک
اصل است و نقش مهمي در استقرار يک جامعه سالم را به عهده دارد.
 -4رسالت )Mission(:
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رشته كارشناسي ارشد ميکروبشناسي پزشکي يکي از رشتههای علوم پايه پزشکي است كه بر اساس استانداردهای قابل
قبول و با استفاده از تکنيکهای رايج آزمايشگاهي در تشخيص بيماريهای عفوني در خدمت جامعه است و در تحقيقات
ملي سهيم است و همچنين در آموزش نظری و عملي دانشجويان در رشتههای مرتبط ،در خدمت دانشگاهها و مؤسسات
آموزشي است.
 -5چشم انداز )vision(:
اميد ميرود با اجرای برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ميکروبشناسي پزشکي كه همگام با پيشرفت علوم پايه
پزشکي منجر به ارتقاء سالمت در جامعه شده و بتواند نيازهای كادر آموزشي پژوهشي و خدماتي مربوط به مؤسسات
آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي ،در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاههای تشخيص طبي سراسر كشور در زمينه
ميکروب شناسي پزشکي در اين مقطع را تأمين نمايد و طي  11سال آينده جزو كشورهای پيشتاز اين رشته در منطقه
گردد.
 -6اهداف كلي:
در پايان اين دوره انتظار ميرود كه دانش آموختگان اين رشته بتوانند:
 ) 1خدمات ميکروب شناسي تشخيصي بيماريهای عفوني را در بخش ميکروب شناسي آزمايشگاههای تشخيص طبي
انجام دهند.
 ) 2از عهده تدريس دروس نظری و عملي ميکروب شناسي در مقاطع كارداني و كارشناسي و دروس عملي ميکروب
شناسي تمام مقاطع آموزشي برآيند.
 )3در مراكز تحقيقاتي مرتبط با رشته به عنوان همکار پژوهش بتوانند فعاليت نمايند.
 -7نقش دانش آموختگان:
 )1خدماتي
 )2آموزشي
 )3تحقيقاتي
 -8وظايف حرفهای:
 )1ارائه خدمات ميکروب شناسي تشخيصي در آزمايشگاه های تشخيص طبي
 ) 2آموزش دروس نظری و عملي برای دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي و دروس عملي ميکروبشناسي تمام
مقاطع آموزشي
 )3همکاری در طرحهای پژوهشي مرتبط با رشته
 -9راهبرد های اجرايي برنامه:
راهبردهای پيش بيني شده برای اجرای برنامه كارشناسي ارشد ميکروب شناسي تلفيقي از استراتژيهای دانشجو محور و
استاد محوری است و بر يادگيری فعال  active Learningتأكيد دارد.
 -9رشتههای مشابه در داخل كشور:
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رشته ميکروبشناسي پزشکي در داخل كشور مشابه ندارد اما در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری رشتهای تحت عنوان ميکروبيولوژی محض وجود دارد.
 -11رشتههای مشابه خارج كشور:
در اكثر دانشگاه های خارج از كشور در دپارتمان های ميکروبشناسي رشتهای تحت عنوان

Medical

 Microbiology, Microbiologyو يا  Clinical Microbiologyوجود دارد.
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

باكتری شناسي

5

2

قارچ شناسي

1

3

ويروس شناسي

1.5

4

ايمني شناسي

1.5

5

انگل شناسي

1

6

زيست شناسي سلولي ومولکولي

1

7

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

دروس امتحانی و
ضریب

نام کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت

ويروس شناسي Medical Microbiology

مولفين و مترجمين
Zinsser
E. Jawetz

Medical Microbiology
باكتری

شناسي Microbiology

et al & Walker

پزشکي

Microbiology

et al & Jawetz

Zinsser Microbiology

et al & Joklike

Diagnostic Microbiology

) Scott & Finegulld ( Baily

Microbiology
قارچ شناسي

Murray
دكتر فريده زيني – دكتر امير سيد علي مهبد –

قارچ شناس پزشکي جامع
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قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص دكتر امامي – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ
1383

آزمايشگاهي

دكتر شهال شادزی – انتشارات گلبهار -اصفهان

Medical Mycology
قارچ شناسي پزشکي ( روشهای عملي )

چاپ ششم
Rippon
اوانس و ريچاردسن – ترجمه دكتر عليرضا
خسروی

ايمني شناسي

انگل شناسي

ايمنولوژی

ايوان رويت

ايمنولوژی

دكتر محمد وجگاني

Medical Parasitology

Markell and Voge ,s2006

Basic Clinical Parasitology

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي

بيماريهای انگلي درايران (جلد ()1بيماريهای تک ترجمه شده است.
ياخته ای) "

Neva F.A.& Brown H.W.
چاپ  1993آن توسط دكتر اطهری به فارسي
ترجمه شده است
دكتر اسماعيل صائبي

زيست

شناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

Lodish

سلولي و مولکولي

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اراك-اردبيل-اروميه-اصفهان-البرز-انستيتوپاستور ايران-اهئواز –ايران173 -
ايالم-بابل-بوشهر-بقيه
مدرس-دانشگاه

ظرفيت
اهلل-تبريز-تهران(بهداشت)-تهران(پزشکي)-تربيت

شاهد-زاهدان-زنجان-شهركرد-شهيدبهشتي-شيراز-
121

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

قزوين-كاشان-كردستان-كرمان-كرمانشاه-گلستان-گيالن-مشهد-
مازندران-موسسه سرم رازی-همدان-ياسوج-يزد
مازاد

پرداخت اراك-اردبيل-اروميه-اصفهان-البرز-اهئواز

با

تبريز-تهران(بهداشت)-تهران(پزشکي)-تربيت

شهريه

–ايران-ايالم-بابل-بوشهر61 -
مدرس-دانشگاه

شاهد-

زاهدان-شهركرد-شهيدبهشتي-شيراز-قزوين-كاشان-كردستان-كرمان-
كرمانشاه-گلستان-گيالن-مشهد-مازندران-همدان-ياسوج-يزد
کارنامه رتبه  3کارشناسی ارشد رشته ميکروبشناسی 04
سال تحصيلی

89 - 91

رشته امتحانی

ميکروبشناسي

سهميه امتحانی

آزاد

نمره کل

278/75

رتبه در سهميه

3

آخرین

فرد

نمره
پذیرفته

شده

در

سهميه

آزاد

در

195/25

دانشگاه دولتی
آخرین

فرد

نمره
پذیرفته

شده

در

سهميه

آزاد

در 163/11

دانشگاههاي

شعب

بين الملل
 -1ميکروب شناسي پزشکي=
72/59

درصد پاسخ صحيح
در هر درس

-2

تک ياخته شناسي

=

53/33
 -3قارچ شناسي = 57/78
 -4ويروس شناسي = 41/11
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 -5ايمني شناسي = 82/22
 -6بيوشيمي = 53/33
 -7زبان عمومي = 57/51
نتيجه نهایی

قبول تهران

مهم نيست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود...
مهم نيست که در آن زلزله چه چيزهایی از دست دادي!
مهم این است که دوباره از نو بسازي...
جهانت را،
زندگی ات را،
باورت را...
مهم شروع دوباره است
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-22ویروس شناسی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
ويروس شناسي ( )Virologyشاخهای از ميکروبيولوژی است .اين علم به بررسي انواع ويروسها  ،شکل و ساختمان
آنها  ،ژنتيک ويروسها و ساير خصوصيات مربوطه ميپردازد.
ويروس ها از نظر ساختار ،طبقه بندی وتکامل ،نحوه عفوني كردن و چگونگي تخريب سلول ميزبان ،چگونگي تعامل
با ارگانيسم ميزبان و سيستم ايمني آن ،بيماری هايي كه ايجاد مي كنند ،تکنيک های جدا سازی و كشت و استفاده در
مطالعات تحقيقاتي و درمان ،مورد مطالعه قرار مي گيرند.
رشته ويروس شناسي پزشکي شاخه ای از علوم پايه پزشکي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزش ،ويژگي
ويروسها ،تشخيص آزمايشگاهي بيماريهای ويروسي ،روش كنترل و پيشگيری از آنها و  ...را مطالعه مينمايند تا
توانايي انجام فعاليتهای پژوهشي و تشخيصي و خدمات مربوطه را فرا گيرند.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد ويروس شناسي پزشکي و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اختصاصي اجباری  18 :واحد
دروس اختصاصي اختياری  6 :واحد
پايان نامه  8 :واحد
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد ويروس شناسي پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل
دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيک پزشکي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-ايمني شناسي پزشکي-بيولوژی
توليد مثل-پزشکي مولکولي-نانوتکنولوزی پزشکي-علوم سلولي كاربردی-ويروس شناسي پزشکي-بيوتکنولوژی
پزشکي
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد ويروس شناسي پزشکي
استاد دانشگاه -ميکروبيولوژيست -پـژوهـــشــگـر  -كارشناس آزمايشگاه طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد ويروس شناسي پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي كارشناس
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

باكتری شناسي

1

2

ويروس شناسي

3

3

ايمني شناسي

2

4

انگل شناسي

1

5

زيست شناسي سلولي ومولکولي

1.5
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2

زبان عمومي

منابع امتحاني:
دروس امتحانی و
ضریب

نام کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت

ويروس شناسي Medical Microbiology

مولفين و مترجمين
Zinsser
E. Jawetz

Medical Microbiology
باكتری

شناسي Microbiology

et al & Walker

پزشکي

Microbiology

et al & Jawetz

Zinsser Microbiology

et al & Joklike

Diagnostic Microbiology

) Scott & Finegulld ( Baily

Microbiology

ايمني شناسي

انگل شناسي

Murray

ايمنولوژی

ايوان رويت

ايمنولوژی

دكتر محمد وجگاني

Medical Parasitology

Markell and Voge ,s2006

Basic Clinical Parasitology

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي

بيماريهای انگلي درايران (جلد ()1بيماريهای تک ترجمه شده است.
ياخته ای) "

Neva F.A.& Brown H.W.
چاپ  1993آن توسط دكتر اطهری به فارسي
ترجمه شده است
دكتر اسماعيل صائبي

زيست

شناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

Lodish

سلولي و مولکولي

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

ظرفيت

دانشگاه های پذيرش كننده
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ايران-تهران-تربيت مدرس-شيراز-كرمان-گلستان-موسسه سرم سازی 43
رازی

مازاد با پرداخت شهريه

ايران-تهران-تربيت مدرس-شيراز-كرمان-گلستان

راز موفقيت چيست؟
"تصميم گيري درست".
تصميم گيري درست از چه ناشی ميشود؟
"از تجربه"
تجربه از چه بدست می آید؟
از تصميم گيري هاي غلط !!
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-27انگل شناسی
مدارك مورد پذيرش:جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی
انگلشناسي علمي است كه به وسيله آن شکل خارجي و داخلي و سير تکامل و طرز سرايت انگل به انسان و حيوان
مورد مطالعه قرار ميگيرد .زندگي انگلي عبارتست از يکي از اشکال همزيستي فيزيولوژيکي بين دو حيوان از دو جنس
مختلف كه يکي از آنها (انگل) معموال كوچکتر و ضعيفتر بوده و در سطح يا داخل بدن جنس قویتر (ميزبان)زندگي و
تغذيه ميكند و در بدن او ايجاد اختالل مينمايد .اين همزيستي ممکن است دايم يا موقت باشد.
بطور كلي انگل شناسي علم پرداختن به موجودات زندهای است كه برای بدست آوردن غذا  ،بطور موقت و يا دائم در
سطح خارجي يا داخل بدن موجودات زنده ديگر زندگي ميكنند .اين علم همچنين به رابطه اين موجودات به ميزبانان
خود ميپردازد.
انگل شناسي پزشکي در بين شاخههای علوم پزشکي و دانشمندان علوم پزشکي اهميت زيادی پيدا كرده است .انگل
شناسي از نظر رشد و توسعه علوم به ويژه كاربردهای طبي ،دامپزشکي ،كشاورزی و صنايع غذايي اهميت زيادی دارد.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد انگل شناسي پزشکي و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اختصاصي  21 :واحد
كارورزی و سمينار  3 :واحد
پايان نامه  8 :واحد
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشکي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيکپزشکي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-انگل شناسي پزشکي-ايمني شناسي
پزشکي-باكتری شناسي پزشکي-پزشکي مولکولي-بيوتکنولوژی پزشکي-توكسين های ميکروبي-حشره شناسي
پزشکي ومبارزه با ناقلين
فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد انگل شناسي پزشکي
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد انگل شناسي پزشکي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي:
كارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماريها -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
ضرايب و دروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

باكتری شناسي

1

2

قارچ شناسي

1

3

ويروس شناسي

1
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4

ايمني شناسي

1.5

5

انگل شناسي

5

6

زيست شناسي سلولي وملکولي

1

7

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
دروس امتحانی و
ضریب

نام کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت

ويروس شناسي Medical Microbiology

مولفين و مترجمين
Zinsser
E. Jawetz

Medical Microbiology
باكتری

شناسي Microbiology

et al & Walker

پزشکي

Microbiology

et al & Jawetz

Zinsser Microbiology

et al & Joklike

Diagnostic Microbiology

) Scott & Finegulld ( Baily

Microbiology
قارچ شناسي

Murray
دكتر فريده زيني – دكتر امير سيد علي مهبد –

قارچ شناس پزشکي جامع

دكتر امامي – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ

قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص 1383
آزمايشگاهي
دكتر شهال شادزی – انتشارات گلبهار -اصفهان
Medical Mycology

چاپ ششم

قارچ شناسي پزشکي ( روشهای عملي )

Rippon
اوانس و ريچاردسن – ترجمه دكتر عليرضا
خسروی

ايمني شناسي

انگل شناسي

ايمنولوژی

ايوان رويت

ايمنولوژی

دكتر محمد وجگاني

Medical Parasitology

Markell and Voge ,s2006
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Basic Clinical Parasitology

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي

بيماريهای انگلي درايران (جلد ()1بيماريهای تک ترجمه شده است.
ياخته ای) "

Neva F.A.& Brown H.W.
چاپ  1993آن توسط دكتر اطهری به فارسي
ترجمه شده است
دكتر اسماعيل صائبي

زيست

شناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

Lodish

سلولي و مولکولي

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اروميه-اصفهان-البرز-اهواز-ايران-ايالم-بندرعباس-تبريز-تهران-جهرم-

117

تربيت مدرس –زاهدان-زنجان-شهركرد-شهيد بهشتي-شيراز-قزوين-
كاشان-گيالن-مازندران-مشهد-همدان-يزد
مازاد با پرداخت شهريه

اروميه-اصفهان-البرز-اهواز-ايران-ايالم-بندرعباس-تبريز-تهران-جهرم-

49

تربيت مدرس –زاهدان-زنجان-شهركرد-شهيد بهشتي-شيراز-قزوين-
كاشان-گيالن-مازندران-مشهد-همدان-يزد

هميشه کسی وجودداردکه سرراهتان سنگ پرتاب کند ,این به شمابستگی دارد
که باآن سنگهاچه ميسازید ,پل یادیوار.
شما معمارزندگيتان هستيد سعی کنيد معمارخوبی باشيد.
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مصاحبه های بر تر:
مصاحبه با رتبه  1انگل شناسي آزمون ارشد وزارت بهداشت 91 - 91
با سالم لطفا خودتان رامعرفي كنيد؟مونا روزبهاني ،رتبه  1كنکور كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشکي در دانشگاه
تهران ،ساكن كرج
سال گذشته هم در كنکور شركت كرديد؟خير
آيا سر جلسه آزمون استرس زيادی داشتيد؟ اگر داشتيد بر كيفيت پاسخگويي شما به سواالت تاثير هم داشت؟اصال
استرس نداشتم ،چون مطمئن بودم قبول مي شم.
قبل از كنکور چه رتبه ای را برای خودتان متصور بوديد؟رتبه  1تا 11
به نظر شما اگر سال آينده دوباره در اين آزمون شركت كنيد بازهم موفق ميشويد؟ 111درصددر
مورد نحوه درس خواندن خود كمي توضيح دهيد ،مثال از چه زماني قبل از آزمون شروع به خواندن كرديد و روزانه چند
ساعت مطالعه داشتيد و...؟از اوايل آبان به طور آهسته و پيوسته شروع به خواندن كردم و چون كارمند بودم روزی 5
ساعت درس ميخواندم از فروردين تا ارديبهشت روزی  9ساعت و در ماه آخر يعني خرداد ماه روزی  14تا  15ساعت
درس مي خواندم.
نظر شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟من خودم اين كار را انجام ندادم اما
بستگي به داوطلب دارد شايد فردی نياز دارد در طول دوره درس خواندن ميزان آمادگي و دانش خود را برای كنکور
بسنجد .در مجموع شركت در آزمون مي تواند در امر يادگيری و پيشرفت در مطالعه مفيد باشد.
درآزمون امسال زبان انگليسي را چند درصد زديد؟ برای اين درس با چه روشي مطالعه ميکرديد؟زبان انگليسي را %71
زدم  .مطالعه خاصي نداشتم چون از پايه زبان انگليسي قوی دارم.
در چه مکاني مطالعه ميکرديد(سالن مطالعه يا در منزل و يا اتاق خوابگاه)...؟در منزل.
به تنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاصي پيش ميرفتيد؟به تنهايي مطالعه مي كردم.
كال چه روشي را برای داوطلبان توصيه ميکنيد؟روش خاصي توصيه نمي كنم چون هر فردی شيوه متفاوتي برای درس
خواندن دارد .به خصوص در آزمون كارشناسي ارشد ،داوطلبان تجربه كنکور را در مقطع قبلي داشته اند و يقينا در كار
خود موفق بوده اند كه تصميم به شركت در كنکور كارشناسي ارشد گرفته اند.
از چند وقت قبل از آزمون شروع به تست زدن كرديد؟از همان ابتدا با خواندن هر درسي تست مي زدم تا با نکات مهم
و كنکوری آشنا شوم و همچنين برای تثبيت مطالب خوانده شده در ذهن حتما بايد از همان ابتدا تست كار كرد.
اگر فرضا دوباره به زمان قبل از اين آزمون برگرديد درمورد نحوه درس خواندن خود چه تغييری ميدهيد؟هيچ تغييری
نمي دهم زيرا از روش درس خواندن خود كامال راضي هستم.
به داوطلبان متقاضي ورود به اين رشته چه توصيه ديگری داريد؟با آرامش خاطر و با دقت مطالب را بخوانيد و تست
های كنکور های سال قبل را كار كنيد.
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-20علوم تغذیه
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي گرايش های گياهي،جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،شيالت وآب زيان،دريا
اين رشته به رژيم درماني ،اصول علم تغذيه ،ارزش مواد غذايي و نحوه تغذيه مناسب برای حفظ سالمت بدن ميپردازد.
در اين ميان اصول علم تغذيه بررسي ميكند كه چه فرآيندی روی مواد غذايي خورده شده انجام ميگيرد تا جذب يا
دفع شود و رژيم درماني نيز نوع رژيم غذايي الزم در بيماریهای مختلف را مشخص ميكند.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد علوم تغذيه و تعداد واحدها :
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس تخصصي اجباری  21 :واحد
دروس تخصصي اختياری  6 :واحد
پايان نامه  6 :واحد
دروس تخصصي اجباری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روشهای آمار زيستي

3

روش تحقيق در علوم تغذيه

2

فيزيولوژی تغذيه پيشرفته

2

تغذيه پيشرفته 1

3

تغذيه پيشرفته 2

3

تغذيه باليني

2

اپيدميولوژی تغذيه

2

مباحث جاری تغذيه

2

سمينار

1

جمع

41

دروس تخصصي اختياری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

برنامه ريزی غذا و تغذيه

2

تغذيه تجربي

2

زبان تخصصي پيشرفته

2

بيولوژی مولکولي

2

پاتوفيزيولوژی

2

جمع

11

دانشجو بايد  6واحد از دروس فوق را انتخاب كند
فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد علوم تغذيه مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
علوم تغذيه-سياست های غذا وتغذيه-اپيدميولوژی-بيوشيمي باليني-انفورماتيک پزشکي-سالمت در باليا وفوريتها-
سالمت ورفاه اجتماعي-سالمند شناسي-نانوتکنولوژی پزشکي-پزشکي مولکولي
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فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد علوم تغذيه
استاد دانشگاه -پـژوهـــشــگـر  -متخصص تغذيه
ساير فرصتهای شغلي ارشد علوم تغذيه بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

تغذيه

4

2

بيوشيمي

2

3

فيزيولوژی

2

4

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اروميه-اصفهان-اهواز-ايران-تبريز-تهران-شهيد بهشتي-شيراز كرمانشاه79 -
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مشهد
مازاد با پرداخت شهريه

اروميه-اصفهان-اهواز-ايران-تبريز-تهران-شهيد بهشتي-شيراز كرمانشاه34 -
مشهد

Life is not about complaining pain and sorrows
It's about a thousand other reasons to Thank our
!!!Creator
Happy living
زندگی شکایت از درد و غم نيست
زندگی هزار تا دليل دیگه ست برا شکرگزاري از خالقمون!!!
شاد باشيــد

133

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

-24علوم تغذیه در بحران وحوادث غير مترقبه
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي عمومي-زيست شناسي با گرايش ميکروبيولوژی
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

تغذيه

4

2

بيوشيمي

2

3

فيزيولوژی

2

4

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

بقيه اهلل-تبريز-تهران

21

مازاد با پرداخت شهريه

تبريز-تهران

8

یه هيزم شکن وقتی خسته ميشه که تبرش کند بشه
نه اینکه هيزمش زیاد بشه ،تبر ما انسان ها باور هامونه ،نه آرزوهامون...
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-52علوم بهداشتی درتغذیه
مدارك مورد پذيرش:گياهي،جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی
اين رشته آميخته ای از علوم زيستي ،بهداشتي و تغذيه است كه بر پايه علم تغذيه و با توجه به عوامل فيزيکي ،فرهنگي
و اجتماعي – اقتصادی ،در راستای ارتقاء سالمت جامعه گام بر مي دارد:
فارغ التحصيالن اين رشته در حوزه های زير قادر به ارائه خدمات تخصصي خواهند بود:
 برنامه ريزی و ارائه خدمات تغذيه ای برای بيماران در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي ،شركت در فعاليت های فرآوریغذا در مراكز تغذيه همگاني ،بررسي و تحقيق و آموزش متون تغذيه ای در واحد های آموزشي و تحقيقاتي ،انجام
خدمات تغذيه ای برای واحد های دست اندركار تغذيه جامعه و تنظيم و اجرای برنامه های آموزش تغذيه عمومي يا
سرپرستي ،طرح ريزی و هماهنگي امور مرتبط با تغذيه.
 ارائه خدمات تخصصي در واحد های توليدی و آزمايشگاه های مواد غذايي ،آرايشي و بهداشتي كارخانجات وموسسات دولتي ،نظارت بر شاخص های ساخت و كنترل مواد ،نظارت و كنترل در امر توليد و ساخت مواد غذايي،
آرايشي و بهداشتي.
 جمع آوری ،تحليل آمار و اطالعات ،نظارت ،پايش و ارزيابي موثر جهت مبارزه با بيماری های بومي ،واگير و غيرواگير ،استخراج و تعيين شاخص های بهداشتي بيماريها با توجه به اولويت های بين المللي ،منطقه ای و ملي وانجام
بررسيها و مطالعات اپيدميولوژيک در شرايط عادی ،مواجهه با طغيان بيماری ها در شرايط بحراني يا سرپرستي ،طرح
ريزی و هماهنگي امور مرتبط با مبارزه با بيماری ها.
 :برنامه درسي (سرفصل) علوم بهداشتي در تغذيه و تعداد واحدها
دروس تخصصي اجباری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روشهای آمار زيستي 1

3

تغذيه پيشرفته

3

اپيدميولوژی تغذيه

2

تغذيه جامعه

2

بررسي و ارزيابي وضع تغذيه جامعه

3

آموزش و مشاوره تغذيه

2

ايمني غذا

1

روش تحقيق در علوم بهداشتي در تغذيه

2

برنامه های تغذيه در سطح جامعه

1

سمينار

2
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نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

كارآموزی

1

جمع

44

دروس اختصاصي اختياری
نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مباحث جاری تغذيه

2

زبان تخصصي پيشرفته

2

2

بيوشيمي پيشرفته

2

2

اصول خدمات بهداشتي

2

كاربرد رايانه در بررسيهای بهداشتي –
تغذيه ای
روشهای آمار زيستي 2

دانشجو بايد  4واحد از دروس فوق را بگذراند
فارغ التحصيالن رشته كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه مي توانند در رشته های زير در مقطع دكتری
ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيک پزشکي-سالمندشناسي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-سياست های غذا
وتغذيه-علوم تغذيه-نانوتکنولوژی پزشکي
فرصتهای شغلي و بازار كار علوم بهداشتي در تغذيه
استاد دانشگاه  -پـژوهـــشــگـر  -متخصص تغذيه
ساير فرصتهای شغلي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس مواد خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي-
كارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماريها
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

تغذيه

4

2

بيوشيمي

2

3

فيزيولوژی

2

4

زبان عمومي

2
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منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران-اصفهان-ايران-تبريز-تهران49 -
شيراز-قزوين-يزد

مازاد با پرداخت شهريه

اصفهان-ايران-تبريز-تهران-شيراز-قزوين-يزد

19

در مسابقه شير با آهو ،بسياري از آهو ها برنده می شوند چون شير براي غذا
می دود ولی آهو براي زندگی.
پس"هدف مهمتر از نياز است"
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-52ترکيبات طبيعی دارویی ودریایی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

شيمي عمومي

2

2

آناليز دستگاهي

2

3

بيوشيمي

1

4

بوم شناسي دريا

1

 5زيست شناسي دريا

2

6

2

زبان عمومي

منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اهواز-مازندران

6

مازاد با پرداخت شهريه

اهواز

2

هرگز زانو نخواهم زد ،حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد.
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-55سم شناسی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،گياهي،ميکروبيولوژی وژنتيک
سمشناسي (توكسيکولوژی) شاخهای از علوم شيمي ،زيستشناسي ،پزشکي و بهداشت است .كه به بررسي مواد شيميايي
مضر ،سموم ،داروها ،مواد مخدر و اثرات زيان آور آنها بر موجودات زنده ميپردازد .در عين حال سمشناسي را علم
شناخت سموم و نحوه مبارزه با آنها نيز تعريف كردهاند .سمومي كه از مسيرهای مختلف وارد بدن موجود زنده ميشود
ميتواند باعث ايجاد تغييراتي در عملکرد زيستي ارگان يا بافت هدف در موجود زنده شود .كه اين تغييرات در علم سم
شناسي مورد بررسي قرار ميگيرد .در سم شناسي علوم بيوشيمي و فارماكولوژی كاربرد فراوان دارد.
رشته سم شناسي رشته پركاربردی است كه در زمينه داروهای مسموميت تحقيق مي نمايد وجزء رشته های داروسازی
درنظرگرفته مي شود  .بازار كار اين رشته مناسب است و در آزمايشگاه بيمارستانهايي كه تخصصي مسموميت است ،
كارخانه های داروسازی وپزشکي قانوني كاربرد دارد.
مأموريت اصلي رشته ارشد سم شناسي تربيت دانش آموختگاني است كه ميتوانند در نظام های بهداشتي ،پژوهشي و
خدماتي مربوط به سموم انجام وظيفه كنند .با تربيت اين نيروها ،تشخيص و اندازه گيری سموم و داروها در مايعات
بيولوژيک و غير بيولوژيک ،و امور مربوط به سمشناسي قانوني و پيشگيری از مسموميتها زير نظر متخصصين سم
شناسي مقدور خواهد بود.
برنامه درسي (سر فصل) ارشد سم شناسي و تعداد واحدها:
تعداد كل واحدها  32 :واحد
دروس اصلي 27 :واحد
پايان نامه  5 :واحد
دانشجو عالوه بر دروس اصلي براساس تشخيص گروه آموزشي مربوطه تا سقف  9واحد از دروس كمبود يا جبراني را
بايستي بگذراند.
دروس اجباری
تعداد

ساعت

واحد

نظري

عملی

01

فيزيولوژی

2

34

-

02

بيوشيمي

2

34

-

03

شيمي تجزيه

3

51

-

کد درس نام درس
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بيولوژی (زيست شناسي)

جمع

2

34

-

9

153

-

دروس الزامي
تعداد

ساعت

واحد

نظري

عملی

05

روش های تجزيه دستگاهي نظری

1/5

26

-

06

روش های تجزيه دستگاهي عملي

1/5

07

داروشناسي 1

2

34

08

داروشناسي 2

2

34

09

سم شناسي نظری

3

51

10

سم شناسي عملي

2

11

سم شناسي سموم طبيعي

2

34

12

سم شناسي محيطي نظری

1

17

13

سم شناسي محيطي عملي

1

14

سم شناسي صنعتي

2

34

15

سم شناسي باليني

2

34

16

سم شناسي قانوني نظری

1/5

26

17

سم شناسي قانوني عملي

0/5

18

آمار و اطالع رساني نظری

1

19

آمار و اطالع رساني عملي

1

34

20

سمينار

1

34

21

كارآموزی

2

102

کد درس نام درس

27

جمع

51

61

34

17
17

307

340

فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد سم شناسي مي توانند در رشته های زير در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند:
اپيدميولوژی-انفورماتيک پزشکي-سالمت در باليا وفوريتها-سالمت ورفاه اجتماعي-بهداشت حرفه ای—توكسين
های ميکروبي-علوم اعصاب-مطالعات اعتياد-نانوتکنولوژی پزشکي-علوم سلولي كاربردی
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فرصتهای شغلي و بازار كار ارشد سم شناسي:
استاد دانشگاه  -پـژوهـــشــگـر  -كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
ساير فرصتهای شغلي ارشد سم شناسي بر اساس جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت:
كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي -كارشناس آزمايشگاه واكسن و سرم
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

بيوشيمي عمومي

2

2

زيست شناسي

2

3

شيمي عمومي

2

4

دارو شناسي

1

5

سم شناسي

1

زبان عمومي

2

6
منابع امتحاني:
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ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

اصفهان-هواز-مشهد-كرمان –مازندران-شيراز-دانشگاه آزاد واحد اهر71 -
دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه آزاد واحد علوم دارويي-تربيت مدرس

مازاد با پرداخت شهريه

هواز-مشهد-كرمان –مازندران

12

و امروز متوجه شدم که من در آینده زندگی ميکنم؛ همان آینده که سالها پيش
نگرانش بودم....و سالها پيش متوجه نبودم که در گذشته زندگی ميکنم ،همان
گذشته که اکنون حسرتش را ميخورم.
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-53کنترل مواد خوراکی وآشاميدنی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني
شينمي

آلي

ضرايب
وشيمي 2

تجزيه
سم شناسي

1

تغذيه

1

ميکروبيولوژی

مواد 2

غذايي
بيوشيمي

1

فيزيولوژی

1

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:
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ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اهواز-تبريز

8

مازاد با پرداخت شهريه

اهواز-تبريز

4

فردا ،روزي است بزرگتر از امروز! سعی کن امروز بزرگتر شوي ،تا در
بزرگی فردا گم نشوي!...
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-54علوم دارو هاي پرتو زا
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي سلولي ومولکولي
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

شيمي آلي

2

2

تجزيه دستگاهي

1

3

فيزيک پرتوها

2

4

فيزيولوژی

1

5

بيولوژی سلولي ومولکولي

2

6

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

مازندران

5

مازاد با پرداخت شهريه

-

-

در روزگاری كه خنده ی مردم از زمين خوردن توست  ،برخيز تا بگريند!
145

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

-52نظارت بر امور دارویی
مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي سلولي ومولکولي كليه گرايش ها
ضرايب ودروس امتحاني:
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

كنترل فيزيکوشيميايي داروها

2

2

زبان

2

3

كنترل ميکروبي داروها

2

4

فارماسيوتيکس

1

5

دارو شناسي

3

منابع امتحاني :

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
ظرفيت

نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

عادی

تهران(مجازی)-مازنران-دانشگاه آزاد واحد اهر-دانشگاه آزاد واحد شهرضا54 -
دانشگاه آزاد واحد علوم دارويي

مازاد با پرداخت شهريه

4

مازندران

انسان هاي بزرگ ازخودشان توقع دارند و انسان هاي کوچك از دیگران!...
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-26حشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلين
مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش
ضرايب ودروس امتحاني
رديف

دروس امتحاني

ضرايب

1

حشره شناسي عمومي

3

2

زيست شناسي عمومي

2

3

شيمي عمومي

1

4

زبان عمومي

2

منابع امتحاني:

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
نوع پذيرش

دانشگاه های پذيرش كننده

ظرفيت

عادی

اروميه-اهواز-تهران-زنجان-شيراز –مازندران-همدان

49

مازاد با پرداخت شهريه

اروميه-اهواز-تهران-زنجان-شيراز –مازندران-همدان

17

براي متنفر بودن از کسانی که از من متنفر هستند اصال وقت ندارم چون بسيار
سرگرم دوست داشتن کسانی هستم که دوسم دارند.
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منابع پيشنهادی:
زيست شناسي سلولي ومولکولي
-1زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش2113
-2خالصه لوديش(برای جمع بندی)
-3ضروريات بيولوژی سلولي ومولکولي دكتر محمد نژاد(برای جمع بندی)
-4تست سلولي ومولکولي(دكتر مصطفي عبادی)
بيوشيمي:
-1بيوشيمي لننيجر
-2بيوشيمي دكتر احساني(برای آن هايي كه وقت كمي دارند)
-3ضروريات بيوشيمي دكتر محمدی (برای جمع بندی)
-4بيوشيمي به زبان ساده آقای داود ملک زاده
-5بيوشيمي به زبان ساده هاشم يعقوبي (برای آنهايي كه برای اولين بار بيوشيمي را مي خوانند)
نکته:از اين كتاب نبايد به عنوان منبع امتحاني استفاده شود.
-6تست بيوشيمي جعفر نژاد
-7تست بيوشيمي پاساالر
-8چکيده بيوشيمي پاساالر(برای جمع بندی)
-9جزوه بيوشيمي آموزشگاه سنا
ژنتيک پزشکي
-1ژنتيک پزشکي امری
-2ژنتيک مولکولي پزشکي در هزاره سوم
-3تست های تاليفي ژنتيک دكتر علي ذكری
-4ژنتيک از كالسيک تا ژنوميک
زبان عمومي
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منابع معرفي شده وزارتي:
1. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.
2. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.
3. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the
( Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013انتشارات سمت )2342
4. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing.
Cambridge Uni. Press. 2000.
5. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal
(Publications.انتشارت جنگل)
6. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3).
Cambridge University Press.
منابع پيشنهادی:
-1لغات 514
-2لغات1111
-3لغات اسنشل تافل
-4درسنامه جامع زبان علوم پزشکي امير لزگي
-5هر مقاله يا متني كه به زبان انگليسي باشد
توجه:اکثر رتبه هاي برتر ،رفرنس هاي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت را براي قبولی وکسب رتبه تك رقمی
کافی می دانند.
توجه :منابع پيشنهادي در این جزوه فقط براي دروسی که اکثر رشته ها دارند آورده شده براي راهنمایی درباره منابع
پيشنهادي سایر دروس از منابع پيشنهادي اساتيد متخصص هرشته ویا رتبه هاي برتر سال هاي گذشته استفاده کنيد.

149

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

اندیشه ثروت است
به راستی که اندیشه ثروت ودارایی است.دارایی قدرتمندي که با هدف مشخص ،عدم
راسخ واشتياق سوزان ترکيب می شود ،راه رسيدن به ثروت را به روي شما می
گشاید.وقتی کسی عميقا می خواهد به به خواسته خود برسد مطمئنا به هدفش می
رسد.مهمترین امر ساختن اندیشه است ،وقتی کسی به واقع براي چيزي آماده می شود به
آن می رسد.
به راستی اگر انسانها پاي عقيده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آن قدر مداومت
کنند تا خواسته آن ها به وسواسی دائمی مبدل گردد ،چه اتفاقها که نمی افتد.
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ليسانس به پزشکی
شرایط ورود به دوره:
 -1برخورداری ازشرايط عمومي تحصيل رايگان
 -2دانش آموخته مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته كليه رشته های گروه علوم پزشکي و گروه های آزمايشي
علوم رياضي و فني و علوم تجربي
 -3دارا بودن حداكثر  25سال سن در زمان ثبت نام آزمون(متولدين 25ديماه  1367به بعد) در مورد كساني كه دارای
كارت پايان خدمت باشند مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن آنان اضافه ميگردد.
 -4دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از نظر نظام وظيفه (در مورد آقايان).
 -5دانش آموختگان و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتری اعم از دانشگاههای سراسری و آزاد و غيره حق
شركت در آزمون را ندارند.
 -6دارا بودن معدل كل ديپلم باالتر از 18
 -7دارا بودن معدل مقطع كارشناسي باالتر از 16
 – 8دارا بودن يکي از مدارك زبان انگليسي به شرح زير:
مدرك

نام

زبان

حد نصاب قبولي
TOEFL 500
6

IELTS

50

MSRT

50

MHLE

داوطلباني كه مدرك زبان ندارند ميتوانند به صورت مشروط در آزمون شركت كنند .بديهي است در صورتي كه پذيرفته
شدگان در آزمون مدرك زبان خود را ارائه ننمائند ،قبولي آنانکان لم يکن تلقي خواهد شد .امکان ثبت نام مشروط،
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ارائه مرخصي تحصيلي و يا ذخيره قبولي و ساير موارد نيز به هيچ وجه وجود ندارد .دانشگاه هيچ مسئوليتي در مورد
خسارات احتمالي كه از اين ناحيه به داوطلب وارد ميشود ندارد.
 -9مشموالن طرح نيروی انساني كه مشغول گذراندن طرح مي باشند مي بايست در صورت قبولي نسبت به ترخيص از
طرح اقدام نمايند.
 -11قبولي در آزمون چند مرحله ای پذيرش (كتبي  ،مصاحبه وفراشناختي )
مواد درسي آزمون:
فيزيولوژی نظری (ضريب  ،) 3ميکروب شناسي شامل باكتری شناسي ،ويروس شناسي و انگل شناسي پزشکي (ضريب
 ،)3آناتومي نظری (ضريب  ،)3بيوشيمي نظری (ضريب  ،)2بافت شناسي و جنين شناسي نظری (ضريب  ،)2ايمونولوژی
نظری (ضريب ،)2زبان عمومي( ،)2ژنتيک (ضريب  ،)1روانشناسي (ضريب  ،)1تغذيه (ضريب  ،)1فيزيک پزشکي
(ضريب  ،)1دروس اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده (ضريب  ،)1دروس اصول اپيدميولوژی و
مبارزه با بيماری ها و آمار مقدماتي (ضريب )1

مصاحبه با قبول شده ليسانس به پزشکي 92-93
آقای سيد محمد پيری رشته ليسانس به پزشکي دانشگاه
رشته ليسانس علوم آزمايشگاهي
آيا برای كنکور ديپلم به كارشناسي هم مد نظرتون پزشکي بود يا رشته خودتون؟
خير – اصال اطالعي نداشتم.ترم  6و  7كارشناسي دنبال آن را گرفتم و از اين موضوع مطلع شدم و تصميم خود را
گرفتم.
از كي شروع به مطالعه كرديد و چه مدتي خودتان را برای اين آزمون آماده كرديد؟
از ترم  7كارشناسي شروع به خواندن كردم .اما به طور جدی  8الي  9ماه درس خواندم.
داليل موفقيت خود را در چه مواردی ميدانيد؟
موفقيت من به خاطر تالش زيادم بود و واقعا عالقه شديدی كه داشتم  .با اينکه اين كار بسيار سخت بود اما وسط راه
كم نياوردم و به خاطر عالقه و تالش زياد و كمک و حمايت پدر و مادر توانستم موفق شوم و مهمترين نکته ترك دو
چيز بود كه باعث موفقيت من شد ترك تلويزيون و تلفن همراه  .من در  8مرحله آزمونهای آزمايشي موسسه معين
شركت كردم كه  7مرحله آن اول شدم و فقط در يک مرحله ششم شدم كه علت آن هم دير رسيدنم بود.
به طور كلي از چه منابعي استفاده كرديد و چه توصيه ای در اين زمينه داريد؟
كال رفرنس را خواندم  ،فيزيولوژی گايتون  /آناتومي چکيده ای از آناتومي گری  8 /مرحله آزمون آزمايشي موسسه
معين را شركت كردم.
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توصيه ايشان اوال كساني كه مي خواهند در اين آزمون شركت كنند راه خود را مشخص كنند و فقط برای آن تالش كنند.
و در آزمون ها نيز شركت كنند زيرا هم سطح معلومات را مي سنجد و هم مديريت زمان را مي سنجد.و توصيه ديگر
كتب معتبر را بخوانند و آزمون ها را شركت كنند.
سواالت آزمون كتبي را چطور ارزيابي مي كنيد از نظر سختي و راحتي؟
سواالت بسيار سخت بود و از هر سطحي يک سوال تركيبي و مفهومي بود .كه بايد سطح معلومات بسيار باال باشد.
در مصاحبه چه سواالتي پرسيده شد و چه مواردی برای آنها مهم تر بود؟
آزمون های ما فراشناختي بود و از ترجمه متون  ،مقاالت و كارهای تحقيقاتي و عاليق پرسيده شد.

آدمي اگر بهترين هم باشد از زبان مردم آسوده نيست ،زيرا :
اگر بسيار كار كند ،ميگويند احمق است !
اگر كم كار كند ،ميگويند تنبل است!
اگر بخشش كند ،ميگويند افراط ميكند!
اگر جمعگرا باشد ،ميگويند بخيل است!
اگر ساكت و خاموش باشد ميگويند الل است!!!
اگر زبانآوری كند ،ميگويند ورّاج و پرگوست !..
اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند ميگويند رياكاراست!!!
و اگر نکند ميگويند كافراست و بيدين …!!!..
لذا نبايد بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد
و جز ازخداوند نبايد ازكسي ترسيد.
پس آنچه باشيد كه دوست داريد.
شاد باشيد ؛
مهم نيست كه اين شادی چگونه قضاوت شود.
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کنکور پزشکی یا ادامه تحصيل در رشته ي خود ؟
(مشاوره گروه مکتبستان)
شايد سوال خيلي از شما اين باشه كه كنکور پزشکي يا ادامه تحصيل در رشته ی خودم ؟
با توجه به اينکه وضعيت بازار كار علوم پايه ومهندسي در ايران خيلي تعريفي نداره خيلي از دانشجويان فکر شركت
دوباره در كنکور را مي كنند ،خصوصا افرادی كه در رشته ی تجربي هستند،البته خيلي ها هم هستند ليسانس نرم افزار
ومکانيک و...داشتند ولي باز هم در كنکور هم شركت كردند وموفق شدند.
با چند سوال بموضوع را مطرح مي كنيم:
اولين سوال اين است كه آيا من در رشته ی خود ادامه تحصيل بدهم يا دوباره كنکوربدهم؟
درباره اين سوال بايد بگم افرادی كه اين سوال در ذهنشون ايجاد ميشه نشون ميده كه دغدغه ی رشته های پزشکي رو
در سر دارند كه متاسفانه خود اين دليل بر اينه كه در رشتشون موفق نمي شوند .از آنجايي كه پيشرفت در رشته های
علوم پايه به اين راحتي نيست ،پس كسي كه شک وترديد داره نمي تونه موفق بشه.اگه همين اآلن هم كه اين مقاله رو
ميخونين اين شک رو دارين پس با ادامه مقالههمراه باشين.
دومين سوال در مورد سن داوطلبان است يا ديدگاه افراد همکالسي به اين افراد چطوره ؟
از اونجايي كه اين افراد معموال باالی  ۲۳سال دارند معموال ترس اين رو دارند كه سنشون بعد از گرفتن مدرك باالی
 ۳۱بشه  ،كه البته به نظر من بايد واقع بين باشيم .اين كه سن ما از بازه ی خاصي بيشتر بشه شايد يکسری از اهداف ما
مثل ازدواج و…رو از دست بديم ولي هيچ يک دليل بر عدم پيشرفت درسي و كاری نيست!
سومين سوالي كه به ذهنشون مياد آيا من مي تونم موفق بشم؟
به نظر من اصال نبايد اين شک به ذهنتون خطور كنه .اين افکار برای همه ی افراد كنکوری مثل يک زهر مي مونه كه
فقط باعث شکست ميشه .معموال كسايي هم كه چنين فکرايي دارند به نتيجه نمي رسند! دوست عزيز شما االن
ليسانستون رو گرفتين .شايد كل كتاب های زيست تجربي حجمي بوده كه شما در يک شب واسه پاس كردن يه امتحان
با نمره باال ميخوندی.
همونطور كه خودتون ميدونين با افزايش سن سطح گيرايي هم باالتر ميره و خيلي راحت تر ميتونيم مطالب رو ياد
بگيريم و با معلومات دانشگاهي كه دارين ميتونين خيلي بهتر از دانش آموزايي كه االن قراره رقيب شما در كنکور باشن
دروس رو فرا بگيرين و مسلط شين .پس شک به خودتون راه ندين .كسي چيزی رو بخواد  ،نشدني واسش تعريف
نميشه.
چهارمين سوال كه به نظر من سوال نيست بزرگترين مشکل حساب ميشه مشکل پوله:
از اونجايي كه اكثرا دانشجوی روزانه هستن بايد هزينه ی شبانه پزشکي رو بدهند كه اون هم هيچ راهي نداره فقط اينه
كه آزمون ليسانس به پزشکي شركت كنند كه خيلي سخت تره! كسايي كه ليسانس روزانه دارن بايد ساالنه حدودا
۶تومن پرداخت كنن .يعني واسه ۷سال پزشکي ۴۲تومن ..واسه ۶سال دندون ۳۶تومن… ولي خب دركل كسي بتونه
تقبل كنه مي صرفه.
پنجمين سوال وضعيت كار سه رشته ی پزشکي  ،دندان پزشکي و داروسازی چطوره؟
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اول از درآمد های ميانگين بگم:
پزشک عمومي  :ماهانه ۶-۳ميلون تومان
پزشک متخصص :از ۰۱ميليون تومان تا خدا تومن ( ميانگين ۳۱ميليون ماهانه ..ماكسيسمم واسه پزشکای فوق مشهور
تا ميليارد)
دندانپزشک عمومي :ماهانه ۰۱-۵ميليون تومان
دندانپزشک متخصص ۰۱ :ميليون تومان تا خدا تومن
آيا پزشکي اشباع هم ميشه؟ خير ! يکي از اساتيد دانشگاهمون ميگه اگه توی هر كوچه يه دندونپزشک داشته باشيم باز
هم ما دندونپزشک كم داريم ! مردم واسه سالمت خودشون كه نميتونن خرج نکنن! و خيلي از مناطق ايران پهناورمون
هنوز شديدا مشکل پزشک دارن و دولت با حقوق باال واسه اين مناطق پزشک استخدام ميکنه.
لذا بازار كار پزشکي تو ايران هميشه در اوج خودش هستش… كسي توانش رو داشته باشه و بخونه آينده خودش و
خونوادش رو تضمين كرده!

فکرتان را عوض کنيد تا زندگی تان تغيير یابد...
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روش هاي یادگيري
«يادگيری» فرآيندی چند مرحله ای است كه طي آن مفاهيمي را فرا مي گيريم و اين فرآيند شامل جمع آوری ،طبقه
بندی و تحليل اطالعات هر موضوع است .يادگيری ،روش های مختلف دارد كه برای شناخت روند يادگيری بهينه ،بهتر
است آن ها را بشناسيم ،اين روش ها عبارتند از:
روش دیداري :مطالب بيشتر از طريق مطالعه ،ديدن نمودارها و اشکال در ذهن ثبت مي شوند.
روش شنيداري :اكثرا اطالعات از طريق شنيدن به ذهن منتقل مي شوند.
روش شهودي :اطالعات بيشتر از طريق تجزيه و تحليل روابط موجود بين موضوعات درسي آموخته مي شوند.
روش انفرادي :مطالب بيشتر توسط خود فرد مطالعه كننده و به صورت انفرادی مطالعه مي شوند.
روش جمعی :مطالب بيشتر از طريق بحث های بين گروهي آموزش داده مي شوند.
روش اتفاقی :يادگيری مطالب در اين روش هيچ نظم و قانوني ندارد.
روش پلکانی :مطالب در چندين مرحله و به صورت تدريجي آموزش داده مي شوند.
نکته جالب اين كه ،روش يادگيری حتي از قوميت ،جنسيت ،سن و نحوه ی تدريس اساتيد نيز تأثير مي پذيرد ،برای
مثال افراد ساكن در آمريکای شمالي و يا آسيای شرقي عموما روش يادگيری ديداری دارند و در مقابل ،عرب ها اغلب
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روش يادگيری شنيداری دارند .نکته جالب ديگر اين كه يادگيری پسران عمدتا به روش ديداری و تصادفي است ولي
دختران بيشتر شنيداری است ،به اين دليل است كه دختران بيشتر تمايل دارند مطالب درسي را از طريق شركت در كالس
ها بياموزند.
هر يک از روش های يادگيری در شرايط خاصي كاربرد دارند و اگر داوطلب كاربرد سبک های مختلف را بداند ،با
استفاده درست از هر كدام ،به سرعت با شرايط جديد منطبق خواهد شد.
برای آزمون كارشناسي ارشد ،بهترين روش های يادگيری شامل ديداری ،شنيداری و انفرادی هستند .به دليل حجم
باالی مطالب و منابع درسي و فاصله زياد بين زمان مطالعه و آزمون كارشناسي ارشد ،درس خواندن بايد طي چند
مرحله انجام شود .لذا هر كدام از اين مراحل به تنهايي كافي نبوده ولي در كنار يکديگر فرآيند آموزشي را كامل مي كنند
اين مراحل عبارتند از:
 -1درك مطالب

 -2تسلط بر مطالب

 -3سنجش

 -4تثبيت مطالب

 -5جمع بندی و نتيجه گيری
درک مطلب
در ا ين مرحله ،بايد تمام نکات هر درس را به خوبي فرا گرفت كه اين امر توسط دو گام ديدن و خواندن مطالب و
شركت در كالس و شنيدن انجام مي شود.
همگام با مطالعه مطالب و شركت در كالس ،بايد سؤاالت و تمرين های بسياری حل و به صورت تشريحي بررسي
شوند .درك مطالب بدون حل پرسش های متعدد ميسر نخواهد بود .مالك درك موفقيت آميز دروس مختلف ،رسيدن به
مرز حل درست حداقل سه چهارم تمرين های هر درس مي باشد .پس از موفقيت در اين مرحله به تسلط بر مطالب مي
رسيم.
تسلط بر مطالب
حل تست های موضوعي متعدد با بررسي راه حل های تشريحي و تستي مختلف ،يادگيری جزئيات كامل مطالب را
عميق تر و دقيق تر خواهد كرد .مطالعه كتاب های تستي و مباحث تستي كتاب های مختلف از عمده فعاليت های اين
دوره است.
سنجش
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راه های مختلفي در اين گام وجود دارد ،شبيه سازی آزمون توسط خود داوطلب و شركت در آزمون های آزمايشي از
جمله انتخاب ها ی داوطلب در اين مرحله خواهد بود .اما بهتر است داوطلب در آزمون های آزمايشي معتبری برای
رسيدن به اهداف اين مرحله شركت كند تا عالوه بر اين كه كيفيت آموزش خود را مي سنجد ،خود را در مقايسه با ساير
داوطلبان هم مورد سنجش قرار دهد .با شركت در آزمون های آزمايشي ،مطالب آموخته شده به خوبي تکرار مي شوند
و حتي مشکالتي كه در يادگيری مطالب توسط داوطلب وجود داشته باشد ولي او از آن ها بي اطالع بوده است،
مشخص خواهند شد .سطح علمي داوطلب كامال ارزيابي مي شود و مرحله به مرحله فرد بيشتر به شرايط آزمون عادت
خواهد كرد.
تثبيت مطالب
هر داوطلبي بايد برای مرور مطالبي كه مطالعه كرده ،برنامه خاصي داشته باشد .مطالب به روش های مختلفي ميسر است.
برخي افراد مرور مطالب را به صورت تصادفي انجام مي دهند يعني در مواقعي كه زمان آزاد دارند ،به يک باره و بدون
هيچ نظم خاصي ،مطالب درسي را مرور مي كنند و پس از اين كار آن را به دست فراموشي مي سپارند ،با اين ذهنيت كه
درس را مرور كرده اند .در حالي كه اين روش مرور ،كوچک ترين سودی برای فرد نخواهد داشت .بايد برنامه مدوني با
تعيين فاصله های زماني منطقي پس از هر بار مرور يا مطالعه برای هر درس تعيين شود ،استفاده از الگوی جعبه اليتنر
مي تواند برای تثبيت مطالب در خانه های حافظه مفيد باشد .در فصل های بعدی مفصال در اين باره صحبت مي شود.
جمع بندي و نتيجه گيري
با نزديک شدن هر چه بيشتر به زمان آزمون ،جمع بندی مطالب آموزشي مختلف و مرور دوباره آن ها بسيار مفيد
خواهد بود .در مورد جمع بندی و گرفتن بهترين نتيجه از مطالعه دروس و دوران آماده سازی هم ،در فصل های بعدی
به طور كامل بحث خواهيم كرد.
مکان مطالعه
در مورد انتخاب بهترين مکان برای مطالعه مي توان به نکات زير اشاره كرد:
 آرام و بي سر و صدا باشد و عوامل مزاحم همانند رفت و آمد يا صدای تلفن و تلويزيون در آن ،كم ترين حد خود راداشته باشد.
 نور كافي داشته باشد. هوای تازه در ان جريان داشته باشد. اتاق منظم باشد .آشفتگي فضای اتاق منجر به آشفتگي فکر و عدم توانايي در تمركز كافي خواهد شد.158
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 سعي در انتخاب مکاني ثابت و راحت برای مطالعه داشته باشيد.البته نکات ذكر شده ،كامال عمومي هستند و اين نکته را بايد به خاطر بسپاريم كه هميشه اين محيط ايده آل وجود
نخواهد داشت .ما بايد خود را برای مطالعه در محيط های پرسر و صدا و ساير اماكن عمومي همچون اتوبوس ،تاكسي،
مطب پزشک ،ميهماني و  ...هم كم كم آماده كنيم .وسواس به خرج دادن در انتخاب محيط مطالعه منجر به كاهش
بازدهي خواهد شد.
تحقيقات دانشمندان نشان داده است كه سر و صدا در محيط ،بر تمركز حواس تأثير زيادی ندارد و تنها تأثير آن بر
سرعت مطالعه خواهد بود و به اعتقاد آنان ،هر فردی مي تواند با همان كيفيتي كه در محيط های آرام به فعاليت مي
پردازد ،در محيط های پرسر و صدا هم كار كند .به خاطر بسپاريم استفاده بهينه از هر زمان و مکاني ،يک هنر و تکنيک
بسيار مفيد است ،با تمرين كردن مي توان اين تکنيک را فرا گرفت.

شرایط بهينه مطالعه
 هميشه تصميم خود را برای م طالعه گرفته و بالفاصله شروع به مطالعه كنيد .هيچ چيز يا كسي نبايد جلوی عملي شدناين تصميم شما را بگيرد.
 كتاب را پيش از شروع مطالعه ورق نزنيد ،صرفا مطالعه را شروع كنيد .ورق زدن كتاب و شايد ديدن حجم مطالبانگيزه شما را كاهش مي دهد.
 اشيايي كه باعث بر هم خوردن تمركز حواس شما مي شوند را از كنار خود دور كنيد. تلويزيون ،كامپيوتر ،تلفن و تلفن همراه خود را از اتاق مطالعه خود خارج كنيد. هنگامي كه احساس خواب آلودگي مي كنيد ،بر مطالعه پافشاری نکنيد .در اين هنگام ،خوابي كوتاه برای رفع خستگيو شاداب شدن شما مفيد است.
 در هنگامي كه احساس گرسنگي مي كنيد به دليل كاهش قند خون ،بازدهي شما به شدت كاهش پيدا مي كند .هميشهدر كنار خود تنقالت و آجيل مانند بادام ،پسته ،گردو و كشمش داشته باشيد و با احساس گرسنگي از آن ها استفاده
كنيد (دقت كنيد مطالعه ی تفريحي هم با خوردن آجيل و تخمه جدی نخواهد بود).
 افکار پراكنده از جمله فکر به انجام كاری يا مالقات با كسي ،خشمگين و يا ناراحت بودن ،بي حوصلگي ،افسردگي،اضطراب ،دغدغه های فکری و غيره باعث كاهش شديد بازدهي مطالعه خواهد شد.
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 -وسواس نيز سرعت مطالعه را به شدت كم مي كند و استرس زا خواهد بود.

تنها دو روز در سال است که تو نميتونی اون روز کاري انجام بدي...
دیروز و فردا!!!!
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گام هاي کلی در مطالعه مؤثر و بهينه
 گام اول :برنامه ريزی روزانهبرنامه ريزی روزانه به شما كمک مي كند تا در طول روز كارهای بيشتری را به پايان برسانيد و روی زندگي خود كنترل
بيشتری داشته باشيد .بدين منظور فهرستي از كارهايي كه بايد انجام دهيد را تهيه كنيد .مهم ترين كارها را در رديف های
بااليي بنويسيد و سپس زمان مشخصي را به هر كدام اختصاص دهيد .به اين ترتيب زمان برای شما ارزش بيشتری پيدا
مي كند و كارهای مهم تان به تأخير نمي افتد.

 گام دوم :اولويت بندی كارهاوقت گذاشتن برای كارهای غيرضروری ،اتالف وقت است ،پس اولويت بندی را فراموش نکنيد و مطمئن شويد كه وقت
و انرژی تان را روی كارهای مهمي صرف مي كنيد كه برای شما اهميت دارد .كشف كنيد كجاها وقت تان به هدر مي
رود .خيلي از ما اوقاتي را كه مي توانيم از آن ها به طور سودمندی استفاده كنيم ،به راحتي از دست مي دهيم .با اولويت
بندی كارها ،از دست دادن زمان تقريبا غيرممکن مي شود.

 گام سوم :افزايش تمركزبه ياد داشته باشيد كه تمركز بر مديريت زمان وقت شما را بيشتر نمي كند ،بلکه عادت هايتان را تغيير مي دهد .در ابتدا
بهتر است ميزان زمان های تلف شده خود را كاهش دهيد و تمركزتان را باال ببريد ،به طور مثال به خودتان بگوييد وقتي
مشغول انجام فالن كار مهم هستم ،سراغ تلفن ،اينترنت يا كارهای ديگری نمي روم تا كارم تمام شود.

 گام چهارم :مشاركت با ديگرانبرای اين كه زمان را به طور مؤثری مديريت كنيد ،بايد اطرافيان را هم در انجام امور شركت دهيد و برخي مسئوليت ها
را بر عهده ديگران بگذاريد .يک ضرب المثل قديمي مي گويد كه با يک دست نمي توان چند هندوانه را بلند كرد ،پس
خودتان يک تنه به ميدان نرويد .به فهرست كارهايي كه بايد انجام دهيد نگاهي بيندازيد و از اطرافيان بر اساس قابليت
هايشان كمک بگيريد.

 گام پنجم :زندگي سالمبه اندازه كافي بخوابيد ،رژيم غذايي سالمي داشته باشيد و مرتب ورزش كنيد .داشتن يک زندگي سالم ،تمركز شما را
افزايش مي دهد و مسيرهای موفقيت بيشتری را برايتان هموار مي كند .وقتي سالم باشيد كارآيي شما بيشتر مي شود و
در نتيجه طي زمان كوتاهي ،كارهای بيشتری را به پايان مي رسانيد.

161

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

 گام ششم :استراحت كافيگاهي اوقات مشغله زياد و كار بيش از حد ،شما را خسته و فرسوده مي كند و سعي و تالشتان برای زمان بندی ناكام
مي ماند .پس هر وقت الزم بود دست از كار بکشيد و به خودتان استراحت بدهيد .كمي قدم بزنيد و حركات كششي
انجام دهيد .اگر كارمند هستيد چند روز به مرخصي برويد تا انرژی شما دوباره احيا شود و فعاليت های روزانه تان را با
انرژی بيشتری از سر بگيريد .اگر در حال درس خواندن هستيد ولي خسته شده ايد هم ،استراحتي كوتاه مدت برای رفع
خستگي مي تواند بسيار مفيد باشد.

 گام هفتم :ثبت فعاليت های يک روزيک دفترچه شبيه دفترچه خاطرات روزانه داشته باشيد و برای چند روز ،هر كاری كه انجام مي دهيد را يادداشت كنيد
تا ببينيد وقت شما چه طور مي گذرد .درباره خودتان صادقانه قضاوت كنيد و به دنبال زمان هايي باشيد كه مي توانيد از
آن ها عاقالنه تر استفاده كنيد.

 گام هشتم :منتظر نمانيدبرای خيلي از ما پيش آمده كه ساعت ها پشت در اتاق انتظار پزشکان معطل شده ايم يا برای يک قرار مالقات ساده
ساعت ها انت ظار كشيده ايم .غيرممکن است كه از اين انتظارها خالص شويم ولي نياز نيست كه يک گوشه بنشينيم و با
انگشتان دستمان بازی كنيم .بهتر است چنين شرايطي را از قبل پيش بيني كنيم و يک كتاب كوچک يا دفاتر يادداشت
مان را همراه خودمان داشته باشيم.

 گام نهم :گاهي بگوييد :نه!كارهای غيرضروری و اضافي را قبول نکنيد .اگر فردی از شما كاری خواسته كه برنامه زماني تان را كامال بر هم مي
ريزد ،مؤدبانه عذرخواهي كنيد و به سادگي نه بگوييد.

 گام دهم :تقسيم كارهای بزرگكارهای بزرگ را قسمت بندی كنيد .برای انجام هر بخشي از كار ،زمان خاصي را در نظر بگيريد و كارهای بزرگ و
وقت گير را يک جا انجام ندهيد .به اين شکل كارايي شما بيشتر مي شود.

مطالعه در جمع
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ميزان بااليي از مطالعه شما بايد به تنهايي باشد .بهتر است مطالعه گروهي را به صورت محدود و حساب شده انجام
دهيم .در مراحل آماده سازی برای آزمون كارشناسي ارشد ،شما بايد با تمركز فراوان به مطالعه بپردازد كه در حالت كلي
حضور در جمع های دوستانه حتي به منظور مطالعه هم اجازه اين تمركز را به شما نخواهد داد اما در مراحل مرور و
جمع بندی پيش از آزمون ،مطالعه ی گروهي ،آن هم در گروه های با جمعيت پايين ،مي تواند مفيد باشد .حاالت
ديگری كه مطالعه گروهي مي تواند مفيد باشد ،عبارتند از:
 نداشتن توانايي كافي در حل مسائل خيلي سخت در دسترس نبودن كالس و اساتيد حرفه ایاگر شرايط شما را به مطالعه دسته جمعي سوق داد ،سعي كنيد:
 وقت را در جمع تلف نکنيد. از بين دوستان همدرستان ،يک يا حداكثر دو نفر با انگيزه و فعال را برای مطالعه گروهي در نظر بگيريد. از هم گروهي شدن با دوستان مضطرب ،استرس زا و يا غيرفعال بپرهيزيد. -در مطالعه گروهي جدی باشيد و اجازه ندهيد بحث به حاشيه های غيردرسي كشيده شود.

نور محيط مطالعه
در محيط مطالعه ،نور سفيد يا زرد مطلق و چراغ های رنگي باعث خستگي زودرس و كاهش تمركز داوطلب مي شوند.
مناسب ترين نور برای چنين فضايي ،نور غيرمستقيم زرد و سفيد مي باشد .همچنين استفاده از چراغ مطالعه هم مي تواند
تمركز را باال ببرد .البته نور غيرمستقيم آفتاب در طول روز مناسب ترين نور برای مطالعه مي باشد.

مناسب ترین حالت بدن
وضعيت بدن در هنگام مطالعه تأثير بسياری بر كيفيت مطالعه دارد .حالت لميده روی صندلي و يا روی مبل راحتي ،يا
درازكش و يا در حال راه رفتن ،حالت های مناسبي برای مطالعه عمقي نخواهند بود .نشستن پشت ميز استاندارد و با
زاويه مناسب پشت صندلي ،مناسب ترين حالت برای مطالعات طوالني مدت است .در صورتي كه به پشت ميز نشستن
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عادت نداريد ،به تناوب پشت ميز و روی زمين بنشينيد ،هر چند دقيقه يک بار هم با باال آوردن سر و گردن خود
استراحت كرده و حالت بدن خود را عوض كنيد .رعايت فاصله مناسب كتاب تا چشم خود را هم فراموش نکنيد.

مناسب ترین زمان مطالعه
عموما تا يک ساعت پس از بيدار شدن از خواب ،هوشياری افراد پايين است .مطالعه خود را پس از اين زمان شروع
كنيد .از طرف ديگر ،خوابيدن بالفاصله پس از پايان مطالعه هم به فراموش كردن مطالب در كمترين زمان كمک مي كند،
پس سعي كنيد حتي اندك زماني را بين پايان مطالعه و خواب بگنجانيد .اما همين زمان پيش از خواب ،مناسب ترين
زمان برای مرور دروس است كه قبال مطالعه شده اند.
بهترين ساعت مطالعه بدن خود را شناسايي كنيد .برخي افراد سحرخيز هستند و در طول روز باالترين بازدهي را دارند،
در حالي كه برخي افراد ديگر شب ها و مخصوصا پس از ساعات نيمه شب باالترين كيفيت مطالعه را دارند .البته بايد
اين مطلب را ذكر كرد كه حتي اگر شب ها مطالعه مي كنيد هم در ماه های آخر و نزديک به آزمون ،بهتر است زمان
مطالعه خود را به زماني كه آزمون در آن برگزار مي شود نزديک كنيد .مرور مطالب بالفاصله پس از پايان كالس هم
تأثير زيادی در بهبود كيفيت آموزش دارد.

مراحل مطالعه
مطالعه كتاب ها بايد به صورت مفهومي و كامال دقيق انجام شود ،كه اين خود منجر به عمقي شدن يادگيری مي شود.
آموزش های منطبق بر اين اصل ،ماندگاری بسيار زيادی در ذهن دارند و ذهن برای به خاطر سپردن آن ها به كمترين
تعداد تکرار نياز داشته و در نتيجه سرعت يادگيری مناسب است .در اينجا يک الگوی  6مرحله ای مناسب برای مطالعه
پيشنهاد مي شود:
 مرحله اول :پيش مطالعهپس از انتخاب يک موضوع ،همه حواس خود را روی آن متمركز مي كنيم ،كتاب خود را تنها در آن بخش ورق مي
زنيم و به عناوين اصلي ،فرعي و جمالتي كه با حروف درشت داخل متن نوشته شده اند ،توجه مي كنيم .در صورتي كه
در متن ،قسمت های خالصه شده ای از مبحث به صورت چکيده وجود داشته باشد ان ها را مطالعه مي كنيم.
 -مرحله دوم :مطالعه
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مطالب را سطر به سطر مطالعه كرده و در هر پاراگراف به دنبال مفهوم مطلب موجود در پاراگراف مي گرديم .همه ی
جداول و شکل های كتاب را با دقت بررسي مي كنيم .دقت در يادگيری جداول و اشکال به درك مفهوم جمالت كمک
شاياني مي كند و در ضمن مثا ل ها و سؤاالت متن كتاب را به دقت و با جزئيات كامل مورد بحث و بررسي قرار مي
دهيم ،زير جمالت مهم موجود در هر پاراگراف خط كشيده ،يا با استفاده از ماژيک های رنگي مشخص مي كنيم .نکته و
يادداشت برداری هم در اين قسمت بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
 مرحله سوم :مرور و بررسي بند به بندپس از مطالعه هر قسمت ،هر آنچه از مطلب فهميده ايم را با خود مرور مي كنيم تا كامال مشخص شود كه مبحث را
درك كرده ايم يا نه .نکات و مفاهيم استخراج شده از بحث را در حاشيه متن كتاب و جزوات مي نويسيم .پس از پايان
هر مبحث ،بدون مراجعه مجدد به متن كتاب ،به حل پرسش ها و يا تمرين های موجود در پايان مبحث مي پردازيم.
ميزان پاسخگويي ما به اين سؤاالت ،ميزان تسلط ما را به مبحث نشان مي دهد و تعيين كننده نياز ما به مطالعه مجدد
مطلب خواهد بود .نکته برداری از سؤاالت پايان مباحث هم در تکميل فرآيند آموزش بسيار مؤثر است .در سال های
اخير هم ،طراحان آزمون های سازمان سنجش اقدام به مفهومي تر كردن سؤاالت آزمون كرده اند و به همين دليل،
بسياری از سؤاالت موجود در اين قسمت كه در كتاب ها در قالب پرسش و يا تمرني وجود دارند ،اهميت بسيار ويژه
ای پيدا كرده اند.
 مرحله چهارم :تکميل و تسلطپس از طي مراحل قبلي ،با حل تعدادی از تست های هر مبحث سعي در شناسايي نقاط ضعف خود كنيد .پس از
شناسايي اين نقاط ضعف ،نوبت به رفع اين اشکاالت مي شود ،اما اگر در مبحثي خاص تعداد اشکاالت زياد باشد ،حتما
بايد مجددا موضوع به صورت دقيق تر مطالعه گردد .پس از حل حداقل  %75سؤاالت و يا تمرين های تشريحي نوبت
به تست ها مي رسد كه در تثبيت مطالب در ذهن و تسلط فرد به مطالب كمک بسيار زيادی مي كند.

فهميدن یا حفظ کردن
در مورد آزمون كارشناسي ارشد بايد گفت اگر داوطلب مطالب را درك كرده باشد قطعا موفق خواهد شد ولي اگر اقدام
به حفظ كردن مطالب كرده باشد ،با تغيير روال سؤاالت و حتي عوض شدن متن سؤاالت ،به احتمال بسيار زياد توانايي
پاسخگويي به سؤاالت آن مبحث را نخواهد داشت .شما مطلبي را كه مطالعه كرده ايد ،فهميده ايد اگر:
 .1بتوانيد با زبان خود و به شيوايي ان را بيان كنيد.
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 .2بتوانيد سؤاالت خوبي از آن مبحث طرح كنيد.
 .3بتوانيد به سؤاالت آن مبحث به خوبي پاسخ دهيد.
 .4بتوانيد مرحله به مرحله به سرعت عمل خود در پاسخگويي به سؤاالت آن مبحث بيفزاييد.
 .5بتوانيد مباحث موجود در مطلب را تجزيه و تحليل كنيد.
 .6در پايان بحث روش مطالعه ،ذكر چند نکته زير خالي از لطف نخواهد بود:
 . 7در صورتي كه درس خواندن شما برای رفع تکليف است ،بازدهي بااليي نخواهيد داشت و نتيجه خوبي هم كسب
نخواهيد كرد .به مطالعه عشق بورزيد و برای هدف خود از صميم قلب تالش كنيد.
 .8هنگام مطالعه به اين فکر نکنيد كه چه مقداری از حجم مطلب باقي مانده است ،اين كار كم كم سبب بي ميلي شما به
ادامه كار خواهد شد.
 . 9دروسي را كه در آن ها بيشتر احساس ضعف مي كنيد در اولويت مطالعه قرار دهيد ،چون اين دروس جزء درسهايي
هستند كه شما از مطالعه آن ها گريزانيد .به قول برايان تريسي:
«قورباغه زشت را هر چه زودتر قورت بده!»

آفت هاي مطالعه
 بلندخواني:به دليل عدم تطابق سرعت ديدن و شناسايي كلمات با سرعت تلفظ و به زبان آوردن آن ها ،اين روش باعث كاهش
بسيار زياد سرعت مطالعه مي گردد .به عالوه اين كه بلندخواني نياز به مکاني خاص دارد و نيز پس از چند دقيقه
موجب خستگي خواننده خواهد شد .به عقيده دانشمندان ،افراد در بلندخواني بيشتر به جای اين كه تمركزشان روی
مطالب باشد روی صدای خود خواهد بود كه اين خود باعث كاهش بازدهي فرد در مطالعه خواهد شد.
 مطالعه در حين راه رفتن:برخي به اين روش مطالعه عالقه فراواني دا رند ،در حالي كه روش مناسبي برای مطالعه نيست .در حين راه رفتن به طور
ناخودآگاه ،فکر فرد به اين معطوف مي شود كه پای او به چيزی برخورد نکند و يا اين كه چه طور مسيرش را انتخاب
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كند كه طبيعتا كاهش تمركز فرد در مطالعه را در پي خواهد داشت .به دليل تغيير متوالي فاصله عدسي چشم تا كتاب،
مطالعه در اين حالت باعث خستگي چشم و سرگيجه مي شود.
 زياده خواني:كلمه به كلمه خواندن دروس به شکلي كه حتي يک «و» هم از قلم نيفتد كه منجر به حفظ كردن مطالب هم مي شود و نه
فهميدن آن ،بيشتر در خانم ها شايع است .در آزمون كارشناسي ارشد به دليل اين كه سؤاالت مفهومي تر از قبل هستند،
اين روش ،روش ايده آلي برای مطالعه نخواهد بود .به عالوه اين روش بسيار وقت گير و خسته كننده بوده و نيز باعث
ايجاد استرس شديد برای داوطلب مي شود .به جای اين كه مطالب را چندين بار خوانده و حفظ كنيم ،يک يا دو بار
بخوانيم ولي بفهميم.
 مطالعه با وسايل صوتي ـ تصويری:برخي داوطلبان تصور مي كنند كه اگر در محيط مطالعه شان برای مثال موسيقي ماليمي پخش شود ،به آرامش و تمركز
آن ها كمک مي كند .طبق تحقيقات به عمل آمده از سوی دانشمندان ،اولويت تمركز مغز انسان بر قسمت شنيداری
خودخوا سته است و نه بينايي .در بهترين حالت ،مغز انسان نيمي از تمركز خود را به شنيدن موسيقي خودخواسته و نيمي
را به ديدن اختصاص خواهد داد .در هر دوی اين حاالت ،تمركز داوطلب بر دروس خود كمتر از  %111خواهد بود و
اين يعني كاهش بازدهي!
 وسواس:برخي دانشجويان در امر مط العه هميشه نگراني اين را دارند كه شايد درس را كامل ياد نگرفته اند ،نتيجه اين تفکر
مطالعه مجدد و چندباره و طبيعتا اتالف شديد وقت خواهد بود .با نگاهي اجمالي روی پرسش ها و يا تمرينات مبحث
مورد مطالعه مي توان به راحتي دريافت كه آيا آموزش به درستي انجام شده است يا خير؟
 مطالعه پيوسته و يکسره:بين زمان های مطالعه خود ،با الگوی ترجيحا منظمي ،استراحت در نظر بگيريد .حتي االمکان هر  2ساعت يک بار يک
بازده زماني  15تا  21دقيقه ای را به اين امر اختصاص دهيد .اين استراحت ،اتالف وقت نيست ،بلکه عامل افزايش
بازده است .الب ته زمان مطالعه منطقي در هر بازه مطالعه برای هر فرد تا فرد ديگر متفاوت خواهد بود و اين عدد را
شخص داوطلب پس از مدتي به دست خواهد آورد ،البته اين زمان برای هر درس تا درس ديگر هم متفاوت خواهد بود.
هر چه مبحث يک درس سنگين تر باشد ،اين عدد كاهش پيدا خواهد كرد ،اما « مطالعه طوالني مدت و يکسره ،باعث
خستگي زودرس مي شود».
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مطالعه تشریحی و تستی موازي
عموم داوطلبان تصور مي كنند كه تست زدن ،بسيار مهم تر از پاسخگويي به پرسش های متعدد يا حل مسئله به صورت
تشريحي است .البته اين طرز فکر در ماه های ابتدايي دوران مطالعه اشتباه ،ولي در ماه های نزديک به آزمون درست
است .تجربه رتبه های برتر رشته های مختلف نشان داده است كه مطالعه تشريحي و تستي به موازات هم تأثير بسياری
در كسب رتبه ای خوب خواهد داشت .در مورد نسبت مطالعه تشريحي به تستي هم نسبت خاصي را نمي توان ارائه داد
ولي مي توان به نکات زير اشاره كرد:
 -1هر چه مطالب جديدتر باشند ،اهميت تمركز بر حل پرسش يا تمرين های متعدد بيشتر است ،پس مي توان گفت بهتر
است در تابستان بيشتر مطالعه كرده و از اواسط پاييز به بعد به مرور مطالب و تست زني توجه بيشتر داشت.
 -2در هر درسي كه احساس ضعف داريد ،بيشتر به راه حل های تحليلي ـ تشريحي توجه داشته باشيد.
 -3اگر حداقل سه چهارم پرسش های تشريحي را درست پاسخ داديد ،به سراغ تست های آن مبحث برويد ،چون در
اين صورت به اندازه قابل قبولي به مطلب اشراف پيدا كرده ايد.

نکته برداري
يادداشت برداری در حين مطالعه دروس ،باعث افزايش تمركز و دقت مي شود .سعي كنيد خالصه دروسي را كه مطالعه
مي كنيد در دفترچه يادداشت جذابي بنويسيد .حتي شايد برای هر درس الزم باشد يک دفترچه يادداشت جداگانه در
نظر گرفت .وقتي نکته های هر موضوع را از منابع مختلف آموزشي استخراج كرده و در دفترچه خود نوشته باشيد ،برای
مرور الزم نيست همه كتاب ها را ورق بزنيد .يادداشت برداری عالوه بر افزايش دقت و يادگيری فرد باعث كاهش حجم
مطالب و آسان شدن مرور آن ها مي شود.

تست زنی
هدف از حل سؤاالت چهارگزينه ای ،يادگيری و تثبيت دقيق موضوعات درسي است .پس از پايان مطالعه درس مي
توان به پاسخگويي به اين سؤاالت پرداخت ،به عالوه اين كه بهترين معيار برای سنجش آموخته ها و ارزيابي كيفيت
آموزشي و شناسايي اشکاالت ممکن ،پاسخگويي به اين قبيل سؤاالت است.
همان گونه كه در فصل های قبل هم اشاره شد ،پس از پاسخگويي به حداقل  %75سؤاالت تشريحي و تسلط نسبي
روی هر مطلب ،بايد به حل سؤاالت تستي پرداخت .تست های دروس عمومي و خواندني را سه روز پس از مطالعه
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اوليه پاسخ دهيد .اين فاصله برای اجازه دادن به ذهن برای تفکيک مطالب فرار و غيرفرار ضروری است .اما تست های
دروس تفهيمي را بايد با فاصله بسيار كمي پس از مطالعه دروس پاسخ داد.
پاسخگويي به سؤاالت تستي را با تست های موضوعي طبقه بندی شده شروع كنيد .در ابتدای كار ،با تست های ساده
تر شروع كنيد و با گذر زمان به تست های دشوار بپردازيد .درگير شدن با تست های سخت ،شما را در ابتدای تست
زني خسته و دلسرد مي كند.
اگر مبحثي تست های زيادی داشته باشد ،به جای حل يک باره آن ها ،بهتر است به چند دسته تقسيم شوند و با فاصله
زماني منطقي از هم حل شوند .در تابستان بيشتر به صورت تشريحي مطالعه كنيد و از پاييز به بعد بيشتر به حل تست
بپردازيد.
تمرين تست زني در هر مبحث را تا جايي ادامه دهيد كه بين  71تا  %91كسب كنيد .البته اگر در اولين تمرين تست
زني ،درصد كسب شده زير  %65باشد ،قبل از تست زني مجدد ،مبحث مورد نظر را مجددا به صورت دقيق و كامل
مطالعه كنيد.
به صورت سؤاالت تستي دقت فراوان داشته باشيد ،وجود عباراتي مانند «به جز»« ،درست و يا نادرست» و  ...در
صورت ناديده گرفته شدن ،منجر به پاسخگويي غلط به آن سؤال خواهد شد .به ياد داشته باشيم كه در ابتدای حل تست
ها ،سرعت پايين خواهد بود ،ولي رفته رفته و با گذر زمان ،اين روند بهبود خواهد يافت.

تلویزیون بزرگ ترین قاتل زمان وبزرگترین مانع مطالعه است
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برنامه ریزي و مدیریت زمان:
«مديريت زمان» يعني توانايي اين كه چگونه از زمان ،صحيح و به درستي استفاده كنيم تا بهتر ،سريع تر و مطمئن تر به
مقصود و هدف های از پيش تعيين شده خود برسيم .به تعبير ديگر« ،مديريت زمان» يعني رعايت انضباط شخصي .در
اين شيوه مديريت ،پديده نظم سرلوحه همه امور قرار مي گيرد.
مديريت زمان در يک تعبير ساده يعني توانايي اداره ی زمان ،كه فقط به كنترل زمان و افزايش ساعات مطالعه اختصاص
ندارد ،بلکه به هر چيزی كه منجر به افزايش بهره وری مطالعه شود ارتباط دارد ،از جمله :اصول و راهبردهای مطالعه،
روش های برنامه ريزی و حتي آمادگي های رواني.
يکي از اصول مهم مديريت زمان اصل  81-21است ،يعني از  %21زمان برای انجام  %81كارهايت استفاده كن.
موفقيت در مديريت زمان وابسته به تشخيص كارهای مهم است.
فقط تعداد ساعات مشخصي در يک روز ،در يک هفته و يک ترم تحصيلي (نيمسال تحصيلي) وجود دارد .شما نمي
توانيد تعداد ساعات را تغيير دهيد ،اما مي توانيد تصمص بگيريد كه چگونه حداكثر استفاده را از آن ها بکنيد .برای
موفق بودن در تحصيل ،حتما بايد زمان مطالعه ی خود را با دقت تمام ،مديريت كنيد.
راه های مختلفي برای بيان درك ما از زمان وجود دارد .گذشتگان از حركت ماه ،ساعت آفتابي ،اذان ،زنگ كليسا برای
تنظيم برنامه زماني روزانه خود استفاده مي كرده اند تا اين كه در قرن دوازدهم ،راهبان كاتوليک ساعت هايي را برای
تنظيم فعاليت های خود ساختند.
در طول تاريخ ،تم دن ها به زمان و ابعاد آن توجه داشته اند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند
«وقت طالست» گويای اهميت اين موضوع است .جوامع امروزی جوامعي هستند كه در ان ها تعداد ساعات كافي در
طول روز وجود ندارد .فناوری های جديد ،محيط را فراهم آورده اند كه تقريبا در مدت زمان كم مي توان به اطالعات
زيادی دسترسي پيدا كرد و خيلي كارها را سريع تر و آسان تر انجام داد ،اما تمايل به بيشتر و سريع تر انجام دادن
كارها ،روز به روز بيشتر مي شود.
چنين رويکردی كه همواره با بشر همراه بوده است ،اين احساس را برای او به وجود آورده كه از زمان عقب مي ماند و
نمي تواند از آن به صورت مؤثر بهره گيرد .تاريخ به ما مي گويد كه ضعف در مديريت زمان يک مشکل قديمي است،
مسئله ای است كه فناوری آن را به وجود نياورده ،آن را نمي تواند حل كند و همواره با بشر همراه بوده است .مديريت
زمان موضوعي است ك ه همه ما ،چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه ای ،نياز داريم با آن روبرو شويم تا در
زندگي موفق گرديم.
بنجامين فرانکلين مي گويد« :وقت را تلف نکنيد .زیرا زندگی همان وقت است».
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استفاده صحيح از وقت و هدر ندادن آن بسيار مهم است ،چرا كه زمان از دست رفته را نمي توان مجددا باز يافت .زمان
را نمي توان ذخيره كرد ،نمي توان خريد يا فروخت و نمي توان از  24ساعت ديگران قرض گرفت .زمان سرمايه ای
است كه اگر مورد استفاده قرار نگيرد ،از دست مي رود ،كه يک سرمايه مالي اين چنين نيست .اگر منصف باشيم با كمي
دقت و تأمل درمي يابيم كه مشکل اصلي كمبود وقت نيست ،بلکه در نحوه استفاده از آن است.

کمبود یا اتالف وقت
هميشه در اطراف شما شرايط ،كارها و افرادی وجود دارند كه زمان را مي ربايند .شما تنها با كنترل امور مي توانيد بر
گذر زمان مسلط باشيد .بيشتر ما انسان ها به جای «كمبود وقت» ،مشکل «اتالف وقت» داريم.
برای مديريت زمان ،قبل از هر كاری بايد دزد زمان خود را بشناسيم .يکي از پيش شرط های موفقيت ،مديريت بهينه
زمان است و يکي از پيش شرط های مديريت زمان ،اين است كه هر كسي دزد زمان خود را شناخته و آن را كنترل كند؛
يعني خودش ،كالهش را قاضي كند و ببيند بيش از همه ،چه چيزی وقتش را تلف مي كند .دزد زمان شما ممکن است
تلفن باشد ،يا نشستن پای تلويزيون ،يا بي برنامه گي مفرط برای انجام كارهای روزانه ،يا استراحت بيش از حد يا هر
چيز ديگری از اين قبيل ،در اين قسمت برخي از مواردی را كه مي توان از ان ها به عنوان دزد زمان ياد كرد برمي
شمريم:
 صحبت های كم اهميت ميهمانان ناخوانده مطالعه مطالب كم اهميت و غيرضروری روش های غيرصحيح و عادات نادرست مطالعه تلفن های غيرضروری و مزاحم نداشتن انضباط كاری سستي و بي ارادگي در تصميم گيری نيمه تمام گذاشتن كارها و دوباره كاری ناتواني «نه» گفتن به خواسته های نابجا171
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 نداشتن تمركز حواس و يا فکر و خيال عادت امروز و فردا كردن ترس از شکست و استرس تليويزيون ،كامپيوتر و يا  SMSبازی وسواس در مطالعه كم توجهي به سالمت جسمي و روحي و بيماریبه هر حال ،اگر شما هم از آن هايي هستيد كه روزشان با استرس سپری مي شود و هميشه كارهايشان ناتمام مي ماند و
هيچ روزی نيست كه وقت كم نياورند ،از همين امروز برنامه خود را تغيير دهيد و با يادگيری اصول مديريت زمان گامي
به سوی موفقيت برداريد.
برای اين كه تغيير محسوسي در برنامه روزانه تان ايجاد شود ،بهتر است اصول «مديريت زمان» را حداقل به مدت  2تا
 4هفته تمرين كنيد تا كم كم به يک عادت در زندگي روزمره شما تبديل شود .بعد به سراغ موارد برويد و همه آن ها را
به تدريج انجام دهيد.
موفقيت در مديريت صحيح زمان وابسته به تفکيک كارهای مهم و غيرمهم است ،پس برای موفقيت تحصيلي:
 از كارهای غيرمهم صرف نظر كنيد. كارها را اولويت بندی كنيد. دزدان وقت خود را بشناسيد. -راه های ايجاد وقت را ياد بگيريد.

راه هاي ایجاد وقت
زنده كردن زمان های مرده (مثل زمان هايي كه در انتظار هستيم ،زماني كه در اتوبوس مي گذرد و )...
 انجام كارها به طور همزمان172
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 تنظيم كردن زمان خواب كنترل بيشتر روی اوقات تفريح نه گفتن به درخواست ها و عقب انداختن كارهای غيرمهم شركت در كالس های كمک آمادگي آزمون استفاده از كتاب های مکمل و كمک آموزشياما چند نکته كلي:
 درست درس خواندن يا مطالعه ی بهينه ،يعني استفاده ی كامل از زمان موجود برای درك و فهم مطالب. اگر افزايش ساعات مطالعه مهم است ،استفاده ی بهينه از اين ساعات مهم تر است. دانشجويي كه مي خواهد جدی باشد ،بايد هر چه سريع تر خود را در فضای درس خواندن قرار دهد و از مشغله هایذهني حاشيه ای و غيرضروری اجتناب كند.

شرایط بهينه مطالعه و بهره وري بيشينه
شرايط بهينه مطالعه ،مواردی هستند كه با دانستن ،به كارگيری و يا فراهم نمودن آن ها ،مي توان مطالعه ای مفيدتر و با
بازدهي باالتر داشت .درواقع اين شرايط به شما مي آموزند كه چگونه از زمان های مطالعه ،بهره وری باالتری داشته
باشيد و قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد ،در حين مطالعه چه مواردی را فراهم سازيد و چگونه به اهداف
مطالعاتي خود برسيد .برای موفقيت در مطالعه ،بايد درست شروع كنيد؛ يعني برنامه درسي خود را طوری تنظيم كنيد كه
از خواندن كتاب ها ،هدفي واضح و روشن را دنبال كنيد.
 در هنگام مطالعه يک كتاب ،ابتدا از قسمت های آسان و جذاب شروع كنيد و بعد به سراغ بخش های مشکل تر آنبرويد .اين كار را مي توانيد با مرور قسمت های خوانده شده قبلي آغاز كنيد .قسمت های آسان و جذاب عالقه شما را
به خواندن افزايش مي دهند.
 در برنامه ريزی درسي خود ،موضوع های مشابه را پشت سر هم قرار ندهيد و ان ها را يکي پس از ديگری مطالعهنکنيد.
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 اگر مي خواهيد چند كتاب را در يک روز مطالعه كنيد ،ابتدا زمان های خواندن و ترتيب قرار گرفتن ان ها را مشخصكنيد و بعد به مطالعه بپردازيد.
 حتي المقدور برای يک كتاب بيش از دو ساعت وقت در نظر نگيريد .زمان های مطالعه را به بازه دو ساعته تقسيمكنيد .تصور نکنيد كه هر چقدر زمان مطالعه يک كتاب بيشتر باشد بهتر است! برعکس هر چقدر زمان كوتاه گردد و
موضوع مورد مطالعه عوض گردد ،ميزان يادگيری افزايش مي يابد.
 اگر مي خواهيد در شش روز هفته ،شش درس بخوانيد ،هرگز هر درس را تنها در يک روز نخوانيد .بهتر است هرروز را به شش قسمت تقسيم كنيد و در هر قسمت ،يک درس را بخوانيد و اين روند را در شش روز هفته ادامه دهيد.
 به روش تدريجي درس بخوانيد ،يعني در طول دوره درس بخوانيد و خواندن دروس را به نزديکي آزمون موكولنکنيد .مطالعه تدريجي و باتداوم در طول دوره بسيار بهتر از مطالعه فشرده و باتراكم در چند روز قبل از آزمون است.

تکنيك هاي مدیریت زمان در جلسه آزمون
 .1تکنيک (× و :) -
گاهي برای به خاطر آوردن نام شخصي يا موضوعي هر قدر به ذهن خود فشار آورده ايم موفق نشده ايم اما وقتي پس
از نوميدی به كار ديگری مشغول شده ايم بالفاصله آن نام يا موضوع به ذهن ما خطور كرده است كه اين خاصيت ذهني
را «رهايش» مي نامند .در مورد آزمون بايد گفت:
 اگر به سؤال و پاسخ كامال مسلط هستيد كه بالفاصله پاسخ خواهيد داد. گاهي با اندكي فکر كردن متوجه مي شويد پاسخ سؤال را نمي دانيد ،در اين صورت بالفاصله كنار ان سؤال عالمت( )-گذاشته و از آن عبور كنيد .به هيچ وجه روی آن متوقف نشويد و به ذهن خود فشار نياوريد (رها شويد).
 گاهي به سؤالي برمي خوريد كه با اندكي فکر كردن درمي يابيد كه پاسخ دادن به آن زمان گير است و يا بين دو گزينهشک مي كنيد ،كنار ان سؤال عالمت (×) گذاشته و عبور كنيد.
بعد از اتمام سؤاالت هر مبحث ،ابتدا به سؤاالت با عالمت (×) و در صورت داشتن زمان كافي به سؤاالت با عالمت ()-
مراجعه كنيد .مطمئن باشيد كه به درصد قابل توجهي از آن ها پس از رهايش ذهني پاسخ خواهيد داد.
 .2تکنيک زمان پاسخگويي به هر درس:
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برای حفظ تعادل درصد نمرات و بهبود رتبه های آزمون ،زمان پاسخگويي به هر درس را به همان درس اختصاص
دهيد .توصيه مي شود در ابتدای آزمون ،ساعت شروع به پاسخگويي هر درس را كنار نام درس يادداشت كنيد ،مثال اگر
آزمون ساعت  8331آغاز مي شود و زبان 21 ،دقيقه زمان نياز دارد ،كنار درس بعدی (مثال رياضي) بنويسيد  8351و
. ...
 .3تکنيک زمان مرور:
برای اين كه زماني برای مرور سؤاالت دروس سخت تر داشته باشيد ،بهتر است زمان پاسخگويي به هر درس را چند
دقيقه كمتر از زمان استاندارد برای خود تعريف كنيد تا در پايان چند دقيقه ای را فرصت مرور داشته باشيد.
 .4تکنيک اولويت زمان های مرور:
در زمان مرور ،ابتدا درس هايي را مرور كنيد كه فرصت نکرده ايد در زمان تعيين شده تمام سؤاالت آن درس را
بخوانيد .بعد به مرور سؤاالتي بپردازيد كه با عالمت ( ) مشخص كرده ايد .در انتها به مرور سؤاالتي بپردازيد كه با
عالمت ( )-مشخص كرده ايد.
 .5تکنيک حداقل سؤاالت:
به منظور جلوگيری از آرمان گرايي افراطي قبل از آزمون ،در هر درسي حداقل توانايي خود را در نظر بگيريد و حداقل
درصد را برای خود پيش بيني كنيد يادتان باشد اگر شما نتوانستيد  %111سؤاالت را پاسخ دهيد قطعا ديگران هم نمي
توانند ،تا با آرامش و تسلط بيشتری بتوانيد به پاسخگويي سؤاالت بپردازيد.
 .6تکنيک وقفه در آزمون:
خستگي در جلسه آزمون امری طبيعي است كه البته زمان بروز خستگي در افراد مختلف ،متفاوت است .بهتر است با
اجرای مراحل زير رفع خستگي نموده و پس از دقيقه ای دوباره توان ذهني خود را كسب نماييد .از جمله:
 تحرك جسماني و يا كشش عضالني برای افزايش سرعت جريان خون و رسيدن خون بيشتر به مغز. رعايت صحيح وضعيت نشستن؛ عمودی نشستن موجب روان شدن حركت مايع نخاعي و برطرف شدن خستگي ميشود.
 مصرف مواد قندی طبيعي مثل خرما و يا شکالت به منظور افزايش ميزان گلوكز در مغز به همراه يک ليوان آب. -تنفس عميق و تلقين مثبت ،تا اكسيژن بيشتری به مغز برسد.
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چگونه انگيزه خود را براي مطالعه افزایش دهيم
شناخت قانون هر چيزي شما را به آن عالقمند می کند .اگر خيلی ها از تماشاي تنيس لذت نمی برند به خاطر آن است
که از قانون شمارش امتيازها در آن آگاهی ندارند.
قانون ورزشها ،قانون بازیها ،قانون برقراري یك ارتباط مؤثر ،مقررات اجتماعی و قانون کتاب را کشف کنيد.
قبل از شروع مطالعه کشف کنيد محوري که مطالب کتاب حول آن دور می زند چيست؟ این کتاب بر چه موضوعی
تأکيد می کند؟ چه سبك و ساختاري دارد؟ چگونه می خواهيد به من یاد بدهيد؟
یکی از موارد بسيار مهم که شما معموالً نادیده می گيرید ،قانون و روش مطالعه است .در خواندن هر کتاب و مطالعه
نيز براي آن که تمرکز عالی پيدا کنيد و روش و قانونی وجود دارد که آن را بعداً بررسی خواهيم کرد .اکنون فقط به
این نکته توجه کنيد که براي یك مطالعه متمرکز باید به روش صحيح مطالعه کرد .اگر شما ندانيد قانون بازي واليبال
چيست نمی توانيد آن را بازي کنيد .در مورد مطالعه هم همين طور است .ابتدا باید روش مطالعه را فرا بگيرید.
زبان گردانی
وقتی شما چند دوست دارید ،دوستی را که به شما بيشتر شبيه است ،عاطفه و روحيه شما را دارد و به زبان شما سخن
می گوید ،بيشتر دوست دارید .به حرفهایش بيشتر توجه می کنيد و حتی بيشتر او را به خاطر می سپارید .زبان کتاب،
بك زبان ساده ،عمومی و همگانی است و باید همچنين باشد .این شما هستيد که باید پس از مطالعه ،کتاب و متن و
نمودار فرمولها را به زبان خود بيان کنيد“ .زبان گردانی” ،یکی از اصول مطالعه است .فرمول انيشتين را به زبان خود
تعریف کنيد .ببينيد که آن در زبان شما چه مفهومی دارد؟ یادتان می آید که وقتی سال اول دبستان بودید ،باران را
چگونه براي خود زبان گردانی کردید؟ نعلبکی را در لوله کتري برگرداندید و براي خود ابر و باران ساختيد .پيچيده
ترین مطالب علمی را همين طور که مطالعه می کنيد و جلو می روید به زبان ساده ،قابل فهم و بيان خوشایند خودتان
برگردانيد .از خود مثال بزنيد و حتی آن متن را یك بار دیگر به زبان ساده خودتان بنویسيد .اگر بخواهيد عيناً مطالب
کتاب را بخوانيد و حفظ کنيد عمالً نمی توانيد یادگيري عميقی داشته باشيد .اما اگر با زبان گردانی مطالب را یاد
بگيرید ،خيلی راحتتر عين مطالب کتاب را بيان خواهيد کرد و به خاطر خواهيد سپرد .پس یادتان باشد:
“زبان گردانی” یعنی بيان مطالب دشوار کتاب به زبان ساده و خوشایند خودتان.
با کتاب شوخی کنيد
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وقتی تلویزیون تماشا می کنيد یا با دوستتان صحبت می کنيد ،لبخندي بر لب دارید و راحتيد ،اما وقتی از کتاب و
مطالعه صحبت می شود و به سراغ درسها می روید جدي و محکم و اخمو می شوید.
در روان شناسی حافظه و یادگيري گفته می شود :مطالبی که بار هيجانی بيشتري دارند ،بيشتر در حافظه می مانند و
بهتر به خاطر آورده می شوند چرا که هيجان ،عالقه ،تمرکز ،و ورود مطلب به حافظه را موجب می شود .مثالی بزنيم:
من به شما می گویم :همسایه  ۸۱سال قبلتان یادتان می آید؟ شما می گویيد :نه .می گویم :همان که دو بچه کوچك
داشت .می گویيد :نه ،به خاطر نمی آورم .می گویم  :همان که پدرش فروشنده لباس بود و شما باز هم به خاطر نمی
آورید .می گویم :همان که خانه شان آتش گرفت .یك مرتبه همه چيز در ذهنتان زنده می شود چرا که آتش گرفتن،
بار هيجانی مؤثري داشته است .اگرچه آتش گرفتن ،یك هيجان منفی در شما ایجاد کرده بود ،در هر حال هيجان انگيز
بود و همين هيجان باعث شده بود که شما خاطره آن را به خوبی به خاطر بسپارید.
با کتاب خود شوخی کنيد .مثالهایی مهيج ،شادي آفرین و حتی خنده دار بزنيد .این موضوع به عالقه و تمرکز شما
کمك زیادي می کند .بعد از این که خواندید الکترون در سيم حرکت می کند و به مقاومتی مثل المپ برخورد می
کند و المپ را روشن می نماید ،به زبان خودتان بگویيد :موتور سوار (الکترون) در خيابانی خلوت (سيم) به سرعت
حرکت می کند که ناگهان به دیواري (مقاومت) برخورد می کند و آن وقت احساس می کند که پروانه ها دور سرش
می چرخند (روشن می شود).
هرچه می توانيد به سخت ترین مطالب کتاب بار هيجانی مثبت بدهيد و آن را بخوانيد .وقتی که سدیم روي آب شناور
است ،به شدت حل می شود و اگر کبریتی بزنيم ،باالي آن شعله ور می شود .تصور کنيد اگر کسی در حال آب
خوردن باشد و سدیمی در آب بيندازیم و به آن کبریت بزنيم ،سبيلهایش می سوزد .اگر بخواهيد می توانيد با زبان
خوشایند خودتان با تمام مفاهيم کتاب شوخی کنيد .اگر در بحث گشتاور مثالی از االکلنگ می آورند فقط به خاطر
آن است که بازي مهيج االکلنگ ،گشتاور را در ذهن شما وارد کند .شما باید زرنگی کنيد و مثالی مهيج بزنيد.
با کتاب آنچنان شاد و مهيج برخورد کنيد که گویی به دوست داشتنی ترین دوست خود رسيده اید.
توجه به لذتهاي نهایی ،نه دشواري مسير
براي شروع هر کار باید این را بپذیرید که دشواریهاي در مسير وجود دارد و تالش الزم است .پذیرش دشواري مسير
و رنج راهی که در پيش دارید شما را براي مقابله با این دشواریها و پيشرفت آماده می کند .عدم پذیرش این که هر
مسيري با دشواري رو بروست به ویژه در آغاز راه ،شما را افسرده و ناراحت می کند.
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همين تمرینات تمرکز را در نظر بگيرید .ممکن است در ابتدا برایتان خيلی مشکل باشد ولی به تدریج که جلوتر می
روید ،تمرینات ،ساده تر و قابل قبول تر می شود .براي ميل پيدا کردن به انجام هر کار ،باید به لذتهاي پایان کار
توجه کنيد و به هيچ عنوان به دشواریهاي مسير فکر نکنيد.
اگر باید روزي بيست صفحه مطالعه کنيد ،فکر خود را به رنج روزي بيست صفحه مطالعه متمرکز نکنيد .بلکه به
لذتهاي نهایی که نصيبتان می شود توجه کنيد .آنچه شما را به تالش پيگير و مستمر وا می دارد ،ميل به جذب
لذتهاست .کسانی از کوه باال می روند و قله را فتح می کنند که لذت رسيدن به قله را در ذهن می پرورانند .این افراد
در طول مسير هرگز به دشواري راه نمی اندیشند بلکه خود را در آن باال مجسم می کنند و به این فکر می کنند که از
آن باال همه چيز زیباست .همين شوق ذهنی باعث می شود که آنها به راحتی ،دشواري مسير را بپذیرند و پيش بروند.
حال آنکه اگر آنان تمام ذهنشان را معطوف به دشواري مسير می کردند و مدام به این فکر می کردند که چقدر تا
پایان راه باقی است ،این رنج که در ذهنشان مجسم می شد ،به سرعت آنها را خسته می ساخت.
همين که فکر خود را بر این متمرکز کنيد که در پایان امتحانات چه نمرات درخشانی می گيرید و به لذت شکوه آن
لحظه فکر کنيد ،این قدرت را پيدا می کنيد که سختيهایی را که از ساعتها مطالعه و درس خواندن متحمل می شوید،
به راحتی پشت سر بگذارید.
ت داشتن بدنی ورزیده و
مدام در ذهن خود موفقيتهاي نهایی را مجسم کنيد .همچون ورزشکاري که به شوق لذ ِ
جسمی آماده در پایان کار ،رنج زود بيدار شدن و سختی تمرینات را متحمل می شود .یادتان باشد هميشه این توجه به
لذتهاست که تمرکز و عالقه ایجاد می کند.
اشتباه در برنامه ریزي
همين جا الزم است که به برنامه ریزي غلط و پيگيري نادرست برنامه هاي درسی اشاره کنيم .برنامه هایی که براي
ال به خاطر همين حجم زیاد ،تنفر ایجاد می کند .عده اي ،وقتی
یك روز حجم زیادي از مطالب را در بر می گيرد ،عم ً
برنامه ریزي می کنند که مثالً از فالن کتاب ،روزي یك صفحه مطالعه کنند ،به جاي آن که برنامه همان روز را اجرا
کنند ،مدام کتاب را ورق می زنند که چه راه زیادي باقی مانده است و همين توجه به دشواري مسير طوالنی بودن
راه ،شوق و عالقه و تمرکز را در آنها از بين می برد .از اجراي برنامه هاي روزانه فقط برنامه همان روز را انجام
دهيد و مطلقاً به این که “چند صفحه مانده” فکر نکنيد .اشتباه بيشتر داوطلبان کنکور که باید تمام کتابهاي چهار سال
دبيرستان را بخوانند این است که پس از مدتی در ذهن خود به طوالنی بودن راه فکر می کنند .باید هميشه به خاطر
داشته باشيد که هر روز فقط برنامه همان روز را اجرا کنيد.
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تعيين هدف
یکی از عوامل مهم در ایجاد تمرکز حواس و افزایش دقت در هنگام مطالعه ،آگاهی از هدف مطالعه است .حتماً پيش
از مطالعه براي خود مشخص کنيد که هدفتان چيست .گفتن “هدف من یادگيري این فصل است ”.یا “هدفم این است
که نمره خوبی بگيرم ”.و  . . .بسيار نادرست است .چرا که اینها هيچ کدام هدف نيستند .اهداف ،وقتی قابل دسترسی
اند که مشخص ،دقيق ،روشن و واضح باشند .شما باید هدفها را از داخل فصلها استخراج کنيد .مثالً بگویيد :هدف من
این است که بدانم چرا انقالب مشروطه شکست خورد .هدف من این است که بدانم فرق توندرا و تایگا چيست .هدف
من این است که بدانم در آینه هاي مقعر ،افزایش فاصله کانونی چه تغييراتی در تصویر ایجاد می کند .و . . .
همه این اهداف مشخص ،جزیی و روشن هستند و به ذهن ،برنامه می دهند .اشخاصی که قبل از مطالعه با طرح
پرسشهایی براي خود ،ذهنشان را مشتاق و جستجوگر می کنند .در تمام لحظات مطالعه به دنبال جواب هستند و این
هدفمندي ذهن باعث می شود که به راحتی تمرکز حواس داشته باشيد .باید هميشه به خاطر داشته باشيد که هر روز
فقط برنامه همان روز را دنبال کنيد .هنگامی که شما در جستجوي یك هدف هستيد ،به اهداف دیگر نيز دست پيدا می
کنيد.
شاید خيلی از شما نگران باشيد که اگر با یك هدف مشخص و جزیی پيش بروید ،از مطالب دیگر که باید یاد بگيرید،
باز بمانيد .اما چنين اتفاقی نمی افتد .شما چند سؤال طرح می کنيد تا ذهن خود را مشتاق و جستجوگر و متمرکز کنيد.
اهداف دیگر ،خود به خود جذب شما می شود.
هدفدار بودن ذهن ،هنگام مطالعه خيلی مهم است .آن قدر که ما می گویيم :یا مطالعه نکنيد یا قبل از آن براي ایجاد
تمرکز حواس در مطالعه ،هدف خود را تعيين کنيد.

هيچ وقت از کتاب زندگی خسته نشو هيچ کس نميدونه صفحه ي بعد چی
نوشته.
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پيش به سوي خواسته ها
حتما تا حاال برات پيش اومده چيزی رو از ته دلت و با تمام وجودت بخوای! آرزويي كه ذره ذره ی وجودت نياز به
داشتنش رو فرياد ميزنه! همون آرزويي كه دلت براش مي تپه! به اميد رسيدن بهش نفس ميکشي وتو روياهات هميشه
دنبالشي...
قشنگ ترين رويای تو...رويای سوگلي تو...باالترين دليلت واسه زنده موندن!
واسه تالش كردن! حسي كه تو رو به ادامه دعوت ميکنه و بهت انرژی ميده! چيزی كه واسه خواستنش ترديد نداری!
طوری ميخوايش كه نرسيدن بهش برات درده ...رنجه...عذابه !...ورسيدن بهش برات باال ترين شوق و اشتياقي كه ميتوني
تصور كني!
واسه رسيدن به همون رويای شيريني كه نميتوني فراموشش كني. ..نميتوني جاشو با هيچ چيز عوض كني...اون چيزه
مقدس و عزيزی كه قلب وروح وجسم و تمام وجودت خواهش رسيدن به اون خواسته است...
بايد تالش كني!!! چطور يادت رفته؟؟ خواستن نتونستن رو نمي پذيره ...اشتياق رسيدن به آرزوی قلبي نتونستن و نشدن
رو نميفهمه ...
خواستن فقط يه معني داره و اونم تونستنه! اگه فقط بخوای و باور كني كه بهش ميرسي كل قانونمندی های كاينات
همسو با تو ميشه!خواستن به تو نيرو وانرژی ای ميده كه تمام درهای بسته رو روت باز ميکنه و تو رو با تالشي تجهيز
ميکنه كه با قدرتي عظيم فقط روی يک نقطه متمركز شده وبي شک تو رو به كاميابي ميرسونه...مهم فقظ ايمان اعتقادت
به خواستته ،خواستن رؤيايي كه فکر رسيدن بهش عشق و تقال و تالش رو توی تو زنده و صد برابر ميکنه! هموني كه تو
رو مشتاق تالش ميکنه.
هيچ قدرتي تاب ايستادن در مقابل خواسته ی قلبي تورو نداره...اگه عشقت به آرزو هدفت در اون حد متعالي و باالی
خودشه ،اگه آرزوی رسيدن به خواستت اونطور تورو بي تاب و بي قرار ميکنه كه شب و روز بهش فکر ميکني ،از همين
امروز تورو ميبينم كه به خواستت رسيدی ،اگه هم بهش نرسي مقصر فقط خودتي! ا گه واقعا ميخوايش بايد هم پای
بهاش براش خرج كني وسختي و رنجش رو برای رسيدن به گنجش به جون بخری ...يادت باشه هيچ قدرتي جز خودت
نمي تونه مانع رسيدن به خواستت بشه! تنها فاصله ی تو با بزرگ ترين رؤياها و عزيزترين آرزو هات،فقط خواست و
اراده ی خودته! چون خواسته ی قلبي توبه پشتوانه ی بيشترين تالشت ،عامل شکوهمند ترين تغييرات مثبت زندگيته . .
.دكتر رجالي
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رموز موفقيت ازمنظر امام علی (ع)
 . 1داشتن هدف
داشتن هدف در زندگي از لوازم اصلي حيات سعادتمندانه و معنادار است  .انسان زماني امنيت خاطر و آرامش دارد كه
افق روشني برای آينده خود ترسيم كند و با انگيزه و رضايت دروني برای رسيدن به آنچه در آن افق مد نظر دارد ،تالش
كند  .بدترين الت برای آدمي ،زماني است كه احساس سرگرداني كند و بالتکليف بماند .
هم چنان كه همه مخلوقات از بزرگترين آنها گرفته تا كوچکترين موجودات ،بر پايه هدفي خلق شده اند ،انسان هم  -كه
اعجوبه خلقت است  -در اين چرخه هستي بدون هدف نيست  .به فرمايش امام علي عليه السالم« :فما خلق امرؤ عبثا;
( )1كسي بدون هدف [و بيهوده آفريده نشده است ».

انساني كه بدون هدف خلق نشده ،كارها و اعمالش بايد بر پايه هدفي صورت بگيرد  .در اين عمر كوتاه زندگي ،رسيدن
به همه اهداف و آرزوها ممکن نيست ،بنابراين بايد هدفي را كه ارزشمندتر است انتخاب نمود  .اگر اهداف متفاوت و
متعدد دنبال شود نتيجه ای جز شکست و ناكامي نخواهد داشت« :من اوما الي متفاوت خذلته الحيل; ( )2كسي كه به
كارهای مختلف بپردازد ،نقشه ها [و پيش بينيهايش] به جايي نمي رسد  ».و اگر بجايي هم رسيد مسائل مهمتر را ضايع
خواهد كرد ،چنان كه علي عليه السالم فرمودند« :من اشتغل بغير المهم ضيع االهم; ( )3كسي كه به امور غير مهم بپردازد،
مسائل مهم تر را ضايع مي سازد ».
كسي كه دنبال موفقيت در كارهاست بايد در ابتدای امر ،هدف خود را مشخص كند و بعد از اينکه مهمترين هدف را
شناسايي كرد ،با تمام توان جهت رسيدن به آن تالش نمايد ،چرا كه موفقيت انسان در كارهايي است كه فکر و انديشه را
در همان كار بکار مي گيرد  .امام علي عليه السالم فرمودند« :ان رايک ال يتسع لکل شي ء ففرغه للمهم; ( )4فکر تو
وسعتي كه همه امور را فرا بگيرد ندارد ،پس آن را برای امور مهم فارغ بگذار ».
البته به اين نکته نيز بايد توجه كرد كه انسان برای رسيدن به هدف مجاز نيست از هر وسيله ای استفاده كند  .به ديگر
سخن هيچ وقت هدف وسيله را توجيه نمي كند ،علي عليه السالم در اين زمينه فرمودند« :ما ظفر من ظفر االثم به
والغالب بالشر مغلوب; ( )5كسي كه گناه به وسيله او پيروز شود ،پيروز نيست و كسي كه با بدی غلبه كند ،شکست
خورده است ».
 . 2داشتن همت

181

راهنمای ارشد زیست شناسی

حسین رحیمی

يکي از نيروهای نهفته در وجود انسان ،قوه اراده است كه اگر به پرورش و تقويت آن پرداخته شود ،بسياری از مشکالت
روحي و جسمي را مي توان درمان نمود  .داشتن اراده ای قوی و همتي عالي ،از نشانه های مؤمن است  .علي عليه
السالم در بيان صفات مؤمن مي فرمايند« :بعيد همه; ( )6همتش بلند است ».
حضرت امير عليه السالم قدر هر انساني را به اندازه همتش مي داند و مي فرمايد« :قدر الرجل علي قدر همته; ()7
قيمت و ارزش آدمي به قدر همت اوست ».
همت بلند دار كه مردان روزگار
از همت بلند به جايي رسيده اند
همت بلند دار كه نزد خدا و خلق
باشد به قدر همت تو اعتبار تو ()8
از نکات قابل توجه در اين بحث اين است كه بلند همتي با تن پروری سازگار نيست  .طالب موفقيت بايد خود را از تن
پروری بدور كند و با تمام توان خود ،به تالش و كوشش بپردازد  .علي عليه السالم مي فرمايند« :فشدوا عقد المازر
واطووا فضول الخواصر وال تجتمع عزيمة ووليمة; ( )9پس كمربندها را محکم ببنديد و دامن همت بر كمر زنيد كه به
دست آوردن ارزشهای واال با خوشگذراني ميسر نيست  ».همچنين بايد از همراهي با انسانهای دون همت و بدون
پشتکار پرهيز كرد و بر آنها تکيه نزد  .آن حضرت توصيه كردند« :وال تامنن ملوال; ( )11بر آنکس كه پشت كار ندارد
تکيه مکن ».
آفت دونان به عالي همتان هم مي رسد
دايما از كج نهادن پای سر دارد خطر ()11
 . 3داشتن دوست خوب
خداوند انسان را موجودی نيازمند به غير خلق كرده است يعني جامعه انسانها طوری است كه هر كسي به ديگری محتاج
است  .در اين ميان نقش گروه همساالن و بخصوص دوستان حساس و خطير است  .درباره نقش دوستان همين نکته
كافي است كه شخصيت هر انسان را در اجتماع با دوستان او مي سنجند ،همچنان كه حضرت علي عليه السالم فرمودند:
«فان الصاحب معتبر بصاحبه; ( )12هر كس را از آن كه دوست اوست ،مي شناسند ».
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شکي نيست كه دوستان هر انساني ،اساسي ترين نقش را در موفقيت او ايفا مي كنند و گاهي در اثر كم توجهي و يا بي
توجهي ،همين دوستان به اصطالح صميمي ،مايه بدبختي و هالكت مي شوند  .حضرت علي عليه السالم فرزند خود را از
مصاحبت با دوستان ناباب برحذر مي دارند و مي فرمايند« :يا بني اياك ومصادقة االحمق فانه يريد ان ينفعک فيضرك
واياك ومصادقة البخيل فانه يقعد عنک احوج ما تکون اليه واياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعک بالتافه واياك ومصادقة
الکذاب فانه كالسراب ،يقرب عليک البعيد ويبعد عليک القريب; ( )13پسرم! از دوستي با احمق بپرهيز ،چرا كه مي
خواهد به تو نفعي رساند اما دچار زيانت مي كند ،از دوستي با بخيل بپرهيز ،زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز داری از
تو دريغ مي دارد  .و از دوستي با بدكار بپرهيز كه با اندك بهايي تو را مي فروشد  .و از دوستي با دروغگو بپرهيز كه او
به سراب بماند; دور را برای تو نزديک و نزديک را برای تو دور مي نماياند ».
تا تواني مي گريز از يار بد
يار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند
يار بد بر جان و بر ايمان زند
به همان اندازه كه دوستان صالح و خوب انسان را در رسيدن به موفقيت كمک مي كنند ،دوستان نااهل نيز به همان اندازه
او را از مرحله موفقيت پرت مي نمايند  .همنشيني با بدان گذشته از اينکه بر روی انسان تاثير بد مي گذارد و مايه
قساوت قلب مي شود ،ممکن است انسان را در قهر و عذاب الهي سهيم گرداند .
در آغاز بعثت پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله در ميان بت پرستان حجاز فردی بنام «عقبة بن ابي معيط » بود ،وی در
حالي كه مشرك و بت پرست بود ،ميهمان نواز هم بود  .روزی پيامبر صلي اهلل عليه و آله بر او مي گذشت ،عقبه از آن
حضرت خواست كه با وی غذا بخورد  .حضرت به او فرمود :بر سر سفره تو نمي نشينم مگر آنکه مسلمان شوی  .عقبه
وقتي ديد كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله برای نشستن بر سفره او اين چنين شرطي گذاشته است ،شهادتين بر زبان جاری
كرد و مسلمان شد  .در عين حال عقبه دوستي به نام «ابي » داشت ،او وقتي از اين واقعه با خبر شد ،با ناراحتي و
عصبانيت نزد عقبه آمد و وی را مورد سرزنش قرار داده و گفت :تو از دين خودت خارج شدی؟ عقبه پاسخ داد :كسي
بر من ميهمان شد كه حاضر نشد تا مسلمان نشوم بر سر سفره ام بنشيند  .ابي به او گفت :حاال من دوستي خودم را با تو
قطع مي كنم ،مگر آنکه به دين خودت برگردی و به پيامبر توهين كني .
با اصرار زياد ابي ،عقبه همين كار را كرد و از اسالم خارج شد و عاقبت در جريان جنگ بدر به دست سپاهيان اسالم
كشته شد  .ابي نيز در جنگ احد به دست مسلمين كشته شد و هر دو در حال شرك مردند  .در اين رابطه آيات  27تا
 29سوره فرقان نازل گرديد كه در آن وصف حال و سرنوشت عقبه آمده است« :ويوم يعض الظالم علي يديه يقول يا
ليتني اتخذت مع الرسول سبيال × يا ويلتي ليتني لم اتخذ فالنا خليال × لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان
لالنسان خذوال» ; «روزی كه آن فرد ستمگر (عقبه) دستان خود را مي گزد و مي گويد :كاش راه پيامبر را انتخاب كرده
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بودم  .وای بر من ،ای كاش با فالني (ابي) دوست نمي شدم  .او مرا از يادآوری [حق] گمراه ساخت بعد از اينکه [ياد
حق] به سراغ من آمده بود  .و شيطان هميشه خوار كننده انسان بوده است ».
حق ذات پاك اهلل الصمد
كه بود به مار بد از يار بد
مار بد جاني ستاند از سليم
يار بد آرد سوی نار مقيم ()14
در اين آيات و با توجه به اين ماجرا نقش و تاثير مخرب دوست ناصالح در گمراهي انسان مشخص مي گردد  .اين
داستان به ما هشدار مي دهد كه از دوستي با دوستان ناصالح كه ممکن است به توهين و جسارت نسبت به پيامبر صلي
اهلل عليه و آله منجر گردد ،دوری گزينيم  .امام علي عليه السالم فرمودند« :ال ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر فانه
يزين له فعله ويحب ان يکون مثله وال يعينه علي امر دنياه وال امر معاده ومدخله اليه ومخرجه من عنده شين عليه; ()15
شايسته نيست كه يک انسان مسلمان با فرد فاجر [و تبهکار] رابطه برادرانه برقرار كند ،زيرا او عمل و رفتار خود را
برايش زينت مي دهد و دوست دارد كه او هم به مانند خودش شود و او را نه در امر دنيا و نه در امر آخرتش ياری نمي
كند و رفت و آمدش برای او ننگ است ».
 . 4استفاده از تجربه ها
يکي ديگر از عوامل موفقيت ،استفاده از تجربيات است  .آنهايي كه خود را بي نياز از تجربه مي دانند به مقصد نخواهند
رسيد  .چنان كه علي عليه السالم فرمودند« :من غني عن التجارب عمي عن العواقب; ( )16كسي كه خود را از تجربه ها
بي نياز بداند ،سرانجام [امور] را نخواهد ديد  ».كسي كه دنبال هدفي عالي است و برای رسيدن به آن بايد از گردنه های
پر پيچ و خم عبور كند تا بر مشکالت پيروز شود ،بايد بداند كه در اين راه نيازمند تجربه است  .اميرمؤمنان علي عليه
السالم فرمودند« :كل معونة تحتاج الي التجارب; ( )17هر امر مشکلي [كه كمک الزم دارد] به داشتن تجربه ها نيازمند
است ».
درباره ارزش و اهميت تجربه همين قدر كافي است كه حفظ تجربه ها يکي از نشانه های عقل و خردمندی است  .علي
عليه السالم در نامه خود به فرزندشان امام مجتبي عليه السالم فرمودند« :والعقل حفظ التجارب; ([ )18از نشانه های
عقل [و خردمندی] حفظ تجربه هاست ».
همچنين آن حضرت در نهج البالغه فرمودند« :ومن التوفيق حفظ التجربة; ( )19حفظ تجربه بخشي از موفقيت است ».
معموال كساني كه در پي اهداف عالي هستند ،دشمناني فرصت طلب نيز دارند كه در حال مکر و نيرنگ اند  .استفاده از
تجربه يکي از راههای شناخت فريب و نيرنگ است .
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خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان
تا سيه روی شود هر كه در او غش باشد ()21
امام علي عليه السالم فرمودند« :من لم يجرب االمور خدع; ( )21آن كس كه كارها را تجربه نکند ،نيرنگ مي خورد ».
به قول رودكي:
برو ،زتجربه روزگار بهره بگير
كه بهر دفع حوادث تو را به كار آيد
بايد از تجربه های بدست آمده بهترين استفاده را برد ،چراكه بدبختي و شقاوتي از اين بدتر نيست كه از تجربه های
بدست آمده استفاده نشود  .اين نکته را حضرت امير عليه السالم در نامه ای به ابوموسي اشعری گوشزد كرده و فرمودند:
«فان الشقي من حرم نفع ما اوتي من العقل والتجربة; ( )22البته انسان شقي آن كسي است كه از ثمرات عقل و تجربه،
بهره مند نشود [و محروم بماند] ».
در طول زندگي هر انساني ،حوادثي تلخ چرخه زندگي را دچار كندی مي كند كه البته اينها الزمه زندگي است ،چرا كه
اين تلخيها انسان را در مقابل مشکالت و حوادث آينده آبديده مي كند  .مواجهه با مشکالت و استفاده از تجربه های
انجام شده پيش نياز زندگي است  .امام علي عليه السالم فرمودند« :ومن لم ينفعه اهلل بالبالء والتجارب لم ينتفع بشي ء
من العظة; ( )23كسي را كه خداوند بوسيله گرفتاريها و تجربه ها سود نرساند ،از هيچ گونه موعظه ای بهره مند نخواهد
شد ».
 . 5مشورت
شور و مشورت با صاحبان انديشه های پاك و همتهای عالي ،مسير انسان را در رسيدن به اهداف عالي هموار مي سازد
 .اشرف مخلوقات ،حضرت نبي اكرم صلي اهلل عليه و آله  -كه عصاره خلقت بود  -به همان اندازه كه ديگران را به
مشورت كردن دعوت مي كرد ،خود نيز سعي وافر داشت تا در كارها مشورت كند ،چنان كه در جريان جنگ خندق
چنين كرد .
هر كسي برای انجام كارهای مهم نيازمند پشتوانه ای قوی است تا در بحرانها كمک و يار و مدد كار او باشد  .مشورت
يکي از پشتوانه های بزرگ مردان الهي است .
علي عليه السالم فرمودند« :ال ظهير كالمشاورة; ( )24پشتوانه ای همچون مشورت نيست ».
مشورت در كارها واجب شود
تا پشيماني در آخر كم شود ()25
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از فرمايشات علي عليه السالم در نهج البالغه استفاده مي شود كساني كه دارای استبداد رای هستند و عقيده خود را
برترين مي دانند ،در معرض خطری عظيم هستند  .حضرت فرمود« :واالستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغني برايه;
( )26مشورت نمودن چشمه هدايت است و كسي كه [به خاطر رای شخصي] خود را مستغني از ديگران بداند ،خويشتن
را به خطر مي افکند ».
همچنين مي فرمايند« :من استبد برايه هلک ومن شاور الرجال شاركها في عقولها; ( )27كسي كه در رای خويش مستبد
باشد ،هالك مي شود و كسي كه با مردان مشورت نمايد ،در عقلهای آنان شريک خواهد شد ».
مشورت ادراك و هشياری دهد
عقلها مر عقل را ياری دهد
گفت پيغمبر بکن ای رای زن
مشورت كالمستشار مؤتمن ()28
ترك مشورت در مسائل معنوی ومادی ،شکستهای جبران ناپذيری به بار مي آورد و در مقابل ،مشورت با مردان
خودساخته و صالح و صاحبان افکار عالي ،انسان را در شناخت موارد خطا و اشتباه كمک مي كند و از مواجهه با خطا
مصونيت مي بخشد  .پرچمدار هدايتگران ،مولي علي عليه السالم فرمودند« :من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء;
( )29كسي كه از افکار [ديگران استقبال كند ،موارد خطا را مي شناسد ».
با چه كساني مشورت كنيم؟
الزم است فردی طرف مشورت قرار گيرد كه عالوه بر فهم و خرد و آگاهي نسبت به امر مشاوره ،بتوان از مشورت با او
بهره مند شد ،به ديگر سخن به فرمايش مولي علي عليه السالم بايد با كسي مشورت كرد كه عقل او را بپذيرد« :ال تشاور
من ال يصدقه عقلک; ( )31با كسي كه عقلت او را تصديق نمي كند مشورت نکن ».
گويند كه بي مشورت كار مکن
الحق سخني خوشست انکار مکن
ليکن به كسي كه از غمت غم نخورد
گر در ز دهن بريزد اظهار مکن
برای رسيدن به اهداف و دوری از حسرت و پشيماني الزم است انسان با افراد نصيحت گر ،عالم و صاحب تجربه
مشورت كند  .علي عليه السالم مي فرمايند« :اما بعد فان معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب
الندامة; ( )31مخالفت با شخص نصيحتگری كه مهربان و عالم و صاحب تجربه است ،موجب حسرت مي شود و
پشيماني را به دنبال دارد ».
همچنين آن حضرت فرمودند« :افضل من شاورت ذو التجارب; ( )32برترين كسي كه با او به مشورت مي نشيني كسي
است كه تجربه ها اندوخته است ».
مشورت كن با گروه صالحان
بر پيمبر امر شاورهم بدان
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امر هم شوری برای آن بود
كز تشاور سهو و كژ كمتر رود
اين خردها چون مصابيح انورست
بيست مصباح از يک روشنتر است ()33
با چه كساني مشورت نکنيم؟
امام علي عليه السالم در توصيه خويش به فرماندار بصره ،او را از مشورت با چند گروه برحذر مي دارد« :وال تدخلن
في مشورتک بخيال يعدل عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانا يضعفک عن االمور وال حريصا يزين لک الشره بالجور فان
البخل والجبن والحرص غرائز شتي يجمعها سوء الظن باهلل; ( )34بخيل را در مشورت خود دخالت نده كه تو را از
بخشش [و نيکوكاری] باز مي دارد و به تو وعده تنگدستي مي دهد  .ترسو را در مشورت كردن دخالت نده كه در
[انجام] كارها [روحيه] تو را سست مي كند و حريص را [در مشورت كردن دخالت نده] كه حرص را با ستمکاری در
نظرت زينت مي دهد  .همانا بخل و ترس و حرص ،غرائز گوناگوني هستند كه ريشه آنها بدگماني به خدای بزرگ است
».
 . 11نظم و برنامه ريزی
اوليای بزرگ اسالم ،رعايت نظم و برنامه ريزی در كارها را از جمله مهمترين مسائل در زندگي انسان شمرده ،آن را
مورد تاكيد قرار داده اند .
علي عليه السالم در ضمن وصيت خود ،خطاب به امام حسن و امام حسين عليهما السالم مي فرمايند« :اوصيکما وجميع
ولدی واهلي ومن بلغه كتابي بتقوی اهلل ونظم امركم; ( )35شما و همه فرزندانم و هر كس كه نامه ام به او مي رسد را به
ترس از خدا و نظم در كارهايتان سفارش مي كنم ».
برای هر انساني شايسته است در همه كارهای زندگي برنامه منظمي داشته باشد تا بتواند از عمر خويش بهترين بهره را
ببرد  .يکي از نشانه های نظم اين است كه انسان اوقات شبانه روز را بر نيازمنديهای خويش تقسيم كند و زير بنای
زندگي را كه نظم است ،محکمتر سازد و از بي نظمي كه ضايع كننده عمر و بر باد دهنده استعدادهاست ،دوری كند  .علي
عليه السالم در اين باره مي فرمايند« :للمؤمن ثالث ساعات ،فساعة يناجي فيها ربه وساعة يرم معاشه وساعة يخلي بين
نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل  .وليس للعاقل ان يکون شاخصا اال في ثالث ،مرمة لمعاش او خطوة في معاد او لذة
في غير محرم; ( )36برای مؤمن [در شبانه روز] سه ساعت [و زمان] وجود دارد ،زماني كه در آن با پروردگار خويش
مناجات مي كند و زماني كه هزينه زندگي را تامين مي كند و زماني برای واداشتن نفس به لذتهايي كه حالل و مايه
زيبايي آن است  .خردمند را نشايد جز آن كه در پي سه چيز شاخص باشد ،تامين زندگي يا گام نهادن در راه آخرت يا
[به دست آوردن] لذتهای حالل ».
نظم و برنامه ،سامان دهنده زندگي و وسيله ای برتر برای رسيدن به اهداف بزرگ است  .با برنامه ريزی صحيح در
زندگي مي توان ساعات عمر را پربار و از اتالف عمر جلوگيری كرد .
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بهره گيری از زندگي يکي از ميوه های نظم وبرنامه ريزی است  .يکي از شاگردان حضرت امام خميني رحمه اهلل مي
گويد« :نظم دقيق در زندگي از ويژگيهای معروف امام است  .به راستي عجيب بود كه حتي برای مطالعه و قرائت قرآن و
كارهای مستحب و حتي زيارتها و دعاهايي كه در وقت خاص هم وارد نشده بود ،وقت خاص را تنظيم كرده بودند و هر
كاری را بر طبق همان زمان بندی و تنظيم خاص انجام مي دادند ،بطوری كه برای هر كس كه مدتي با ايشان مانوس و
معاشر مي شد ،مشخص بود كه در چه ساعتي ،مشغول چه كاری و انجام چه عملند ،اگر چه در حضور ايشان نباشد و
فرسنگها از محضرشان دور و جدا باشد  » )37( .ثمره اين نظم دقيق را در زندگي امام امت مشاهده كرده ايم .
امام علي عليه السالم با توجه به تاثير نظم در نتيجه بخشي كارها ،بر انجام امور روزانه در وقت خود به مالک اشتر
سفارش مي كند كه« :وامض لکل يوم عمله فان لکل يوم ما فيه; ( )38كار هر روز را در همان روز انجام ده [و آن را به
روز بعد موكول مکن] زيرا برای هر روز كار خاصي است [كه مجال انجام عقب افتادگيها را نمي دهد] ».
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اگرهاي زندگی!
 .۰اگر محصول يا خدمتي را نمي شناسيد تا وقتي به آن شناخت دست نيافتهايد آن را نخريد.
 .۲اگر تسلطي بر اعمال خود نداريد ،ولي بدانيد كه در نهايت اقدامات شما از آن شماست.
 .۳اگر شما حداقل  ۰۱درصد درآمد تان را پس انداز نمي كنيد بدانيد كه صرفه جويي نخواهيد كرد.
 .۴اگر بيش از حد صحبت كنيد ،مردم شنيدن حرفهايتان را متوقف خواهند كرد .واگر به اندازه كافي حرف نزنيد ،مردم
هرگز نقطه نظرات شما را نخواهند شنيد.
 .۵اگر تنبل هستيد ،هرگز موفق نخواهيد بود .تنبلي پتانسيل های واقعي شما را تحت تاثير قرارخواهد داد.
 .۶اگر از شغل خود نفرت داريد ،شما بيش از نيمي از وقتي را كه در اين سياره زندگي ميكنيد را متنفر بودهايد.
 .۷اگر درصدی از پس انداز خود را در بازار سهام سرمايه گذاری نمي كنيد ،پس شما ميليون ها تومان در دوره های
مختلف زندگيتان از دست دادهايد.
 .۸اگر آنچه را كه آغاز ميكنيد هرگز به پايان نمي بريد ،درصد پيشرفت شما هميشه صفر است.
 .۹اگر شما به اندازه كافي مايعات نمي نوشيد ،پس هرگز سالمتي كافي نخواهيد داشت.
 .۰۱اگر مبلغ بدهکاری های شما بيش از  ۴۱%از درآمد ماهيانه شماست ،حتما شکست خواهيد خورد ،بي درنگ
عادات خريد و خرج كردنتان را تغيير دهيد.
 .۰۰اگر از رويارويي با مشکالت خود پرهيز ميكنيد ،بدانيد كه همين مشکالت هدايت بخشي از دوران زندگي شما را
به دست خواهند داشت.
 .۰۲اگر چيزی صدای خوبي دارد ،آن چيز هم ميتواند خودش خوب باشد.
 .۰۳اگر شما هر ۳تا  ۵سال درحال خريد يک ماشين معروف هستيد ،اينکارو متوقف كنيد ،داريد پولتان را از دست
ميدهيد.
 .۰۴اگر به اتفاقات اطراف خود توجهي نداريد ،شما را بعنوان يک آدم احمق نگاه خواهند كرد.
 .۰۵اگر شما با دنده عقب در يک خروجي شيب دار بزرگراه حركت كنيد شانس شما برای داشتن يک حادثه ۰۱۱۱%
خواهد بود .لطفا از اولين خروجي خارج شود و مسير را دور بزنيد.
 .۰۶اگر شما هرروز چيز جديدی ياد نمي گيريد ،پس درحال از بين بردن روزهای زندگيتان هستيد.
 .۰۷اگر امروز شما را تهديد به اخراج شدن كردند و حتي يک پيشنهاد زيركانه در كنارش بود .بهتر است از همين امروز
خود را آماده رفتن از آنجا كنيد.
 .۰۸اگر به شما يک بيمه با باالترين خدمات و هزينه ماهيانه بسيار كم پيشنهاد شد ،قبول كردن آن مثل شاشيدن در باد
است.
 .۰۹اگر شما هرگز به ديگری كمک نمي كنيد ،پس انتظار بازگشت نفعي به خودتان را هم نداشته باشيد.
 .۲۱اگر شما از اشتباهات خود چيزی ياد نمي گيريد ،پس چندان چيز ديگری را هم ياد نخواهيد گرفت.
 .۲۰اگر شما رويايي نداريد ،پس به عنوان يک موجوديتي در رويای كس ديگری خواهيد زيست.
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 .۲۲اگر شما هميشه اشتباه ميكنيد ،پس از سوال كردن نترسيد.
 .۲۳اگر درحالي كه ورزش ميكنيد موسيقي گوش نمي كنيد ،بهترين بخش تمرينتان را از دست دادهايد.
 .۲۴اگر شما راضي و خوشنود نيستيد ،پس وقت آن رسيده چيزهايي را تغيير دهيد.
 .۲۵اگر شما به دوردست ها خيره نمي شويد ،پس هرگز آنها را بدست نخواهيد آورد.
 .۲۶اگر هرگز چيزهای جديدی را تجربه نمي كنيد ،زندگي شما خيلي خسته كننده است.
 .۲۷اگر در وجود شما عشق وجود ندارد ،شما هنوز انسان جا افتاده ايي نيستيد.
 .۲۸اگر در حال حاضر بيش از حد احساسي هستيد ،تصميم گيری را به بعد موكول كنيد.
 .۲۹اگر كسي از شما درباره نوع بيمه تامين اجتماعي و بيمه های ديگرتان سوال كرد اطالعاتي به او ندهيد.
 .۳۱اگر برای خود راه مشخص و خاصي را انتخاب كردهايد ،مردم نيز به اين راه شما توجه خواهند نمود.
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هنر خواستن
 .1قبل از خواستن چيزی تکليف خود را روشن كنيد.
قبل از هر كاری بايد بدانيد و مطمئن باشيد چه ميخواهيد .اين اولين مرحله و مهمترين مرحله از خواستن است .قبل از
اينکه حتي يک كلمه بگوييد فکر كنيد دقيقا چه ميخواهيد.
متقاضيان ناموفق اغلب اين قسمت را ناديده ميگيرند .اگر با اين روش جلو برويد در حين اينکه ميخواهيد درخواست
خود را مطرح كنيد كلمات گيج كننده را بيان خواهيد كرد و در صحبتهای شما شک و دودلي نمايان خواهد شد .نتيجه
چنين تقاضايي گيج شدن مخاطب شماست.
 .2احساسات منفي طرف مقابل را تحريک نکيند.
يکي ديگر از موقعيتهای آشفتهای كه بعضي افراد دچار آن ميشوند .اين است كه تقاضای كار يا چيزی را ميكنند كه
واقعا به آن احتياج ندارند .بهتر است كه خواسته خود را بگونهای مطرح كنيد كه مخاطب شما اين احساس را پيدا نکند
كه شما با او لجبازی ميكنيد.
به عنوان مثال به جای اينکه بگويند« :من اين جمعه احتياج به استراحت دارم» ميگويند« :اين جمعه نمي خواهم كار
كنم ».يا به جای اينکه بگويند« :لطفا اين فرم ها را پر كنيد» ميگويند « :دلم نمي خواد وقتي برگشتم اين فرم ها پر
نشده باشد!»
با اين گونه جمالت مخاطب شما به سمت احساسات منفي كشيده ميشود .و عمال شما او را به سمتي سوق داده ايد كه
بر سختي با روحيه مثبت كار شما را انجام دهد.
 .3بدانيد از كه بخواهيد.
برای اينکه به هدف خود برسيد بايد بدانيد كه از چه كسي درخواست كنيد .اگر بايد سلسله مراتب را رعايت كنيد اين
كار را بکنيد .و اگر بدنبال شخصي برای انجام كار خود هستيد ابتدا ببينيد آيا خودتان ميتوانيد آن را انجام دهيد .فکر
كنيد از كسي كه درخواست ميكنيد توانايي انجام آن را دارد؟
 .4بدانيد چه موقع بخواهيد.
هميشه برای هر تقاضای يک موقعيت بهتر وجود دارد .شايد آن موقعيت بهتر اكنون باشد و شايد يک روز ديگر .ولي
اولين چيزی كه به آن بايد توجه كنيد اين است كه درخواست خود را به صورت خصوصي مطرح كنيد يا در جمع .بعضي
افراد وقتي از آنها تقاضايي را در جمع مطرح ميكنيد گيج ميشوند مخصوصا اگر مسئله خصوصي در ميان باشد.
هنگام مطرح كردن تقاضای خود توجه كنيد كه آيا او در آرامش و راحتي باشد .اين عامل هم ميتواند در نحوه پاسخ
دادن وی به درخواست شما مؤثر باشد.
 .5زياد توضيح ندهيد.
به جای اينکه سعي در توضيح بيش از حد و توجيه تقاضای خود داشته باشيد .درخواست خود را واضح و مختصر بيان
كنيد.
 .6با التماس چيزی را درخواست نکنيد.
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به سادگي بگوييد «من به مرخصي نياز دارم» يا بگوييد «من بايد  2روز مرخصي بروم» بدين روش قبول درخواست
شما گارانتي ميشود.
 .7ناله نکنيد.
با ناله كردن فقط ضعف خود را نشان ميدهيد .پس بهتر است به سادگي و به اندازه نياز صحبت كنيد.
 .8بله يعني بله
يک بار كه جواب مثبت گرفتيد تشکر كنيد و آنجا را ترك كنيد .بعضي افراد بعد از گرفتن جواب مثبت شروع به تفسير و
توجيه ميكنند و اين دقيقا كاری است كه نبايد انجام دهند.
با رعايت  8قانون فوق «هنر خواستن» را آموخته ايد .حال بهتر است اين قوانين را به كار گيريد تا اثر آن را خود
مشاهده كنيد.
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بيوشيمي به زبان ساده :مناسب برای درس بيوشيمي آزمون ارشد وزارت علوم وزارت بهداشت ودانشگاه آزاد

ميکروبيولوژی به زبان ساده :مناسب برای درس ميکروبيولوژی آزمون ارشد وزارت علوم

بيوشيمي به زبان ساده وميکروبيولوژی به زبان ساده:
آموزش مباحث به زبانی ساده ودر عين حال کامل
براي آن هایی که به دنبال کامل ترین چکيده این دروس هستند
براي آنهایی که به دنبال بهترین وکامل ترین منبع براي جمع بندي این دروس براي آزمون ارشد هستند
براي آن هایی که خودشون رو براي آزمون ارشد آماده می کنند
براي آن هایی که براي اولين بار می خواهند بيوشيمی ویا ميکروبيولوژي را شروع کنند
این کتاب ها نتيجه سال ها تالش وزحمات فراوان مولفين بوده که براساس منابع اعالم شده وزارتی طراحی واجرا شده
است ،به طوریکه داوطلبان با خواندن این کتاب ها از خواندن منابع متعدد تا حدي بی نياز می گردند
براي خرید اینترنتی کتابها به سایت زیر مراجعه کنيد(با امکان ارسال پستی به سراسر کشور)
www.apb1.rzb.ir

)09305685021(sms
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هنوزهم دیر نيست پس شروع کن
مي دانم  ،بر آني كه كار را به پايان ببری ،
شايد دير باشد و بسيار دشوار ،
شايد بفرسايي و بخواهي رها كني،
گاه ترديد مي كني كه به اين همه مي ارزد؟
اما به تو ايمان دارم ،
و ندارم هيچ ترديدی ،
كه پيروز خواهي شد ،
اگر بکوشي !
دوستان برای همه شما آرزوی موفقيت دارم فقط يه نکته رو هرگز فراموش نکنيد.
بلند فکر كنيد وبلند گام برداريد حق شما اون باالهاست...
شايدها را بايد كنيد!!!!

منتظر نظرات وپيشنهادات شما هستيم
www.apb1.rzb.ir
rahimi1@vatanmail.ir
hrahimi1995@yahoo.com
)09305685021(sms

برای همتون آرزوی موفقيت دارم واميدوارم كه سال بعد مصاحبه شما را به عنوان رتبه ی برتر در ويرايش جديد اين
جزوه قرار بدم.
ارادتمند شما حسين رحيمي
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