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 راهنمای جامع ارشد زیست شناسی:
 معرفی رشته زیست شناسی )کارشناسی(

 معرفی آزمون ارشد وزارت علوم

 معرفی آزمون ارشد وزارت بهداشت

 معرفی آزمون لیسانس به پزشکی

 ونکات آموزشی ومشاوره ای

 

 

طلبی خودم و رسیدن به اهدافم شرط ببندمحاضرم بر سر روحیه مبارزه   

 
 

 هیچ شده ارائه ومطالب پیشنهادی منابع قبال در مجموعه این کننده تهیه:نکته

 گیرد نمی عهده بر را مسئولیتی
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عرفی کامل رشته زیست شناسیم   

 كافى آگاهى شناسي زيست اساسى و كلى مفاهيم از كه است متخصصى و متعهد كارشناسان تربيت رشته اين هدف

 مراكز نيازهاى و بشناسند كاربردى و نظرى واحدهاى گذرانيدن با را علم اين كاربردى و نظرى هاى جنبه داشته

 . سازند مرتفع مذكور هاى زمينه در را خدماتى و توليدى پژوهشي، و آموزشى

 : دميشو ريزى برنامه زير صورت به شناسي زيست كارشناسى هاى دوره آموزشى هاى برنامه

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

 رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی:
 سلولي ومولکولي،ژنتيک،ميکروبيولوژی،بيوشيمي،بيوفيزيک

 گياهی علوم گرایش – شناسی زیست رشته معرفی

 امروزی اوليه  تا ياهانگ از اعم را گياه به مربوط موارد صرفا   است، شناسي زيست های شاخه از يکي كه رشته اين

 گياهان، در زايي اندام و ريخت زايي گياهي، فيزيولوژی شناسي، گياه :مانند مختلفي های زمينه دارای و كند مي بررسي

 .است شناسي جلبک و بيوشيمي

 زندگي شناخت به فيزيولوژی بخش كه است ”سيستماتيک“ و ”فيزيولوژی“ عمده بخش دو دارای گياهي علوم“

 .”باشد مي گياه بندی و طبقه اسامي درباره نيز سيستماتيک بخش و پردازد مي گياه يک مختلف اندامهای و گياهان

 شغلی هاي فرصت
  )ليسانس حد در( گياهي علوم آموخته دانش يک برای

 زيست بتوان محيط تا است ضروری امری كشور اجرايي و تحقيقاتي های موسسه در گياهي علوم كارشناسان حضور

 ليسانس دوره التحصيالن حاضر فارغ حال در گياهي علوم دانشجويان و اساتيد گفته به اما كرد حفظ خوبي به را نايرا

 مراكز و موسسات و ندارد تخصصي ها  جنبه ان اطالعات و دانش چون .ندارند مناسبي شغلي موقعيتهای رشته اين

 دكترای يا و ارشد كارشناسي التحصيالن فارغ ميان را از خود نياز مورد نيروهای كه مايلند بيشتر اجرايي و تحقيقاتي

 .كنند انتخاب رشته اين

 :گويد مي زمينه همين در اخوت احمدرضا 

 جنبه آنها معلومات چون شوند مي پرورش و آموزش جذب كارشناسي سطح در گياهي علوم التحصيالن فارغ بيشتر“

 تحقيقاتي مراكز در توانند نمي گردند اما موفق متوسطه دوره شناسي زيست كتب تدريس در توانند مي و دارد عمومي

 .”بياورند دست به مناسبي فرصت شغلي دارد، گياهي علوم مختلف های زمينه در متخصص به نياز كه
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 آن و را شناخته استعدادش و توانايي ابتدا همان از كه كارشناسي دانشجوی يک وجود اين با: “گويد مي ادامه در وی

 مي پيدا خوبي شغلي فرصت های برايش است، نکرده دانشگاهي و درسي كتب به محدود را خود و كرده شکوفا را

  .شود

 گياهان به اهميت توجه با يا و باشد خود زندگي منطقه گياهان احياگر تواند مي شهرستاني دانشجو يک مثال برای

 آن خواص و كرده شناسايي خود را شهر دارويي انگياه تواند مي گياهان، از دسته اين به مردم آوردن روی و دارويي

 نتيجه در و است گياه يک دارويي در تاثيرات عامل مهمترين ما كشور متغيير هوای و آب چون كند بررسي را ها

 .دارند نادری های ويژگي ما كشور دارويي گياهان

 های در بخش تواند مي نشود، طمحي از متاثر و كند گذاری سرمايه خودش رشته اين در كسي اگر ديگر سوی از

 .باشد داشته فعاليت بيوتکنولوزی و ژنتيک زيست، – كشاورزی

 بومي گياهي ايران، های گونه پنچم يک حدود چون است گسترده بسيار رشته اين در تحقيقاتي زمينه باالخره و

 در و اندك امکانات با مي توان نيز را تحقيقات از بسياری و است تحقيقات برای خوبي زمينه اين و هستند كشورمان

 بررسي كه نکرديم كاری شناسي گياه در زمينه ما كه گفت بايد واقع در .داد انجام خانه در يا و كوچک آزمايشگاه يک

 .خير يا دارد وجود رشته اين در كاری موقعيت آيا كنيم

  گياهي علوم ترش در اندك تحقيقات به اشاره با نيز رشته اين التحصيل فارغ قلي مهدی كاظم

 :مي گويد

 يا شناسي سرخس و شناسي قارچ شناسي، جلبک شناسي، خزه رشته چهار در ما كه است بکر آنقدر گياهي علوم“

 فوق های رشته از يکي در كه نتيجه  كسي در .است كمتر دست يک انگشتان از متخصصان تعداد يا و نداريم متخصص

 سيستماتيک زمينه در گياهي علوم متخصص يک همچننين اگر .آورد مي دست به خوبي كاری موقعيت شود، متخصص

  .”كرد خواهد جذب را او مراكز زيادی باشد، قوی دارويي گياهان فيزيولوژی و

 :گويد مي گياهي علوم التحصيالن فارغ شغلي های فرصت مورد در نيز نيا فهيمي دكتر

 پارك سازمان عالي، آموزش و فرهنگ وزارت ايشگاهيآزم و تحقيقاتي مراكز و پرورش و آموزش وزارت بر عالوه“

 فارغ توانند مي كه سازمانهايي هستند جمله از سازندگي جهاد وزارت كشاورزی، وزارت شهرداری، سبز فضای و ها

 و گل پرورش خصوصي های موسسه در مي تواند گياهي علوم ليسانس يک همچنين .كنند جذب را رشته اين التحصيل

  .گردد كار به مشغول گياه

 توصيه  قابل و نياز مورد … و رواني علمي، جسمي، های توانايي

 .است رشته اين دانشجويان برای خوبي ياور خوب حافظه: علمي توانايي الف(

 داشته محفوظات مقدار يک بايد دانشجو داريم، كار و سر گياهان از زيادی های گونه با ما گياهي علوم رشته در چون“

 عنوان به كتابها از موارد بقيه در بگيرد و ياد را اصول بايد بلکه كند حفظ را چيز همه كه نيست معنا آن به اين اما باشد

 .”كند استفاده راهنما

 ب(عالقمنديها:
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 يافتن به شوق طبيعت در را بسياری روزهای بايد كه چرا بورزد عشق گياهان به بايد گياهي علوم دانشجوی يک

 گياه يک های بررسي  اندام به حوصله و صبر با آزمايشگاه در متوالي های ساعت يا و كند سپری مختلف گياهان

 .بپردازد

 اين شاخه دو هر برای الزم های ويژگي بايد دانشجويان است شاخه دو دارای گياهي علوم رشته كه اين به توجه با“

 .باشند داشته را علم

 خويش در ذهن را مطالب بتواند و باشد مرتب و منظم فردی است الزم دانشجو سيستماتيک، زمينه در مثال برای

 تطبيق نامش با را گياه بتواند يک يعني باشد برخوردار خوبي تطبيق قدرت از بايد همچنين و كند بندی طبقه بخوبي

 .داشت خوبي تحليل و تجزيه قدرت و جستجوگر بود فردی بايد نيز گياهي فيزيولوژی مبحث در موفقيت برای .دهد

 به را گياه العمل يک عکس توان نمي گياهي علوم های آزمايشگاه در چون خواهد مي زيادی حوصله و صبر رشته ينا

  .برد مي زمان روزها حتي و ساعتها كار اين و كرد مشاهده سرعت

 يا 18 يک جوان است سخت بسيار چون باشد آمده بار محقق يک كودكي از كه شود رشته اين وارد بايد دانشجويي

 و محقق دبستان از دوران آموزان دانش اگر اما كرد مند عالقه تحقيق به است شده دانشگاه وارد كه را ساله 19

  ”.داشت نخواهند مشکلي دانشگاه در بيايند بار جستجوگر

 وارد گياهان  برای موجود قوانين بخصوص طبيعت قوانين كشف اميد به رشته اين دانشجوی كه است مهم بسيار“

 تفاوت بي شود مي ارائه سال اول دو در كه رياضي و شيمي مثل پايه علوم به نسبت صورت اين در چون شود اهدانشگ

 .”است شده استوار پايه علوم بر همين فيزيولوژی، مثل بعدی مباحث اساس و پايه كه داند مي و بود نخواهد

 جانوري علوم گرایش – شناسی زیست رشته معرفی
 برای مواد شيميايي از استفاده امروزه، .كنيم روشن مثال يک با است بهتر را آنها خواص و جانوران شناخت اهميت

 شناخت با كه حالي در .مي رنند برهم را زيست محيط اكولوژی تعادل مواد اين چون .نيست درستي راه آفات كنترل

 كفش به توان مي ميان اين در .برد بين را از مضر حشرات مثل آفات از بسياری توان مي شکارچي حشرات های گونه

 ها شته از كه مفيد های مگس يا و دارند آمريکا اقتصاد كشاورزی در بسياری كاربرد امروزه كه كرد اشاره ها دوزك

 های جنبه شناخت كه است فوايدی دارای مختلف ابعاد از شناخت جانوران و جانوری علوم پس .كنند مي تغذيه

 .باشد مي آن ساده بسيار بعد او قتصادیجويي ا صرفه و زندگاني سالمت

 :ليسانس مقطع های گرايش

 :دارد اصلي بخش سه گرايش اين اما .است شناسي زيست رشته های گرايش از يکي خود جانوری علوم

 شناسي و جنين شناسي بافت -3 انساني و حيواني از اعم جانوری فيزيولوژی- 2 بيوسيستماتيک يا جانورشناسي 1-

 جانوری

 مولکولي و علوم سلولي محقق يک مثال برای .هستند جانوری علوم به وابسته شناسي زيست های گرايش از اریبسي

 .كند كار آن سلول روی تواند نمي نباشد آشنا آن زيستي وضعيت و جانور يک با تا

 :درآمد كار، بازار شغلي، آينده
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 :از است عبارتند شناسي زيست كارشناسان تفعالي و كار نيازمند مستقيم طور به كه پژوهشي و علمي مراكز

 و وزارتخانه در مدارس، زيستي علوم تدريس و تحقيقاتي موسسات و دانشگاهها در شناسي زيست آزمايشگاههای

 …و های زمينه در ديگری موسسات

 اصالح تحقيقات كشاورزی، بخشهای سبز، فضای زيست، محيط مراتع، و جنگلها طبيعي، منابع باغباني، -كشاورزی

 … و شناسي گياه باغهای و صنعتي، دارويي گياهان و گياهي جوامع شناخت و بررسي زينتي، گياهان پرورش نباتات،

 مي ژنتيک و ميکروبيولوژی و عمومي شناسي و زيست جانوری علوم گرايشهای و ها رشته التحصيالن فارغ همچنين

 :قبيل از غيردولتي و دولتي موسسات در توانند

 بافت خون شناسي، مراكز و آزمايشگاهها (منطقه و كشور جانوران) فونها بررسي و شناخت زيست، حيطم شيالت،

 .كنند فعاليت … و طبيعي تاريخ های موزه شناسي، انگل شناسي، ميکروب شناسي،

 طبيعت از مواهب هاستفاد كلي بطور و پرواز، شنا، مبارزه، آنها كالس در انسان و اند بوده انسان معلم ديرباز از جانوران

 علم حتي و هستند كالس جذاب اين شاگردان دانشمندان، و محققان از بسياری دليل همين به .است فراگرفته را

 با بتوانند تا پرازد مي زنده موجودات به بررسي كه علمي .باشد مي كالس همين درسهای علمي آموزش ،”بيونيک“

 . كند كمک تکنولوژی پيشبرد به آنها زندگي رازهای كشف

 اختالل دستگاههای باعث كه را هايي پارازيت خواهند مي پشه روی بر مطالعه با علم اين پژوهشگران مثال برای

 اندازد  مي راه به وزوزی خود بالهای ارتعاش با پشه چون بردارند ميان از شود، مي مخابراتي

 ای پشه و به كرده عبور صنعتي های كارخانه یها سوت زوزه يا و رعد غرش از اعم پارازيت هرگونه از صدا اين كه

 .رسد مي او متری 50 در ديگر

 از بسياری دارد و جانوری علوم با تنگاتنگ ارتباطي گذرد، مي عمرش از سال 40 از كمتر كه روزآمد و مهم علم اين

 .تندهس روی  جانوران بر مطالعه و تحقيق مشغول علم همين آزمايشگاههای در جانوری علوم محققان

 و برخوردار است بسياری ارزی و اهميت از پايه علوم ساير مثل جانوری علوم پيشرفته، و صنعتي كشورهای

 رهبری ها، موزه گسترش دادن جانوری، مختلف های گونه شناسايي مثل مختلفي مشاغل در توانند مي آن متخصصان

 .ندبکن فعالت زنده های سوژه و ها نمونه از مراقبت و تخصصي تورهای

 دارند؟ ايران در ای شغلي های فرصت چه گرايش اين التحصيالن فارغ اما

 :گويد مي زمينه اين در ساری دكتر

 دانشجويان بهترين اما شوند نمي كار بازار جذب جانوری علوم التحصيالن فارغ از توجهي قابل تعداد كه چند هر“

 آزمايشگاهها اداره يا كارهای تحقيقاتي برای گاهي يليالتحص فارغ از پس افرادی چنين .هستند و بوده موفق هميشه

 چون. پردازند مي فعاليت به مربوط و سازمانهای زيست محيط از حفاظت سازمان در يا و شوند مي دانشگاهها جذب

 همچنين .دارد نياز جانوری علوم جمله از شناسي زيست به محققان ها اكوسيستم بررسي برای زيست محيط سازمان

 مي فعاليت شناسي انگل يا شناسي خون های زمينه در و شده پزشکي سيستم رشته وارد اين التحصيالن فارغ زا بعضي

  .كنند

 :گويد مي گرايش اين التحصيالن فارغ محدود شغلي های فرصت از انتقاد با نيز پاشايي دكتر
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 برای .باشد مي محدود نيز آن التحصيالن فارغ شغلي های فرصت است، ناشناخته ما كشور در جانوری علوم چون“

 پردرآمد و مهم های از شغل يکي پردازد، مي قديمي های نمونه حفظ به كه جانوری علوم در داری موزه شاخه مثال

 افرادی به ما كشور در وظيفه اين اما متاسفانه .دارند برعهده جانوری علوم متخصصان را آن مسووليت كه است دنيا

 .ندارند قرار مناسبي شرايط در ها موزه از دليل تعدادی همين به و نداشته را زمال تخصص كه شود مي سپرده

 :مختلف گرايش و كل پذيرش ظرفيت

 توصيه قابل و نياز مورد … و رواني علمي، جسمي، های توانايي

 كه است ليدر حا اين .است فارسي زبان به جانوری علوم رشته كتابهای از شماری انگشت تعداد: “علمي توانايي )الف

 دليل همين به .شد باخبر مطالعات جديد و تحقيقات از آنها ياری به توان نمي و هستند قديمي نيز نظر مورد كتابهای

 بايد جانورشناسي به مند عالقه دانشجوی همچنين .باشد آشنا انگليسي زبان با كه است الزم جانوری علوم دانشجوی

  .باشد توانمند آمار بخصوص و رياضي در

 اين ها از رشته بعضي در اما .داشت حوصله و صبر بايد دانشگاهي های رشته تمام در موفقيت برای: عالقمنديها ب(

 نتيجه به مطالعاتش در تا آزمايش كند و تحقيق صرف را زيادی وقت بايد دانشجو كه چرا شود مي احساس بيشتر نياز

 عالقه طبيعت در گردش به بايد رشته دانشجويان اين .ستا ها رشته همين جمله از نيز جانوری علوم گرايش .برسد

 پيدا كتابي هيچ در بياورند دست به توانند مي جانور طبيعي زندگي محيط در حضور با كه اطالعاتي چون باشند مند

  .كرد نخواهند

 .است نگرفته انجام زيادی تحقيقاتي های فعاليت جانوری علوم زمينه دز ما كشور در: “مالي توانايي )ب

 تا باشند فعال داشته حضوری رشته اين در توانند مي تحقيقاتي های فعاليت به مند عالقه دانشجويان دليل همين به

 شناسايي را جانوران از جديد دو گونه يا يک خود تحصيل مدت طي رشته اين كارشناسي دانشجوی يک گاه كه جايي

 .كند مي

 :تکميلي نکات

 سه واحد اين 17 فقط و است يکسان دريا زيست و جانوری علوم گياهي، علوم گرايش سه درسي واحدهای اكثر

 علوم گياهي، كارشناس علوم تخصصي، واحد 17 مطالعه با تنها دانشجو واقع در و دارد تفاوت يکديگر با گرايش

 .شود مي دريا زيست يا و جانوری

 جز به و شده هستند تفکيک آغاز از شناسي زيست های رشته ايران از خارج در: گويد مي باره اين در پاشايي دكتر

 از توجهي قابل تعداد چون .باشد مي تخصصي درسهايشان مابقي رياضي يا و شيمي مثل پايه و عمومي درسهای

 علوم با گياهي علوم در ژنتيک و شناسي، فيزيولوژی ديرين مثال برای .دارد فرق يکديگر با فوق گرايشهای دروس

 مي كه كنيم مي تقسيم ها مهره بي و داران مهره شاخه عمده دو به را جانوران ما چون دارد رقف حدودی تا جانوری

 نمي معني تقسيمي چنين شناسي گياه در كه حالي در بگيرند بر در را تا انسان ها سلولي يک از گسترده سطحي توانند

 .است مهمي مرحله جانوران، در مرحله ينا كه حالي در ندارند تکوين دوره گياهان جنين شناسي، بحش در يا و دهد

 دریا زیست گرایش – شناسی زیست رشته معرفی
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 يعني زمين كره جانور بزرگترين آن در كه دنيايي .است انگيزی شگفت و آور اعجاب بسيار دنيای آبها زير دنيای“

 باهوشترين، اكترين،همچنين خطرن .دارد طول متر 27 و وزن تن 15 تا گاه كه موجودی .كند مي زندگي نهنگ

 .”دارند راز حضور و پررمز محيط همين در زمين كره جانوران آزارترين بي و زيباترين

 های فرصت كه باشد داشته توجه بايد كند، پيدا تحصيلش رشته با ارتباط در شغلي بخواهد دريا زيست دانشجوی اگر“

 .دارد وجود خليج  فارس و مازندران ،گيالن استان مثل كشور ساحلي نواحي در بيشتر گرايش اين شغلي

 برخوردار های فراواني مزيت از پروتئيني مواد ساير به نسبت آبزيان مصرف معتقدند پزشکي مراكز كه اين رغم علي

 يک از كه چرا .است نگرفته استقبال قرار مورد ما كشور در مواد اين اما نامند، مي ”سالمتي غذای“ را آن حتي و است

 .باشند مي گران غذايي مواد از دسته ديگر اين سوی از و شناسند نمي را دريايي غذايي مواد درستي به مردم سو

 ارزش روی تحقيق بر همچنين و ماهي پرورش مراكز در فعاليت با دريا زيست گرايش التحصيالن فارغ ميان اين در

 داشته فوق موانع كاهش موثری در نقش دتوانن مي گروهي های رسانه در تحقيقات اين انتشار و دريايي غذايي مواد

 .باشند

 خود به را خاصي جای دولت اقتصادی توسعه برنامه در آبي منابع از استفاده و پروری آبزی صنعت كه اين به توجه با“

 .”گردند كار به فوق مشغول های زمينه در بتوانند دريا زيست كارشناسان كه است اميد است، داده اختصاص

 :گويد مي شيالت مهندسي با رشته اين شغلي های فرصت تفاوت مورد در همچنين وی

 در .كند مي فعاليت زمينه همين در و بيند مي آموزش را ماهي پرورش و تکثير فن و تکنيک شيالت رشته دانشجوی“

 ويژگي و زنده موجود يک به  عنوان دريايي موجودات خصوصيات بررسي به بيشتر دريا زيست دانشجوی كه حالي

 يک های فعاليت نتيجه در و مطالعات از تنها بخشي پروری آبزی ديگر سوی از و پردازد مي آنها مثل توليد های

 .”پردازد مي آن جانداران و آب محيط مطالعه به در كل گرايش اين دانشجوی و است دريا زيست دانشجوی

 گرايش اين فارغ التحصيل شغلي های صتفر مورد در نيز بهشتي شهيد دانشگاه دريای زيست دانشجوی سميعي سارا

 :گويد مي

 انقراض حال در كه آبزيان های گونه از بعضي حفظ در توانند مي گرايش اين التحصيالن فارغ شيالت در كار بر عالوه“

 ادري زيست كارشناسان ياری بايد به ما كه اين همه از مهمتر و بکنند كار سفيد ماهي يا و برون ازون ماهي مثل هستند

 دريايي منابع واقع در و ها گونه از تا كنيم كشورمان تهيه آبهای در موجود آبزيان های گونه مورد در دقيق اطلس يک

 خليج در كه دانيم نمي حتي ما دليل همين به و است نگرفته تاكنون انجام كه كاری شويم، باخبر كشورمان در موجود

 را منطقه در موجود آبزی های گونه تمام دبي مثل كوچکي التاي كه حالي در .دارد وجود آبزی گونه چند فارس

 .است كرده و نامگذاری نموده مشخص

 هدف واقع و در شود مي محسوب پايه علوم جزو شناسي زيست گرايشهای ساير مثل دريا زيست گرايش: عالقمنديها 

 .باشند طبيعي های پديده كشف حقايق عاشق بايد كه افرادی است، دريا زيست محققان و كارشناسان تربيت گرايش اين

 نيز شغلي حتي و گرديد موفق بسيار عالقه و بدون عشق دارند اجرايي يا فني جنبه كه هايي رشته در بتوان شايد چون

 دست تحقيقاتي كارهای های دشواری با وافر ای عالقه و عشق تواند بدون نمي محقق يک اما كرد پيدا زمينه همان در

 .موفق گردد نهايت در و كند نرم پنجه و
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 اين موفقيت دانشجوی تواند مي آب زير در فيلمبرداری و عکاسي و غواصي مثل جنبي های مهارت از بعضي با آشنايي

 .باشد داشته موثری نفش دكترا و ارشد كارشناسي سطوح در بخصوص رشته

 ميکروبيولوژي گرایش – مولکولی و سلولی شناسی زیست رشته معرفی
 .آنهاست زندگي به مربوط مختلف مسائل و ميکروسکوپي جانداران شناخت اخهش اين هدف

 كه و زيانهايي ضررها از جلوگيری و ها ميکروارگانيسم از بهينه استفاده چگونگي مورد در ميکروبيولوژی علم

 .كند مي بحث كنند، وارد نباتات و دامها انسانها، حيات به توانند مي ها ميکروارگانيسم

 اگر كه بگوييم چرا نامرئي های فرشته آنها به بايد امروزه اما گفتند مي نامرئي شيطانهای ميکروبها به گذشته در

 گرفته حيوانات و از نباتات موجودات تمام زندگي ندهند، انجام را خويش وظيفه حيات، چرخه در ها ميکروارگانيسم

 .شود مي كشيده زوال به انسان تا

 اندازند خطر مي به را بشر زندگي عفوني بيماريهای انواع ايجاد با كه هستند ها رگانيسمميکروا اين از بخشي باز و 

 كه ”ايدز“ يا و داد به  كشتن را افراد از زيادی تعداد آفريقا در و بود ناشناخته ويروسي بيماری يک كه” ابوال“ مانند

  .است كرده ناتوان و عاجز 2000 سال آستانه تا را بشر

 به كه رشته ميکروبيولوژی كاربرد اهميت از و داشت اعتقاد هستي در ها ميکروارگانيسم مهم نقش به انتو نمي شک بي

 .ماند غافل پردازد، مي ها ميکروارگانيسم بررسي عنوان

 هستند؟ چه دهند، مي تشکيل را ميکروبيولوژی علم پايه و اساس كه ها ميکروارگانيسم اما

 با كه ژرتوزوئرها هستند و ميکروسکوپي قارچهای ويروسها، باكتريها، :مانند بيني هذر ريز موجودات ها ميکروارگانيسم

 .شوند نمي ديده غيرمسلح چشم

 اين در .ميکروارگانيسم ها مي پردازد مطالعه و بررسي به است شناسي زيست علم از گرايشي كه ميکروبيولوژی علم

 بررسي مورد گياهان و انسان، حيوانات مانند تر عالي موجودات با همچنين و خودشان با ها ميکروارگانيسم ارتباط علم

 .گيرد مي قرار

 يکي .مهم  دارد جنبه دو دارد، سروكار بيني ذره ريز موجودات يعني ها ميکروارگانيسم با كه ميکروبيولوژی رشته

 و اندازند مي به خطر ار گياهان و حيوانات انسانها، حيات كه زا بيماری و خطرناك های ميکروارگانيسم با مبارزه

 سير و چرخه از و كرده را متوقف مسير اين تواند مي ها بيماری ايجاد مسير و روش شناسايي با ميکروبيولوژيست

 بهينه تبديل و غذايي مواد توليد برای ها از ميکروارگانيسم مناسب و بهينه استفاده ديگر جنبه و كند جلوگيری بيماری

  .باشد مي دامپزشکي و پزشکي داروهای توليد همچنين و حتي نان يا و ماست ر،پني تهيه مثل غذايي صنايع

 نياز و دارويي، پزشکي علوم نياز رشته، اين كارشناسان به تخميری و غذايي صنايع نياز به توجه با رشته اين اهميت

 و محقق و مدرس به گاه هادانش نياز پروری، دام و كشاورزی نياز آن، آلودگي با مبارزه و زيست محيط های سازمان

 .شود مي روشن خوبي به …

 :ليسانس مقطع های گرايش

 …كه است به توضيح الزم اما .است ملکولي و سلولي شناسي زيست رشته گرايش پنج از يکي ميکروبيولوژی گرانش

 :از عبارتند كه دارد مختلفي گرايشهای ميکروبيولوژی علم
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 مي بررسي فعاليت آنها چگونگي و هستند زا بيماری انسان برای كه وبهاييميکر گرايش اين در. پزشکي گرايش )الف

 ميکروبهای ميان از كه چرا دهد مي اختصاص خود به را ميکروبيولوژی علم از كوچکي قسمت گرايش اين البته .شود

 ميکروبهايي د،ان شده شناخته تاكنون بقيه ميکروبها و هستند زا بيماری ميکروب، نوع 170 حدود فقط شده شناخته

 .باشند مي مفيد

 .شوند مي توليد ميکروبها ياری به پنير يا ماست مثل غذايي مواد از بسياری. غذايي ميکروبيولوژی )ب

 و اسيدها صنعتي  مانند مواد توليد برای مفيد ميکروبهای از ميکروبيولوژی از گرايش اين در. صنعتي ميکروبيولوژی )ج

 های آلودگي رفع در ميکروبها همچنين از .شود مي استفاده )ها زباله و زايد مواد ياری هب كود تهيه( ميکروبي كمپوست

 .گردد مي استفاده زيست محيط

 :درآمد كار، بازار شغلي، آينده

 ميکروبيولوژی :مي گويد باره اين در بهشتي شهيد دانشگاه پزشکي دانشکده ميکروبيولوژی گروه مدير همتي يحيي دكتر

 .پزشکي است و ژنتيک  بيوتکنولوژی، بيوشيمي،: قبيل از علوم از بسياری اساس و پايه

 چون علم .است ميکروبشناسي است، استوار آن روی بر پزشکي كه مستحکمي های پايه از يکي مثال برای

 فلج مانند و جهانگير خطرناك بسيار های بيماری سهمگين حمالت مقابل در است توانسته كه است ميکروبشناسي

 علم باز و دهد قرار بشر در اختيار موثر و اساسي های راه و واكسن تهيه يا و درمان تشخيص، با طاعون يا و الاطف

 .بکند پيدا جديد بيماريهای عفوني چنگال از انسان نجات برای راهي بايد كه است ميکروبشناسي

 تشخيص آزمايشگاه های در چون ستا بيماری تشخيص سنتي، بعد در حداقل ميکروبيولوژی رشته كاربردهای از يکي

 تشخيص به به طور مستقيم يا يعني دارند سروكار ها ميکروارگانيسم عفوني بيماريهای با عمدتا  محققان طبي

 يک سوی به را ما حياتي آثار نهايتا  اين كه پردازند مي آنها حياتي آثار تشخيص به يا پردازند مي ها ميکروارگانيسم

 را ميکروارگانسم خود ما موارد اين در كه به اسيد قند تبديل يا آنزيم يک ترشح مثل كند مي هدايت ميکروارگانيسم

 ميکروارگانيسم اين و داريم سروكار ميکروارگانيسمي چه با كه تشخيص دهيم توانيم مي آن حياتي آثار از اما بينيم نمي

 . است كرده ايجاد را بيماری چه

 شيوع و قديمي ميکروبي بيماريهای مجدد شيوع خطر با دنيا هامروز متاسفانه اينکه به توجه با

 واكسينه مثل علم دارد كاربرد بيماری از جلوگيری و پيشگيری در ميکروبيولوژی رشته است روبرو جديد بيماريهای

  .باشد مي مختلف های سرم و واكسنها ساخت آن وظيفه و است جديدی علم كه لوژی

 در رشته ميکروبيولوژی همچنين .است توجه قابل بسيار ها ميکروارگانيسم اثر مختلف ييغذا مواد توليد و غذايي مواد

 آفات به نسبت گياهي ايجاد مقاومت و گياهي آفات با مبارزه گياهي، آفات تشخيص در وسيعي بسيار بطور كشاورزی

 فلزات استخراج برای نيز معادن و صنايع در .گيرد مي قرار استفاده مورد (حشرات و آفات به مقاوم گياهاني ايجاد)

 در ميکروبيولوژی رشته از استفاده همين. گيرند مي قرار مورد استفاده نفت از گوگردزدايي در نفت تصفيه در و سنگين

 ميکروارگانيسم اما .شود مي تمام گران بسيار گوگردزدايي مرحله نفت در تصفيه چون است مهم بسيار گوگردزدايي

 بدون نفت بهترين توان مي وسيله اين به و شوند مي جدا و كنند مي تثبيت خودشان را در گوگرد كه هستند هايي

  .آورد دست به ارزان را خيلي گوگرد
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 آلودگي با عفونتها بيولوژيک مبارزه و فاضالبها تصفيه كه هستند هايي ميکروارگانيسم نيز زيست محيط از محافظت در

 آلودگي در همچنين دهند مي آلودگي تحويل بدون حقيقت در و سالم آب و رندگي مي قرار استفاده مورد فاضالبي های

 ای توده و كنند مي استفاده غذايي مواد عنوان به نفت را خود و پارافين كه هستند خواری نفت ميکروبهای نفتي های

 استفاده مورد كه كنند يم غذايي ماده يک به تبديل برد، مي بين را از آبزيان تغذيه مصرف مورد كه سازند مي سلولي

 ماده يک به تبديل برد، مي بين از را آبزيان استفاده مورد كه كنند مي غذايي يک ماده به تبديل .گيرد مي قرار آبزيان

آلودگي  تصفيه برای فارس خليج در كار همين نيز حدودی تا .گيرد مي قرار آبزيان استفاده كه مورد كنند مي غذايي

  .گرفت جامان كويت نفتي چاههای

 از  نساجي صنعت در تازگي به و است آمده بشر ياری به علم اين نيز نساجي صنعت در حتي

  .شود مي استفاده پارچه دادن آهار و نشاسته تثبيت برای ها ميکروارگانيسم

 از اعم مواد غذايي ميکروبي های آلودگي بررسي آزمايشگاهي، علوم كارشناسي شناسي، ميکروب مراكز در فعاليت

 تخميری های فرآورده و ويروس،  عوامل ميکروبي، بيماری تشخيص مراكز غذايي صنايع دامي، و گياهي های فرآورده

  .ميکروبيولوژی است گرايش التحصيالن فارغ های توانايي از هايي نمونه … و

 ها، اسي بيمارستانشن ميکروب و پاتولوژی های آزمايشگاه درمان، و بهداشت وزارت مانند مراكزی و ها سازمان

 كنسروسازی، های و كارخانه مختلف غذايي صنايع طبي، تشخيص های آزمايشگاه .(پزشکي دام) دامي های بيماری

 …و گوشتي صنايع و عرقيات ها، ميوه گيری عصاره سازی، نوشابه

 .وندش كار به مشغول آنها در توانند مي رشته اين التحصيالن فارغ كه هستند هايي محل همه و همه

 توصيه قابل و نياز مورد … و رواني علمي، جسمي، های توانايي 

 شناسي درس زيست در بايد رشته اين دانشجوی :گويد مي باره اين در نيز آموزگار محمد آقای: علمي توانايي )الف

 .باشد توانا و قوی شيمي و پردازد مي مولکولي سلولي علوم به كه بخشهايي در بخصوص

 .ترند موفق رشته اين در تجربي ديپلم التحصيالن فارغ حال هر به

 تمام كه ميکروبيولوژی است رشته در موفقيت برای اساسي نکته دو عالقه و عشق و حوصله و صبر: عالقمنديها) ب

 يک دادن كشت و آزمايشگاههای ميکروبيولوژی در تحقيق كه چرا كنند مي اشاره آن به رشته اين دانشجويان و استادان

 مي وافر ای عالقه و عشق آنها با مبارزه و بيماريهای ميکروبي مورد در تحقيق و است حوصله و صبر نيازمند بميکرو

 نظير( آزمايشگاهي كارهای به عالقه ديگری و زيستي به مسائل علقه يکي باشد، جهت دو از بايد عالقه اين. طلبد

 مي رشته اين موفق دانشجوی های ويژگي مورد در محمدی دكتر فوق نکات بر عالوه اما)ها ميکروارگانيسم كشت

 : گويد

 اين مطالب چون بيشتر است قوی ای حافظه آنها از يکي كه باشد برخوردار مهم توانايي دو از بايد رشته اين دانشجوی

 عجم اش حافظه در كه از اطالعاتي نتواند دانشجويي اگر كه چرا است تحليل و تجزيه قدرت دوم و است تئوری رشته

 استفاده هيچ كه ماند مي خاموش كامپيوتر يک باشد، مثل داشته مناسبي تحليل و كرده مناسب برداری بهره است، كرده

 .شود نمي آن از ای

 :حاضر حال در رشته اين به كشور نياز وضعيت



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
12 

 

 عنوان به يولوژیكارشناسان ميکروب حاضر حال در :گويد مي ايران در رشته اين شغلي موقعيتهای مورد در ادامه در وی

 يا خوار نفت ميکروبهای روی بر برای تحقيق نفت پژوهشگاه در هستند ميکروبيولوژی تکنيکهای به مسلط كه نيروهايي

 كار به مشغول بهداشتي صنايع در و سازی كمپوت و های كنسروسازی كارخانه در غذايي صنايع بخش در گوگردزدايي،

 متخصص يا كارشناس يک كنار در بايد دارد، ليسانس مدرك شناسي يکروبم در رشته كه كسي است مسلم اما هستند

 پيدا  كند، دست تحصيلي باالتر مدارج به رشته اين دانشجوی اگر اما بکند كار است تری عالي دارای تحصيالت كه

  .داشته باشد تری متنوع و بهتر شغلي های موقعيت تواند مي جديدتر، اطالعات آوردن دست به بر عالوه

 مثال برای ذكر نيست قابل كه است گسترده آنقدر رشته اين كاربرد: گويد مي فوق موارد به اشاره با نيز همتي دكتر

 سالحها اين از راههای  پيشگيری و ميکروبي سالحهای كاربرد بررسي به تواند مي سوی يک از رشته اين محقق

 مشغول ميکروبها ياری به خوشبو ساخت عطرهای به یعطرساز های كارخانه در تواند مي ديگر سوی از و بپردازد

  .باشد

 اين در نياز آزمايشگاهي مورد لوازم تهيه: گويد مي رشته اين در آزاد شغل داشتن امکان مورد در همچنين همتي دكتر

 تخدما زمينه اين در و مي شوند آن جذب ميکروبيولوژی التحصيالن فارغ از بعضي كه است شغلهايي از يکي رشته

 .دهند مي انجام ای شايسته

 :گويد مي رشته شغلي اين موقعيتهای مورد در نيز تهران دانشگاه ميکروبيولوژی ارشد كارشناسي دانشجوی جليلي طيبه

 يا و استاندارد موسسه در فعاليت به توان مي جمله ان از كه دارند متنوعي شغلي موقعيتهای ميکروبيولوژی رشته

 عدم نظر از مواد اين سالمت و كيفيت تشخيص جهت در غذايي و بهداشتي مواد تهيه كارخانجات آزمايشگاههای

 .كرد اشاره )فساد مولد يا زا بيماری( ميکروبي آلودگي

 برخي از كه چرا كنند مي كار ها بيوتيک آنتي تهيه مانند دارويي مواد تهيه مراكز در التحصيالن فارغ از ای عده همچنين

 و ها سيلين پني مثل ها بيوتيک آنتي از بعضي تهيه برای توان مي ها اكتيوميست و كپکها ندمان ها ميکروارگانيسم

 مانند ها حالل و استيک اسيد و بوتريک اسيد مانند اسيدها تهيه كارخانجات باالخره و كرد استفاده استرپتومايسين

 التحصيالن فارغ جذب مراكز توانند مي يرانا پاستور انستيتو و رازی موسسه مانند واكسن تهيه مراكز و استون و الکل

 .باشند رشته اين

 مولکولي سلولي شناسي زيست يا ميکروبيولوژی
 از برخي در مثال برای .شود مي ياد مولکولي سلولي شناسي زيست عنوان با ميکروبيولوژی رشته از كه شنويم مي گاه

 شناسي زيست عنوان با رشته اين از كشور شآموز سنجش سازمان سراسری آزمون راهنمای ها دفترچه قسمتهای

 رشته كه كنند مي تصور سراسری آزمون داوطلبان از تعدادی دليل همين به و است شده ياد مولکولي سلولي

  .شوند مي روبرو مشکالتي با رشته انتخاب هنگام در نتيجه و است مولکولي سلولي علوم رشته همان ميکروبيولوژی

 ژنتيك گرایش – مولکولی و سلولی شناسی زیست رشته معرفی
 يکي علم اين بزودیكه  كرد مي فکر كسي كمتر شايد گرديد ”كلون“ ژن اولين ژنتيک علم ياری به وقتي 1973 سال

 داشتن اطالع با مساوی را بودن باسواد Science نشريه كه بيابد گسترش جايي تا حتي و شود دنيا راهبردی علوم از

  .بداند ژنتيک و كامپيوتر علم دو از
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 .است شده تبديل جهان استراتژيک علوم از يکي به كوتاه مدت اين در جوان علم اين

 : گويد مي علم اين معرفي در تهران دانشگاه پزشکي دانشکده ژنتيک استاد دلوئي نوری محمدرضا پروفسور

 توانند مي والدين اين البته كه كند مي بحث اوالد به والدين از وراثتي صفات انتقال درباره ژنتيک دانش كلي بطور“

 انتقال عامل مولکولي، هايي چه مکانيزم كه بگويد تا كند مي تالش ژنتيک واقع در .باشند باكتری يا و درخت انسان،

 باشند داشته والدين به زيادی شباهت فرزندان تا مي شوند باعث كه هايي مکانيزم .هستند ديگر نسل به نسلي از صفات

 معني بسيار های تفاوت صفات برخي در فرزندان و والدين بين اوقات در گاهي چرا كه بداند خواهد يم همچنين و

 دارد؟  وجود داری

 دارند؟ پوست رنگين بچه سفيدپوست، والدين اوقات گاهي چرا مثال برای

 وری بهره وپژوهشي   چه و آموزشي های زمينه در چه كشورها، همه در جهاني سطح در است روشن و مسلم آنچه

 مانند ديگری های رشته و پژوهشي بنيادی مسائل و است كامل توجه مورد زيستي علوم های رشته اقتصادی، و علمي

 پيراپزشکي و (داروسازی دندانپزشکي، پزشکي،)پزشکي  علوم های رشته و (پزشکي گياه باغباني، زراعت،) كشاورزی

 .دارد علم اين های پژوهش و و تحقيقات زيستي علوم های نظريه و اطالعات به مبرم نياز

 :از عبارتند پرسش سه اين كه پردازد مي كليدی پرسش سه طرح به هميشه ژنتيک دانش

  )وراثتي ماده شيميايي فيزيکي ماهيت بررسي( است؟ موروثي چيزی چه

 )وراثتي ماده های نقش و عملکردها بررسي( كند؟ مي چه وراثتي ماده

 مي جهش دستخوش يا و كرده پيدا تغيير چگونه زيستي تکامل زمان در بخصوص و ها سلن خالل در وراثتي ماده

 ”شود؟

  سطح در ژنتيک رشته معرفي در نيز اهواز چمران شهيد دانشگاه ژنتيک استاد مند فروغ دكتر

 :گويد مي كارشناسي

 كروموزوم جانوران، تشخيص و اهانگي ژنوتيهای و كاريوتيپها بررسي گياهان و جانوران در ژنتيک تحقيقات و مطالعات

 ژنتيک در )دامي( جانوران اصالح و )گياهي ژنتيک در( نباتات اصالح ژنتيکي، های بيماری وراثتي عوامل بيمار، های

 التحصيالن فارغ های توانايي جمله از ها خانواده و ها ازدواج در انساني ژنتيکي های مشاوره و مطالعات جانوری،

  .است ژنتيک گرايش

 سرطان؟ ايدز؟ آيد؟ مي خاطرتان به هايي بيماری چه ببريد، نام را سخت يا و مهلک بيماری چند باشد قرار اگر

 جسمي؟ يا ذهني ماندگي عقب هموفيلي؟ تاالسمي؟

 ژنتيکي ای بگونه ها بيماری اين تمامي كه دانيد مي آيا اما .باشند مي سخت يا و مهلک ها بيماری اين تمامي !بله

 در ژنتيکي های بيماری از بسياری ، ژنتيک مهندسي جديد فنون و روشها ياری به كه دانيد مي آيا همچنين و هستند؟

 دارند؟ قرار شدن مهار آستانه

 :گويد مي زمينه اين در دلوئي نوری دكتر
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 با را پزشکي جهان سيمای است، توانسته كوتاه مدتي در كه است” درماني ژن“ ژنتيک، قلمروهای از يکي“

 به سالم های ژن ساختن جانشين با نوين روش اين كه چرا .سازد دگرگون بنيادين ای گونه به خود عظيم دستاوردهای

  .”پردازد مي بيماری اساسي مداوای به معيوب های ژن ترميم با يا و معيوب های ژن جای

 :گويد مي خويش سخنان ادامه در دلوئي نوری دكتر

 و ارزان انبوه، توليد به توان مي جمله آن از كه دارد پزشکي علوم در نيز ديگری گسترده كاربردهای ژنتيک علم البته“

 های پروتئين و جديد توليد داروهای ها، قارچ و ها باكتری از استفاده با حيواني و انساني های واكسن خطر بدون

 روش با ژني های بيماری و وزوميكروم های تولد بيماری از قبل تشخيص و مختلف های بيماری درمان برای گوناگون

 فعاليت اين تمامي در شک بدون كه .كرد اشاره جنيني دوران در بيماری تاالسمي تشخيص مثل مولکولي پزشکي های

 .”دارند چشمگير و فعال حضوری ژنتيک متخصصان تحقيقات و ها

 :گويد مي ادامه در وی

 .اند داده انجام ارزشي با تحقيقات نيز صنعت و كشاورزی رد بلکه پزشکي در تنها نه ژنتيک متخصصان ديگر سوی از“

 كرد توليد را گياهاني توان مي ژنتيک مهندسي فنون و روشها از استفاده با مثال برای

 بيماری ساير عوامل و ها ويروس آفات، حشرات، امالح، خشکي، رطوبت، گرما، سرما، همچون عواملي به نسبت كه

 گوجه توليد مثل .باشند دفاعي اضافي های مکانيسم به مجهز طبيعي، موجود با مقايسه در آن بر عالوه و بوده مقاوم

 گياهي محصول اولين كه طبيعي فرنگي  گوجه از بهتر طعم و بيشتر مراتب به مقاومت و كميت با جديد فرهنگي

  .باشد مي ژنتيکي شده دستکاری

 انبوه توليد كمپوست، كود نظير موادی به آنها تبديل و ریشه ضايعات بازيافت برای صنعت در ژنتيک مهندسي همچنين

  .”دارد كاربرد ديگر مورد دهها و و داروسازی سازی چرم طيور، و دام خوراك غذايي، صنايع در نياز مورد های آنيزم

 راه ایدر ابتد هنوز ايران در ژنتيک علم وگرنه است صنعتي كشورهای در ژنتيک علم جايگاه بيانگر شد گفته آنچه 

 علم روزافزون رشد بتوان  شاهد تا برداشت ميان از را موانع و نمود جبران را ها كاستي و كرد بسيار تالش بايد و است

 اين التحصيالن فارغ و گيرد نمي انجام ژنتيکي تحقيقات ما كشور در كه نيست معني آن به اين البته .بود ايران در ژنتيک

 كه پردازند مي ژنتيکي تقحيقاتي های فعاليت به كه هستند مختلفي سازمانهای بلکه شوند، نمي مركزی هيچ جذب رشته

 آموزش و فرهنگ وزارت پژوهشي مراكز سازندگي، جهاد وزارت كشاورزی، وزارت مختلف مراكز به توان مي جمله از

 گفته به فوق مراكز بر الوهع . كرد اشاره زيستي تکنولوژی و ژنتيک مهندسي تحقيقات ملي مركز پاستور، انستيتو عالي،

 بهزيستي، مراكز ژنتيک بخشهای مانند و خصوصي دولتي ژنتيک مراكز در توانند مي ژنتيک كارشناسان مند فروغ دكتر

  .گردند كار به مشغول های  خصوصي كلينيک و ها بيمارستان دانشگاهي، جهاد

 و … و زينتي های گل پرورش و باغباني گياهي يتحقيقات های بخش كشاورزی، جهاد طبيعي، منابع: جمله از مراكزی

 مشاوره كارشناسي) درمان و بهداشت وزرات پزشکي، دام پروری، دام :مانند نهادهايي و ها سازمان جانوری ژنتيک در

  .است اين رشته دانشجويان برای كار های محل جمله از … و (انسان ژنتيکي

 مند عالقه بايد شناسي زيست رشته مختلف گرايشهای در بويژه و پايه علوم در بخصوص ها رشته همه در: عالقمنديها

  .چشيد را موفقيت شيرين طعم بتوان تا داشت پشتکار و صبر و بود
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 :گويد مي زمينه همين در دلوئي نوری دكتر

 و تمشکال از هراس بدون بايد دانشجو يعني .است ژنتيک علم ميدان به ورود شرط نشاط و اميد پشتکار، عالقه،“

 روش همه تا كند تالش و بپردازد مطالعه به نظر اهل افراد و اساتيد های راهنمايي براساس و تمام دقت با موجود، موانع

 نشود تبديل صرف نظری عنصر يک به تا عملي فراگير و نظری صورت به شود مي داده آموزش او به كه فنوني و ها

 .باشد نوآور و خالق فني و علمي نيروی يک بلکه

 :حاضر حال در رشته اين به كشور نياز وضعيت

 بسيار تالش محتاج كه است متفاوت بسيار اين در رشته اين فعلي جايگاه با صنعتي كشورهای در ژنتيک علم جايگاه

 .هاست كاستي جبران برای

 هيچ جذب رشته ينا التحصيالن فارغ و گيرد نمي انجام ژنتيکي تحقيقات ما كشور در كه نيست معني آن به اين البته

 توان مي جمله از كه پردازند مي تحقيقاتي ژنتيکي های فعاليت به كه هستند مختلفي سازمانهای بلکه شوند، نمي مركزی

 انستيتو عالي، اموزش و فرهنگ وزارت پژوهشي سازندگي، مراكز جهاد وزارت كشاورزی، وزارت مختلف مراكز به

 مند فروغ دكتر گفته به فوق مراكز بر عالوه .كرد اشاره زيستي و تکنولوژی کژنتي مهندسي تحقيقات ملي مركز پاستور،

 جهاد بهزيستي، مراكز ژنتيک بخشهای مانند خصوصي و دولتي ژنتيک مراكز در توانند مي ژنتيک كارشناسان

 .گرداند كار به مشغول خصوصي های كلينيک و بيمارستان ها دانشگاهي،

 

 

 

 

 

 

 هرگز اشتباه نکن ....

 گراشتباه كردی ... تکرار نکنا

 اگر تکرار كردی ... اعتراف نکن

 اگر اعتراف كردی ... التماس نکن

 اگر التماس كردی ... ديگر زندگي نکن

 ناپلئون

 
 

 



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
16 

 

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

  دانشگاه ها (الف 

  های وابسته به وزارت علومدانشگاه -

 دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت-

  دانشگاه آزاد-

 دانشگاه های بين المللي)مثل دانشگاه كيش وابسته به دانشگاه تهران(-

  مي پذيرند دانشگاه های پيام نور كه از طريق فراگيری دانشجو-

 ومگرایش هاي زیست شناسی در دانشگاه هاي وابسته به وزارت عل-

 (مجموعه زيست شناسي1

 علوم سلولي ومولکولي-

 ژنتيک-

 ميکروبيولوژی-

 بيوشيمي-

 بيوفيزيک-

 (زيست فناوری ميکروبي)بيوتکنولوژی ميکروبي-

 زيست فناوری دريا)بيوتکنولوژی دريا(-

 (مجموعه علوم گياهي2

 فيزيولوژی گياهي-

 سيستماتيک واكولوژی-
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 زيست شناسي تکويني-

 ری(مجموعه علوم جانو3

 فيزيولوژی جانوری-

 بيوسيستماتيک جانوری-

 زيست شناسي تکويني-

 بافت شناسي وجنين شناسي-

 بافت شناسي آب زيان-

 (مجموعه زيست شناسي دريا4

 جانوران دريا-

 بوم شناسي دريا-

 آلودگي دريا-

 گرایش هاي زیست شناسی در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت-

 انگل شناسي-

 يايمني شناس-

 بيوشيمي باليني-

 حشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلين-

 خون شناسي آزمايشگاهي وبانک خون)هماتولوژی(-

 راديوبيولوژی وحفاظت پرتويي-

 رفاه اجتماعي-
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 زيست فناوری پزشکي)بيوتکنولوژی پزشکي(-

 ژنتيک انساني-

 سم شناسي-

 علوم تشريحي-

 علوم تغذيه-

 مترقبه علوم تغذيه دربحران وحوادث غير-

 علوم بهداشتي درتغذيه-

 علوم داروهای پرتوزا-

 فيزيولوژی-

 شناسي پزشکي قارچ-

 كتابداری واطالع رساني پزشکي-

 كنترل مواد خوراكي وآشاميدني-

 ميکروب شناسي-

 ميکروب شناسي مواد غذايي-

 نانوتکنولوژی پزشکي-

 نظارت برامور دارويي-

 ويروس شناسي پزشکي-

 سی در دانشگاه آزادگرایش هاي زیست شنا-

 بيوشيمي-
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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

 ميکروبيولوژی-

 بيوفيزيک-

 ژنتيک-

 سلولي ومولکولي--

 زيست فناوری )ميکروبي(-

 زيست فناوری)دريا(-

 مجموعه زیست شناسی دریا

 بوم شناسي دريا-

 جانوران دريا-

 گياهان دريا-

 آلودگي دريا-

 محيط زيست دريا-
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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

 علی)ع( امام
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 کارشناسی ارشد وزارت علوم
 سلولي ومولکولي گرايش های كارشناسي ارشدمجموعه زيست شناسي

 

(زيست 7(زيست فناوری ميکروبي 6(بيوفيزيک 5(بيوشيمي 4(ميکروبيولوژی 3(ژنتيک 2(علوم سلولي ومولکولي 1

 فناوری دريا

 

 ضرايب ودروس امتحاني مجموعه زيست شناسي:

(مجموعه زيست شناسي )گياهي،جانوری،ميکروبي،سلولي 2(زبان عمومي وتخصصي 1ي:عناوين دروس امتحان

( ميکروبيولوژی 6(سلولي ومولکولي 5(بيوشيمي 4(ژنتيک 3ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل(

ون ( مجموعه زيست شناسي دريا )پالنکت9(بيوفيزيک 8(مجموعه ويروس شناسي،قارچ شناسي،ايمني شناسي 7

 شناسي،كفزيان،بوم شناسي،فيزيولوژی آبزيان(

 

 )از راست به چپ(ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس گرايش رشته

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 0 0 1 2 4 2 2 3 2 - ( سلولي ومولکولي1

 0 1 0 2 2 2 4 3 2 - (ژنتيک2

 0 0 2 4 1 2 2 3 2 - (ميکروبيولوژی3

 0 2 0 1 2 4 2 3 2 - (بيوشيمي4

 0 4 0 1 3 2 1 3 2 - (بيوفيزيک5

 0 1 2 3 0 2 3 3 2 - (زيست فناوری ميکروبي6

 3 0 0 2 2 3 3 3 2 - (زيست فناوری دريا7

 

را دارند  يو مولکول يعلوم سلول -يشناس ستيارشد مجموعه ز يدر مقطع كارشناس ليكه قصد ادامه تحص يداوطلبان

برسند. البته  تيمناسب به موفق یزيتوانند با برنامه ر يرشته، م نيا یها شيگرااز  کيخود به هر  یبسته به عالقه مند

رتبه  زين گريد یها شيكنند، در گرا يمورد نظرشان كسب م شياگر یدر آزمون برا يكه رتبه خوب يمعموال  داوطلبان

 آورند.  يبدست م يخوب یها

سؤال است كه  211شامل  يو مولکول يلوم سلولع -يشناس ستيارشد مجموعه ز يدفترچه سؤاالت آزمون كارشناس

  .به آنها در نظر گرفته شده است ييپاسخگو یزمان برا قهيدق 241
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 نيبه ا يو مولکول يعلوم سلول -يشناس ستيارشد مجموعه ز يسؤاالت در دفترچه سؤاالت آزمون كارشناس بيترت

)كه شامل سؤاالت  يشناس ستيوعه زمجم یسؤال برا 40 –يو تخصص يزبان عموم یسؤال برا 30شکل است: 

 از سؤال 20 –و تکامل است( یولوژو اك کيزيوفيب ،يميوشيب ک،يژنت ،يو مولکول يسلول ،يکروبيم ،یجانور ،ياهيگ

سؤال مربوط  20 ،یولوژيکروبيسؤال م 20 ،يو مولکول يسلول یسؤال برا 20 ،يميوشيسؤال مربوط به ب 20 ک،ژنتي

 ستيسؤال هم از مجموعه ز 20و  کيزيوفيسؤال از ب 20 ،يشناس يمنيا -يرچ شناسقا -يشناس روسيبه مجموعه و

  .( مطرح شده استانيآبز یولوژيزيف ،يبوم شناس ان،يزكف ،ي)پالنکتون شناس ايدر يشناس

انستيتو  رينظ يقاتيتحق یشگاههايتوانند در آزما يم ،يو مولکول يعلوم سلول -يشناس ستيكارشناسان ارشد رشته ز

تور، مركز تحقيقات ژنتيک و تکنولوژی زيستي، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، مركز تحقيقات پليمر و پاس

 ديفراهم است. شا زانيعز نيا یكشور برا یدانشگاه ها زيدر مدارس و ن سيامکان تدر زي... مشغول بکار شوند و ن

است كه به  نيما ا شنهاديپ يول ديكن يفکر م تانياهايدر رو شهينباشد كه هم يآل دهيآن كار ا د،يكن يم دايكه پ یكار

 شتريب رچهو تالش و با كسب ه يكه با سع دياست و مطمئن باش نطوريهم شهيكار هم ی! چرا كه ابتداديباش يراض نيهم

 .ديرس ديترخواه يدانش، به مراتب عال

كمتر و  توانديدو سال است كه م ،يمولکولو  يعلوم سلول -يشناس ستيارشد مجموعه ز يمتوسط طول دوره كارشناس

بر  ديآخر دانشجو با یگردد و در ترم ها يارائه م یتئور ی. معموال  دو ترم اول، واحدهاانجامديبه طول ب زين شتريب اي

واحدها  يگردد و تمام ينامه( ارائه نم اني)پا يآموزش محور، واحد عمل وهينامه خود كار كند. در ش انيپروژه پا یرو

 هستند. یه صورت تئورب

باشند كه عالقه مندان  يم زين یمقطع دكتر یدارا يو مولکول يعلوم سلول -يشناس ستيمجموعه ز یها شيگرا يتمام

 النيفارغ التحص ليداخل كشوردانش آموخته شوند و هم در صورت تما یهم در دانشگاه ها تواننديم ليبه ادامه تحص

 رشيدرخواست پذ یدر مقطع دكتر ليادامه تحص یبرا شورخارج از ك یانشگاه هاتوانند از د يارشد م يمقطع كارشناس

در  رشيساالنه تعداد پذ يول رنديپذ يم یمقطع دكتر یدانشجو هيمعتبر كشور در علوم پا یاز دانشگاه ها یاريكنند. بس

 یمقطع دكتر یبراخاص  شيگرا کيدانشگاه در  کيبعنوان مثال  ايتواند متفاوت باشد و  يمختلف م یشهايگرا

 نداشته باشد. رشيپذ

 (گرایش علوم سلولی ومولکولی1
سلول كه  اتيمهم در ح یسلول و مولکول ها رد،يگ يآنچه كه مورد مطالعه قرار م يو مولکول يسلول يشناس ستيدر ز

 يم يولها بررسمولک نيسلول و ا تيفعال يعلم چگونگ نيباشند، است. در ا يها م نيو پروتئ يکياز آن جمله ماده ژنت

 شود.

 يمولکول يعلوم سلول شيگرا ستيو بازاركار ارشد ز يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

 و شغل خود برقرار خواهند كرد :  يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

 

 يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما  -معلم    -دانشگاهاستاد  -پژوهشگر
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مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یمربوط به آن شغل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كار یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

 باشد:  زيمربوطه ن يدانش تخصص یر است، دارامشغول به كا

 

 مهيآموزش كارگزار ب ريكارشناس / مد

 

را در حوزه  يليرشته تحص نيامکان جذب ا ريمشاغل وزارت بهداشت، مشاغل ز یطبق طرح طبقه بند ت،يدر نها و

 بهداشت و درمان دارند:

 

 -واكسن و سرم شگاهيكارشناس آزما  - يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يمواد خوراك كارشناس

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 دوره تحصيلی  دانشگاه هاي پذیرش کننده  تعداد پذیرش 

140 

-تبریز-شيراز-کرمانشاه-بوشهر -دانشگاه حکيم سبزواري

 –اردبيل -بابلسر-کردستان-ساري-خوارزمی تهران

      آوري فن زیست و نتيكژ مهندسی ملی پژوهشگاه

  مشهد-دانشگاه جامع امام حسين-تهران -اصفهان 

 روزانه 

25  

 –اردبيل -بابلسر- اصفهان-تهران -دانشگاه حکيم سبزواري 

-  آوري فن زیست و ژنتيك مهندسی ملی پژوهشگاه

       مشهد

 نوبت دوم 

80 
جهاد دانشگاهی -علم وهنر )یزد(-علم وفرهنگ)تهران(

 ميمه-ن()اصفها
 غير انتفاعی 

52  
-)محل تحصيل پردیس خودگردان در جزیره کيش(تهران

 شيراز 
 پردیس خودگردان 
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 (گرایش ژنتيك5
 ايتوانند انسان، درخت و  يكه م ينيكند. والد يبه فرزندان بحث م نياز والد يدرباره انتقال صفات وراثت کيدانش ژنت  

به  يعامل انتقال صفات از نسل ،يمولکول یها زميكه چه مکان ديكند تا بگو يم تالش کيباشند. در واقع علم ژنت یباكتر

 يم نيداشته باشند و همچن نيبه والد یاديشوند تا فرزندان شباهت ز يمباعث  ييها زميهستند و چه مکان گرينسل د

وجود دارد؟  یدار يمعن رايبس یصفات تفاوت ها يو فرزندان در برخ نيوالد نياوقات در ب يخواهد بداند كه چرا گاه

 شده است. ليجهان تبد کياز علوم استراتژ يکيمدت كوتاه به  نيعلم در ا نيا

 کيو بازاركار ارشد ژنت يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

 و شغل خود برقرار خواهند كرد :  يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

 

 يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما  -معلم   -استاد دانشگاه  -پژوهشگر

 

مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یفراخور صنعت و نوع كسب و كار مربوط به آن شغل، الزم است به یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

 باشد:  زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

 

را در حوزه  يليرشته تحص نيامکان جذب ا ريمشاغل وزارت بهداشت، مشاغل ز یطبق طرح طبقه بند ت،يدر نها و

 بهداشت و درمان دارند:

 

 -واكسن و سرم شگاهيكارشناس آزما -  يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يمواد خوراك كارشناس

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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 دوره تحصيلی دانشگاه هاي پذیرش کننده تعداد پذیرش

105 

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

 شهيد -گنبد -یزد -صفهانا–رشت -زاهدان-شهرکرد

 یزد)آموزش محور(-مراغه-زابل-بهشتی

 روزانه

 نوبت دوم مراغه-زابل -یزد -اصفهان–رشت -زاهدان-تبریز 27

 پيام نور تهران 52

 پردیس خودگردان رشت-شهرکرد-زابل-تربيت مدرس-تبریز 37

 غير انتفائی ميمه-ساري-علم وهنر یزد -علم و فرهنگ تهران 60

 

 

 

 یش ميکروبيولوژي(گرا3
. كنديبحث و گفتگو م زير اريجانداران بس اي هاسميکروارگانياست كه درباره م يدانش يشناس کروبيم اي یولوژيکروبيم

مانند  ييهاوتيوكاريو  روسها،يو ها،ی، باكتر وتهايشامل پروكار شونديم يبررس شتريب یولوژيکروبيكه در م يجانداران

 .باشديپروتوزوآها م اي هايقارچ و تک سلول

 

 ديمف یها سميکروارگانيزا به منظور مبارزه با آنها و مطالعه م یماريب یها سميارگان کرويم ريچرخه رشد و تکث مطالعه

 است. یولوژيکروبيمباحث مورد بحث در رشته م گرياز د يو دامپزشک يپزشک یو داروها ييمواد غذا ديدر تول

 

 ،يانگل شناس ،يسلول يشناس ستيز ،يپزشک ک،يژنت رينظ گريد یاز رشته ها یاريسبا ب یولوژيکروبيرشته م امروزه

 است. افتهيو تنگاتنگ  کينزد يارتباط يميوشيو ب يپزشک يقارچ شناس

 یولوژيکروبيو بازاركار ارشد م يشغل یفرصتها



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
26 

 

شغل  نيدر ا تيعالارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت ف يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

 و شغل خود برقرار خواهند كرد :  يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

 

 معلم  -استاد دانشگاه  -يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما  -پژوهشگر   - ستيولوژيکروبيم

 

غل، هر مشا نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یمربوط به آن شغل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كار یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

 باشد:  زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

ان جذب اين رشته تحصيلي را در حوزه و در نهايت، طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت، مشاغل زير امک

 و درمان دارند: بهداشت

 واكسن و سرم شگاهيكارشناس آزما  - يغذا، دارو و بهداشت شگاهيكارشناس آزما

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يمواد خوراك كارشناس
 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 دوره تحصيلی

 

 دانشگاه هاي پذیرش کننده

 

 تعداد پذیرش

 

 نهروزا
-کرمانشاه-تهران-تبریز-ایالم-الزهرا -اصفهان

 بابلسر-مشهد -اهواز -شهيد بهشتی-کرمان-شاهد

69 

 نوبت دوم
 -کرمان -شاهد -تهران -تبریز-ایالم -اصفهان

 کرمانشاه-بابلسر -مشهد

31 

 ميمه -تبریز غير انتفاعی

41 

 (گرایش بيوشيمی4

انجام  ييايميش یزنده و واكنش ها یها ستميتار مواد موجود در ساجزا و ساخ بياست كه مربوط به ترك يعلم يميوشيب

رود.  يبه شمار م يآل ياز شيم یشاخه ا زيو ن يشاخه ای از زيست شناس يها است. بيوشيم ستميس نيشده در ا

د كه بين اين موا يدر سلول و همچنين واكنشهاي جودمو يمواد آل يبيشتر به خواص شيمياي يحيات ييا شيم يبيوشيم
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 یگوناگون موجود در سلولها و جانداران و با واكنشها یاست كه با مولکولها يشود و دانش يگيرد مربوط م يانجام م

دهد را  يكه در طول آن رخ م ييموجود زنده و واكنش ها کي يمولکول هيپا يميوشيآنها سر و كار دارد. ب يشيمياي

زنده، درك كامل تمام  یسلولها يشيمياي یام فرآيندهاتم يدهد و هدف آن تبيين مولکول يقرار م يبررس دمور

آغاز حيات و به دست  يشناخت چگونگ یتالش برا ،يزنده در سطح مولکول یمرتبط با سلولها يشيمياي یفرآيندها

و ارتباط اين واكنشها با ساختار و  ردگي يكه درون سلول زنده صورت م يآوردن درك واضح از واكنش های شيمياي

 استكار سلول 

 يميوشيو بازاركار ارشد ب يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

  :و شغل خود برقرار خواهند كرد يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

 يطب صيختش شگاهيكارشناس آزما -معلم    -استاد دانشگاه  -پژوهشگر

مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یمربوط به آن شغل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كار یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

  :باشد زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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 دوره تحصيلی دانشگاه هاي پذیرش کننده تعداد پذیرش

532 

-تهران-تربيت مدرس-تبریز-الزهرا-اصفهان-اروميه-اراک

مالك -شيراز-شهرکرد-زاهدان-کرمان-خوارزمی -سبزوار

-بابلسر-علوم پایه زنجان-رشت-گرگان-مشهد-اشتر

-دانشکده اطالعات-خرم آباد-شهيد بهشتی-دامغان-هوازا

 سنندج-کاشان

 روزانه

22 

-کرمانشاه-کرمان -سبزوار-تهران-تبریز-اصفهان -اراک

-رشت-گرگان-مشهد-مالك اشتر-شهرکرد -زاهدان

 دامغان-کاشان-بابلسر

 نوبت دوم

 غير انتفاعی ميمه-تبریز 42

 دگردانپردیس خو رشت-شيراز -شهرکرد-تربيت مدرس 32

 پيام نور مشهد-تهران شرق-تفت-اصفهان 02

(گرایش بيوفيزیك2    

شناسي و حتي كامپيوتر قرار ای است كه در مرز مشترك رياضي، فيزيک، شيمي، زيستبيوفيزيک دانشي ميان رشته

جودات زنده كارگيری قوانين حاكم براين علوم به مطالعه چگونگي كاركرد مو دارد. دانشمندان دراين رشته با به

ساخت زيردريايي، رادارهای  ،یان ا یهای كامپيوتری با الگوگيری ازمولکول دپردازند. تالش برای ساخت حافظهمي

بر مغز، توليد الکتريسيته توسط جانداران زنده و...  سيمصوتي، بررسي آثار امواج ماكرويو و امواج الکترومغناطيسي بي

 عاتكنند بفهمند كه مغز چگونه اطالدانان سعي مير اين عرصه است. بيوفيزيکمسائلي عملي پيش روی پژوهشگران د

ها چگونه منقبض كند؟ ماهيچهها پمپ ميكند؟ قلب چگونه خون را به داخل رگسازی ميرا پردازش و ذخيره

فعال( ل وغيرها چگونه روشن وخاموش )فعاكنند؟ ژنآيند فتوسنتز نور را جذب ميشوند؟ گياهان چگونه در فرمي

مولکولي و سلولي، دانشمندان علم ژنتيک، وبيوشيمي  نهای ديگر... . البته زيست شناساشوند؟ و بسياری پرسشمي

دانان به طور ها متفاوت است. بيوفيزيکدانان اساسا  از آنكنند ولي ديدگاه بيوفيزيکها هم روی اين مباحث كار ميدان

كمي،  ایهگيری، سنجشكنند و دراين راستا از اندازههای زيستي توجه ميفرآيندفيزيک  -ويژه به فيزيک و شيمي

 .گيرندترين بهره را ميوتحليل بيش
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 ريفارغ التحصيالن رشته بيوفيزيک عالوه بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند در مراكز تحقيقات نظ

يستي، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، مركز تحقيقات انستيتو پاستور، مركز تحقيقات ژنتيک و تکنولوژی ز

 .پليمر و ... مشغول به كار شوند

 کيزيوفيو بازاركار ارشد ب يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

  :و شغل خود برقرار خواهند كرد يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

   معلم -استاد دانشگاه   -پژوهشگر

مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

در آن كه  یمربوط به آن شغل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كار یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

  :باشد زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 دوره تحصيلی دانشگاه هاي پذیرش کننده تعداد پذیرش

 روزانه علوم پایه زنجان-تهران-تربيت مدرس-تبریز-الزهراء 40

 نوبت دوم تهران-تبریز 7

 انتفاعی غير - -

 پردیس خودگردان تربيت مدرس 7

 پيام نور تفت-استهبان 40

 (گرایش زیست فناوري ميکروبی2
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مداوم مواجه بوده است . رشته  یها شرفتيبا پ رياست كه در چند سال اخ ياز جمله علوم یفناور ستيعلم ز

 کيولوژيبه كمک عوامل ب مواد يبعض ليتبد ايو  ديدر تول يو فن يعلم یبه كاربرد روشها یوتکنولوژيب

 ،ييغذا عيصنا ،یكاال و خدمات در كشاورز ديتول یو... ( برا مهايو آنز یو جانور ياهيگ یهااختهي سمها،يکروارگاني)م

 پردازد. يم  عيصنا ريو سا يپزشک ،ييدارو

لف نظير هورمون های استفاده از ويژگيهای انواع ميکروبها در توليد و تجزيه مواد مخت يعنيبيوتکنولوژی ميکروبي 

حشره كش های ميکروبي، توليد انواع ماكرو مولکولها و استخراج كاني ها  ديكار به روش نوتركيبي، از تول نيانساني . ا

 مي شود. جامتا زدودن مواد زايد سمي در شرايط متعارف، ان

 ها، پليها، پروتئين، توليد آنزيماروييو د غذايي بيوتکنولوژی در زمينه "ميکروبي بيوتکنولوژی" گرايش دانشجويان

 .آورندمي دست را به الزم مخمرها اطالعات ها وساكاريدها، قارچ

 يکروبيم شي( گرایوتکنولوژي)ب یفناور ستيو بازاركار ارشد ز يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيالارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فع يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

 و شغل خود برقرار خواهند كرد :  يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

 معلم   -استاد دانشگاه -پژوهشگر

مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یجذب افراد مختلف از تخصص ها تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كارمربوط به آن شغ یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

 باشد:  زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

را در حوزه  يليرشته تحص نيامکان جذب ا ريمشاغل وزارت بهداشت، مشاغل ز یطبق طرح طبقه بند ت،يو در نها

 ند:بهداشت و درمان دار

 واكسن و سرم شگاهيكارشناس آزما  - يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس-

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يمواد خوراك كارشناس

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:
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 دوره تحصيلی دانشگاه هاي پذیرش کننده تعداد پذیرش

227 

-اصفهان-آوريپژوهشکاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فن

-مراغه-مشهد-مالك اشتر-شهرکرد-شاهد-سمنان-تهران-الزهرا

 شهيد بهشتی

)با گرایش ميکروبی روزانه

 و صنعت ومحيط زیست(

48 
-اصفهان -آوريپژوهشکاه ملی مهندسی ژنتيك و زیست فن

 الزهراء-مراغه-مشهد-مالك اشتر-شهرکرد-شاهد-سمنان-تهران
 نوبت دوم

 غير انتفاعی تهران-ميمه-تبریز 22

 پيام نور شرق تهران 52

(گرایش زیست فناوري دریا7    

بخش  قت،يآن شناخته نشده است. در حق ليو توسعه است؛ اما تاكنون همة پتانس قيجهت تحق يمناسب اريبستر بس ايدر

در حال  جيتدراند كه بهمانده ي( هنوز ناشناخته باقهياول یهازميارگان کروي)به خصوص م يياياز موجودات در ياعظم

از  نهيبه یبرداركارا و بهره تيريجهت مد يدانش كاف زين شدههدر مورد موجودات زندة شناخت يهستند. حت يياشناس

 .آنها وجود ندارد

ها و فرآيندهای ( دريايي، زمينة نسبتا  جديدی است كه به كشف و استفاده از فرآوردهیفناور ستي)ز بيوتکنولوژی

فردی هستند كه دارای  موجودات دريايي منبع تركيبات منحصر به نيد. ابرگرفته از موجودات دريايي اختصاص دار

های غذايي، كاوشگرهای مولکولي، آرايشي، افزودني ويي،هايي همچون توليد مواد دارهای صنعتي در زمينهپتانسيل

 .باشند يو مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزی م ژهيها، مواد شيميايي وآنزيم

 ايدر یفناور ستيو بازاركار ز يشغل یفرصتها

شغل  نيدر ا تيارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعال يليرشته تحص نيبه ا ميبه طور مستق ريز مشاغل

  .و شغل خود برقرار خواهند كرد يليرشته تحص نيارتباط را ب نيشتريب

   معلم  -استاد دانشگاه  پژوهشگر
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مشاغل، هر  نيباشند. در ا يگوناگون را دارا م یفراد مختلف از تخصص هاجذب ا تياز مشاغل، ظرف يبرخ نيهمچن

كه در آن  یمربوط به آن شغل، الزم است به فراخور صنعت و نوع كسب و كار یفرد عالوه بر تسلط بر مهارت ها

  .باشد زيمربوطه ن يدانش تخصص یمشغول به كار است، دارا

 مهيكارگزار ب -آموزش ري/ مد كارشناس

 ت پذيرش دانشگاه ها:ظرفي

 دوره تحصيلي دانشگاه های پذيرش كننده تعداد پذيرش

 روزانه خرمشهر-بوشهر 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

 

 

 

 

 



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
33 

 

 (مجموعه علوم گياهی2
 رشته است كه عبارتند از: 3علوم گياهي در مقطع كارشناسي ارشد شامل  -ه زيست شناسيرشت

 زيست شناسي تکويني گياهي -3سيستماتيک و اكولوژی گياهي  -2فيزيولوژی گياهي  -1

 

 ضرايب دروس امتحاني مجموعه زيست گياهي

 

يکروبي،سلولي مجموعه زيست شناسي)گياهي،جانوری،م-2زبان عمومي وتخصصي -1دروس امتحاني:

 -5سيستماتيک گياهي -4فيزيولوژی گياهي -3ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل( 

 تکوين گياهي)ريخت شناسي ،تشريح،ريخت زائي واندام زايي(.

 

 ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ گراشيش رشته

1 2 3 4 5  

  2 2 4 3 2 (فيزيولوژی گياهي1 

  2 4 2 3 2 (سيستماتيک واكولوژی2

  4 2 2 3 2 (زيست شناسي تکويني3

 

 

 (فيزيولوژی گياهي1

فيزيولوژی گياهي اعمال حياتي گياه، فرآيندهای رشد، توليد مثل و متابوليسم گياهان زنده را مورد مطالعه و بررسي قرار 

ر سطوح مختلف اندام ها، از جمله كلروپالست، مي دهد. به عنوان مثال يک فيزيولوژيست گياهي، عمل فتوسنتزرا د

 سلول برگ و گل گياهان بررسي مي كند.

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-الزهراء-اصفهان-اروميه-اراك روزانه

صنعتي پيشرفته  -تبريز-همدان

-تهران-تربيت مدرس-كرمان

-زابل-كرمانشاه-دامغان-خوارزمي

شهيد -باهنركرمان-شاهد-زنجان

-گرگان-مشهد-شيراز-اهواز-بهشتي

183 
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-محقق اردبيلي-خرم آباد-رشت

 ياسوج-مالير-مراغه

-تهران-تبريز-همدان-اصفهان-اراك نوبت دوم

-شاهد-زابل-كرمانشاه-دامغان

محقق -رشت-گرگان-مشهد-كرمان

 ياسوج-مراغه مالير -اردبيلي

53 

ش به اضافه ظرفيت اموز-پيا م نور

 محور

تهران -نجف آباد-مركز نقده–تبريز 

 تفت-رامسر-رود سر-شرق

141 

 26 زابل-اروميه پرديس خودگردان

 

 (سيستماتيک واكولوژی2

سيستماتيک يکي از شاخه های قديمي و مهم در زيست شناسي علوم گياهي است. سيستماتيک گياهي اختالف های 

 مشخص گياهان را بررسي مي كند.

 نشگاه هاظرفيت پذيرش دا

 

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-تبريز-همدان-الزهراء-اروميه-اراك روزانه

-كرمانشاه-دامغان-خوارزمي-تهران

-اهواز-شهيد بهشتي-كرمان-شهركرد

-خرم اباد-رشت-گنبد-مشهد-شيراز

 ياسوج-بابلسر

128 

-دامغان-تهران-تبريز-همدان-اراك نوبت دوم

-رشت-دمشه-كرمان-كرمانشاه

 ياسوج-بابلسر

28 

به اضافه ظرفيت آموش -پيام نور

 محور

 61 ساری-تهران شرق-اصفهان

 

 (زيست شناسي تکويني3

مطالعه و بررسي تکوين گياهان بسيار جذاب و نيز بسيار ضروری است. چرا كه گياهان نقش بسيار مهمي در حيات 

نداران فوق العاده، بهره گيری از آنان نيز به مراتب بهتر شکل زمين و انسان دارند و با شناخت هر چه بهتر تکوين اين جا

 خواهد گرفت.
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 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-تربيت مدرس-تبريز-همدان روزانه

 كرمان-خوارزمي)محل تحصيل كرج(

21 

 7 كرمان-تبريز-همدان نوبت دوم

ز ش پيام نوربه اضافه ظرفيت آمو

 محور

 81 همدان-ساری-تهران شرق-اروميه

 

 قهيدق 181سؤال است كه  161شامل  ياهيعلوم گ -يشناس ستيارشد مجموعه ز يفترچه سؤاالت آزمون كارشناسد

  .به آنها در نظر گرفته شده است  ييپاسخگو یزمان برا

سؤال  31شکل است:  نيبه ا ياهيعلوم گ -يشناس ستيارشد مجموعه ز يسؤاالت در دفترچه آزمون كارشناس بيترت

 ،يکروبيم ،یجانور ،ياهي)كه شامل سؤاالت گ يشناس ستيمجموعه ز یسؤال برا 41 –يو تخصص يزبان عموم یبرا

سؤال  31 ،ياهيگ یولوژيزفي از سؤال 31 –و تکامل است( یو اكولوژ کيزيوفيب ،يميوشيب ک،يژنت ،يو مولکول يسلول

( يو اندام زائ يزائ ختير ح،يتشر ،يشناس ختي)ر ياهيگ نيتکو یسؤال هم برا 31و  ياهيگ کيستماتيمربوط به س

 .مطرح شده است 

 

 (مجموعه علوم جانوري5
 رشته است كه عبارتند از: 5ارشد شامل  يدر مقطع كارشناس یعلوم جانور-يشناس ستيرشته ز

 نيجن يبافت شناس -4 یجانور ينيتکو يشناس ستيز -3 یجانور کيستماتيوسيب -2 یجانور یولوژيزيف -1

 انيآبز يبافت شناس -5 يشناس

 ضرايب ودروس امتحاني

 عناوين امتحاني

مجموعه زيست شناسي)گياهي،جانوری،ميکروبي،سلولي -2زبان عمومي وتخصصي -1

تکوين -5جانورشناسي -4فزيولوژی جانوری -3 ومولکولي،ژنتيک،بيوشيمي،بيوفيزيک،اكولوژی وتکامل(

 ين شناسي(جانوری)بافت شناسي وجن
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 ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ گرايش رشته

1 2 3 4 5  

 

 

 علوم جانوری

  2 2 4 3 2 (فيزيولوژی جانوری1

  2 4 2 3 2 (بيوسيستماتيک جانوری2

  4 2 2 3 2 (زيست شناسي تکويني3

  4 2 2 3 2 (بافت شناسي وجنين شناسي4

  4 2 2 3 2 ان(بافت شناسي آبزي5

 

 

 (فيزیولوژي جانوري2
های بيولوژی است كه به مطالعه اعمال حياتي موجود زنده، اندامها، بافتها، سلولها و فيزيولوژی يکي از مهمترين شاخه 

گردد كه خواص و روابط بين اين اعمال و تغييراتشان پردازد. برای درك عميق اعمال حياتي، سعي ميعناصر سلول مي

 های مختلف و يا در شرايط گوناگون موجود زنده مورد بررسي قرار گيرد.طدر محي

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-تهران-تبريز-همدان-اروميه-اراك روزانه

-شاهد-كرمانشاه-دامغان-خوارزمي

-اهواز-شهيدبهشتي-كرمان-شهركرد

 محقق-بابلسر-گرگان-مشهد-شيراز

 اردبيلي

94 

-دامغان-تهران-تبريز-اراك نوبت دوم

-مشهد-كرمان-شاهد-كرمانشاه

 محقق اردبيلي-بابلسر-گرگان

28 

به اضافه ظرفيت آموش پيا م نور

 محور

 45 قشم-بابل-تهران شرق

 17 شيراز-اروميه پرديس خودگردان
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 (بيوسيستماتيک جانوری2

گونه ها، به طبقه  نيب یشاونديروابط خو یو بازساز یرده بند ،یارنام گذ ،ييبا هدف شناسا یجانور کيستماتيوسيب

 پردازد. يو ... م يلوژنيف یرده بند ،يستيها بر اساس تکامل ز تيگونه ها و جمع یبند

 ظرفيت پيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-سبزوار-تهران-اصفهان-اراك روزانه

-كرمان-ردشهرك-زنجان-كرمانشاه

-مشهد-شيراز-اهواز-شهيد بهشتي

 رشت-گرگان

79 

-سبزوار-تهران-اصفهان-اراك نوبت دوم

-گرگان-مشهد-كرمان-كرمانشاه

 رشت

24 

پيام نوربه اضافه ظرفيت آموزش 

 محور

 35 واحد قشم-تهران شرق

 

 (زيست شناسي تکويني3

خواهد بود. به  ديمف اريآن بس ييدارد كه شناسا دهيچيپ اريبس یآنها روند الدياز م شيو پ جاديجانوران پس از ا نيتکو

موضوع باعث  نيعلم بر ا زيخواهد داشت. و ن يآنها را در پ یريشگيها و پ یاز ناهنجار یاريبس صيجهت آنکه تشخ

 علم است. نيا یاياز مزا یتنها گوشه ا نيخواهد كرد. ا ليتسه اها شده و درمان آنها ر یمارياز ب یاريكشف علل بس

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-شيراز-كرمانشاه-خوارزمي-اراك روزانه

 رشت

26 

 6 رشت-كرمانشاه-اراك نوبت دوم

پيام نور به اضافه ظرفيت آموزش 

 محور

 41 تهران شرق-اصفهان

 11 علوم وفرهنگ)تهران( غير انتفائي

 

 (بافت شناسي وجنين شناسي4

 ظرفيت دانشگاه ها
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 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده حصيليدوره ت

 29 اهواز-كرمانشاه-دامغان-اروميه روزانه

 2 كرمانشاه-دامغان نوبت دوم

پيام نور به اضافه ظرفيت آموزش 

 محور

 21 كرمانشاه

 21 خرمشهر غير انتفائي

 

 (بافت شناسي آب زيان5

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

 9 خرمشهر روزانه

 5 خرمشهر پرديس خودگردان

 

 (مجموعه زیست شناسی دریا3
 رشته است كه عبارتند از: 3ارشد شامل  يدر مقطع كارشناس ي درياشناس ستيرشته ز

 آلودگي دريا-3بوم شناسي دريا -2جانوران دريا -1

 ضرايب دروس امتحاني

جانورشناسي )با تاكيد برجانوران -3فيزيولوژی جانوری -2زبان عمومي وتخصصي -1عناوين دروس امتحاني:

 اكولوژی )با تاكيد برتنوع زيستي وآلودگي دريا(.-5زيست شناسي سلولي ومولکولي -4دريايي( 

 ضرايب دروس امتحاني به ترتيب از راست به چپ گرايش رشته

1 2 3 4 5  

  3 3 4 3 2 (جانوران دريا1 زيست شناسي دريا

  4 2 3 2 2 سي دريا(بوم شنا2

  4 2 3 2 2 (آلودگي دريا3

 

 (جانوران دریا2
 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
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 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

-چابهار-تهران-تربيت مدرس روزانه

رشت -گنبد-شهيد بهشتي-خرمشهر

 بندر عباس–

63 

 19 بندر عباس-رشت-چابهار-تهران نوبت دوم

 29 خرمشهر-چابهار-تهران گردانپرديس خود 

 

 (بوم شناسي دريا2

 ظرفيت پذرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده دوره تحصيلي

 33 بندرعباس-بابلسر-خرمشهر-چابهار روزانه

 15 بندرعباس-بابلسر-چابهار نوبت دوم

 5 چابهار پرديس خودگردان

 

 (آلودگي دريا3

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده ه تحصيليدور

 9 دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر روزانه

 

 

 

 

 

است ندهد حکمت. از بنده خواستن حماقت  از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمت

 است بدهد منت است ندهد ذلت
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 شناسی زیست ارشد کارشناسی دوره کلی مشخصات

 هدف و تعریف 1-

كارشناسان ارشد متعهد ومتخصص به نحوی است كه  تي, ترب يشناس ستيز وستهيارشد ناپ يارشناسهدف دوره های ك

داشته ، جنبه های نظری وكاربردی مختلف آن را بشناسد و بعالوه با  يكاف يآگاه يشناس ستيز ياساس ميمفاهاز

،  يوملکول يعلوم سلوللوژی،ويکروبيعلوم جانوری، م ،ياهياز رشته های علوم گ کيدر هر  يتخصص دوره گذراندن

 نهيبه كارشناسان ارشد در زم يوخدمات دیي، تول يپژوهش ،يمراكز آموزش ازيبتوانند ن کيزيوفيوب کيژنت ،يميوشيب

 .نديمذكور را برطرف نما

 نظام وشکل دوره طول 2-

دروس به  هيكل نديسال است كه شامل مدت زمان الزم جهت گذران 3وحداكثر  2دوره حداقل  نيدر ا ليزمان تحص

 يليتحص مسالين نياول انيباشد ودانشجو موظف است حداكثر تاپا ينامه م انيو پا ناريكمبود ، سم دروس استثنای

است كه  مساليشامل دون يلي. هر سال تحص ديخود را كامال  مشخص نما يلينامه تحص انيبه پا مربوط قاتيموضوع تحق

 .باشد يم يآموزش كامل هفته 17 مساليهر ن

 درسی واحدهاي 3-

مقطع  نيدر ا لينامه جهت فراغت از تحص انيوپا ناريارشد با احتساب سم يدوره كارشناس يتعداد كل واحدهای درس

 است ) بدون احتساب دروس كمبود( واحد32

 واحد 12 ي    الزام يدروس تخصص -الف

 واحد 12     اریياخت يدروس تخصص -ب

 واحد 2                                ناريسم -ج

 واحد 6                             نامه انيپا -د

 .كرد خواهند انتخاب مصوب اختياری دروس بين از را خود اختياری دروس دانشجويان-

 تهيمشروط به موافقت كم يشناس ستيز گريدروس مصوب رشته های د نياز ب اریيتبصره: انتخاب دروس اخت

 انع است .گروه بالم يليتکم التيتحص

 :کمبود دروس*

 :کمبود دروس -الف

 واحد نظری2 ي                شناس ستيواحتمال در ز شرفتهيآمار پ -

 يعمل -واحد نظری2 ي                          ستيدرعلوم ز وتريكاربرد كامپ -

 واحد نظری2                                                    قيروش تحق -

 نيخود ا يكه در دوره كارشناس يشناس ستيارشد ز يدوره كارشناس انيدانشجو هيدروس فوق الذكر برای كل دنينگذرا

 اند بعنوان دروس كمبود ضروری است دهيمعادل آنها را نگذران اي درس سه

نشجو دا يقبل تيو با توجه به وضع يليتکم التيتحص تهيكم بيدرچارچوب مقررات ،با تصو گريدروس كمبود د -ب

،  يدوره كارشناس ي، گذراندن تعدادی از واحدهای درس يليتکم التيتحص تهيكم صي. چنانچه به تشخ شوديم نييتع
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داده شود ، وی مکلف است آن دروس را بر اساس  صيبرای دانشجو ضروری تشخ يجبران اي كمبود بعنوان دروس

نامه بگذراند . )تعداد دروس  نييآ نيارشد ومطابق ا يمقرر ودر دوره كارشناس يدرس واحدهای برنامه مصوب عالوه بر

 واحد است(12در هر رشته حداكثر يجبران

 دانشجوافزوده تحصيل مدت طول به تحصيل نيمسال يک جبراني ازدروس واحددرسي 12 هر گذراندن ازای به: تبصره

 . ميشود

ودر  ديرا انتخاب نما يواحد درس 14 تا 8 نيب يليتحص مساليارشد مجاز است در هر ن ي* دانشجوی دوره كارشناس

 .ابدي شيواحد افزا 16تواند به  يتعداد م ني، ا يليتکم التيتحص تهيكم ديبا صالحد يياستثنا موارد

 بالمانع است . يواحد درس 8دانشجو در كمتر از  يسي،نام نو يليتحص مسالين نيدر آخر -1 تبصره

 

توانند آن درس  يگذرانده اند نم يارشد را در دوره كارشناس يرشناساز دروس دوره كا يبرخ کهيانيدانشجو -2تبصره 

جمع  يدروس انتخاب گريبا گرفتن د ديبا انيدانشجو نيارشد بگذرانند ا يرا مجددا  در دوره كارشناس دروس اي

 را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند خودي واحدهای درس

مزبور از نظر  مساليبه هر علت حذف شود، ن مسالين کيانشجو در د يواحدهای انتخاب کهيدرصورت -3تبصره 

 شود. يكامل محسوب م مسالين مقررات گريود يمشروط

 :ابيحضور وغ

دانشجو  بتياست. غ يدوره الزام يو پژوهش يهای آموزش تيفعال گريود يبرنامه های درس يدانشجو در تمام حضور

نمره دانشجو در آن درس صفر  نصورتيا ريتجاوز كند، درغ مجموع ساعات آن درس 17/ 3از ديدرهر درس نبا

 شود.  يمحسوب م

داده شود، آن  صياز حد مجاز بوده واز نظر موسسه ، موجه تشخ شيدرس ب کيدانشجو در  بتيكه غ ي: درصورتتبصره

 يلزاما مساليواحد در آن ن8حدنصاب  تيصورت رعا نيدر ا شوديدانشجو حذف م يمجموعه دروس انتخاب از درس

 شود. يكامل محسوب م مسالين کيبرای دانشجو  لياز نظر طول تحص مسالين آن يول ست،ين

 :غيرموجه غيبت 5-

 درامتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است . رموجهيغ بتيغ

 شود. يمداده شود، درس مزبور حذف  صيدانشجو در امتحان از نظر موسسه موجه تشخ بتيغ کهي: درصورت تبصره

 :تحصيل از وانصراف تحصيلی مرخصی ، دوره طول 6-

 .نمايد تجاوز سال 3 از نبايد تحصيل دوره طول حداكثر است سال2 ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره طول -

 طول به تحصيلي نيمسال2 تا وحداكثر يک مورد وحسب لزوم درصورت تواند مي تکميلي تحصيالت كميته :1 تبصره

 .كند ضافها دانشجو دوره

 كسر نسبت به دهد ارائه تحصيلي نيمسال يک در را درسي واحدهای حداقل نتواند موسسه چنانچه : 2 تبصره

 نمايد( تجاوز سال3 از نبايد دوره طول )حداثر شود مي اضافه دانشجو دوره طول به ، شده ارائه واحدهای

 :تحصيلی مرخصی
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ي باكسب موافقت دانشگاه از مرخص يليتحص مسالين کير برای تواند حداكث يارشد م يدانشجوی دوره كارشناس -

 شود ( يدانشجو محسوب م يليجزو سنوات تحص يليتحص ياستفاده كند)مدت مرخص يليتحص

 موافقتو ميبه موسسه مربوطه تسل يليتحص مساليدر هر ن يسيقبل از شروع نام نو ديبا يليتحص يدرخواست مرخص -

 . رديصورت پذ ليدانشجو وعدم بوجود آمدن مشکل در ادامه تحص يليتحص تيبا آن باتوجه به وضع

 محروم لياز ادامه تحص دينما لي، ترك تحص مسالين کيبرای  يدانشجو بدون كسب موافقت موسسه حت کهيدرصورت -

 شود يم

 :تحصيل از انصراف

بر انصراف به  يرخواست خود را مبند ديصورت با ني. در ادياعالم انصراف نما لياز تحص ل،يتواند به هر دل يدانشجو م

 يآن موسسه نسبت به صدور گواه رد،يماه درخواست خود را پس نگ کي. چنانچه دانشجو بعد از  دينما ميتسل موسسه

 .دينما يم انصراف اقدام

 :ارزشيابی 7-

 .است 12ارشد،  يدر دوره كارشناس يدر هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبران يحداقل نمره قبول

استاد مربوط انجام  صيباشد كه با تشخ ييها تيدرس موكول به فعال کيدانشجو در  يابي: در مواردی كه ارزش1 تبصره

 ديصورت با نيشود. در ا ي، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب م ستيممکن ن يليتحص مسالين کي طول آن در

ودركارنامه وی  ليتبد يبه نمره قطع ربطيبعد، توسط استاد ذ يليتحص مسالين انيدرس حداكثر تا پا نيا در نمره دانشجو

 ثبت شود.

كمتر باشد .  14از  دي، نبا يليتحص مساليارشد، در هر ن ينمرات دروس دانشجو در دوره كارشناس نيانگي: م توجه

 شود. يحروم مم ليباشد ، آن دانشجو از ادامه تحص 14كمتر از  يليتحص مسالينمرات دانشجو در دو ن نيانگيماگر

نمرات  نيانگيشود ، اما در احتساب م يدركارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت م يجبران اي ازيشني: نمره دروس پ تبصره

 شود. يكل نمرات دانشجو منظور نم نيانگيوم يليتحص مسالين

 يدوره كارشناس ليفارغ التحص نصورتيرايكمتر باشد در غ 14از  ديدوره نبا انيكل نمرات دانشجو در پا نيانگي*م

 .شودينم شناخته ارشد

 کهيكمتر باشد درصورت 14كل نمرات او از  نيانگيدوره ، م يواحدهای درس هيكه پس از گذراندن كل ييتبصره : دانشجو

گرفته  14را كه در آنها نمره كمتر از  يواحد درس 16تواند تا  ي، م دهينرس انيوی به پا ليمدت مجاز تحص حداكثر

 يانيشود .دانشجو ليكل ، فارغ التحص نيانگيتکرار كند ودرصورت جبران كمبود م يليتحص مسالين کي در است فقط

 كنند. ينم افتيدر يمحروم مانده ومدرك ليفرصت استفاده كننده از ادامه تحص نياز ا نتوانند ليكه به هر دل

 : نامه پایان 8-

كه  يقاتيپروژه تحق کيآن دانشجو موظف است  يط ارشد است كه يبخش دوره كارشناس نينامه آخر انيپا هيته

 يتخصص يبوده كه قابل اجرا ودارای ارزش علم ياتيرفع مشکل ح اياالمکان درجهت شناخت و يحت موضوع آن

نامه به صورت  انيخود را درمورد پا ييداوران نظر نها اتيه بپردازد. قيراهنما، به تحق استاد نظر ريونوآوری باشد، ز



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
43 

 

نامه قبول نشوند فقط  انيدفاع خود از پا نيدر اول کهيانيدانشجو دارند. به ياعالم م 21وبادادن نمره صفر تا  رد ايقبول 

 کيتا حداكثر پس از  شوديفرصت داده م گريبار د کي

از مدت  شيب مسالين کيآنها از  لينامه خود دفاع كنند ، مشروط برآن كه مدت تحص انيمجددا  از پا يليتحص مسالين

 . ديتجاوز ننما زیيبرنامه ر يشورای عال مصوبازمج

 

 رشته تغيير ، انتقال ميهمان، 9-

 ممنوع است . وستهيارشد ناپ يرشته در دوره كارشناس رييانتقال وتغ -

 تواند ي، در موسسه مبدا ممکن نباشد دانشجو م نيزمان مع کيرشته ودر  کياز دروس در  يارائه برخ کهيدرصورت -

 از موسسات يکيسازمان مركزی دانشگاه ، در  يو با هماهنگ يليتکم التيتحص تهيكم دييموافقت وتا دروس را با آن

 حال كسب موافقت موسسه مقصد هم نيبگذراند در ا همانيكه مجری دوره است به صورت م گريد يعال آموزش

 دوره تجاوز يای درساز نصف واحده ديموسسه نبا کيدر  همانيدانشجوی م ياست وتعداد واحدهای درس ضروری

 .دينما

 

 

 

 

 

 نباشد،به طور یقين پيروز خواهيم شد... "اگر"اگر درکار ما 

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد،اگر یك بار کاري را با موفقيت انجام داده باشيد،باز 

 هم می توانيد...     

دي ات متجلی اگر بتوانی خواسته ات را در ذهن تصور کنی،می توانی آن را در دنياي ما

 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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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...

جایی  شکست بيش از موفقيت آموزنده است،کسی که هيچ گاه اشتباه نمی کند،هرگز به

 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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 44( سال 2522کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی )کد  2صاحبه رتبه م

 را ذكر نماييد.. نام رشته تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد و همچنين رتبه قبولي خود 1

 کيژنت شيگرا 2و رتبه  يمولکول يسلول شيگرا 1رتبه ،يشناسستيرشته ز

 و در چه سالي هستيد؟ يالتحصيل از كدام واحد دانشگاه. فارغ2

 . 94دانشگاه اصفهان سال 

 ايد؟. آيا برای اولين بار است در كنکور ارشد شركت كرده3

 بودم. شركت كرده يشيبار هم به صورت آزما کيخير؛ 

 . تعداد ساعات مطالعه شما به طور ميانگين چقدر بوده است؟4

 خواندم.ساعت درس مي 7به طور متوسط روزانه در حدود 

 . علت ادامه تحصيل خود را بيان كنيد.5

 .نهيزم نيدر ا شرفتيو پ یريادگيو  يشناسستيبه رشته ز اديعالقه ز

 باشد؟م دروس مي. باالترين درصد در دروس شما، مربوط به كدا6

 درصد. 88/33 کيژنت

 ای برای سال آينده خود داشتيد؟شديد چه برنامهكه در آزمون قبول نمي. در صورتي7

 .كردميدر خارج از كشور اقدام م ليادامه تحص یبرا شدمياگر قبول نم

 . عوامل مؤثر در موفقيت شما كدام موارد بوده است؟8

 خانواده تيحما داشتن، تالش، اراده باال و ديام

 

 منبع:سايت موسسه اموزشي مدرسان شريف

 

 

 

،اما انان همه می خواهند موفق شوند ولی همه یقين ندارند که موفق می شوند

 که به توفيق وکاميابی خود ایمان دارند پيروز می شوند...
 

 فکرتان را عوض کنيد تا زندگی تان تغيير یابد...
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 43سال  يولوژيکروبيم - ستیمجموعه زارشد  یکارشناس 2مصاحبه رتبه 

 . نام رشته تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد و همچنين رتبه قبولي خود را ذكر نماييد.1

 1رشته زيست ـ بيوتکنولوژی ميکروبي و ميکروبيولوژی، رتبه 

 ايد؟. آيا برای اولين بار است در كنکور ارشد شركت كرده2

 بله

 كنيد. . علت ادامه تحصيل خود را بيان3

 عالقه به تحصيل، درس خواندن و پيشرفت علمي و كاری.

 ريزی در موفقيت شما چقدر بوده است؟. تأثير برنامه4

ريزی است و دقت در انجام آن است، كه مؤسسه نقش مؤثری در اين زمينه به نظر من ركن اول در انجام هر كاری برنامه

 يابم.داشت، چون توانستم از اين طريق به موفقيت دست 

 باشد؟. باالترين درصد در دروس شما، مربوط به كدام دروس مي5

 %93ژنتيک، 

 دانيد؟های آزمايشي را چقدر موثر مي. شركت در آزمون6

های آزمايشي مسيری است برای پيشبرد داوطلب در زمينه درس خواندن و مطالعه. چرا كه با مرحله به مرحله آزمون

ها كسب نمايد و رتبه خود را با ی مناسبي را در آزمونريزی نمايد و رتبهعه خود را برنامهتواند مطالبودن، داوطلب مي

 كنکور تخمين بزند.

 . عوامل مؤثر در موفقيت شما كدام موارد بوده است؟7

 شود.داشتن خودباوری و اعتماد به نفس باال سبب موفقيت مي

 

 

 منبع:سايت موسسه آموزشي مدرسان شريف

 

 

 

 دگان دیروز،فاتحان امروز را به وجود می آورند...شکست خور
 

 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...
 

موفقيت هاي بزرگ در آینده اشتباهات خود را پله هایی براي رسيدن به 

 بدانيد...
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 :رشته هاي مجاز کارشناسی ارشد وزارت بهداشت براي دانشجویان زیست شناسی

 اكولوژی انساني)پذيرش از همه گرايش های زيست شناسي(-1

 راديوبيولوژی وحفاظت پرتويي)زيست شناسي سلولي ومولکولي،زنتيک،بيوفيزيک(-2

 ليه رشته ها(رفاه اجتماعي)كارشناسي ك-3

 علوم تشريحي)زيست شناسي كليه گرايش ها(-4

 فيزيولوژی)زيست شناسي كليه گرايش ها(-5

 كتابداری واطالع رساني پزشکي)كارشناسي كليه رشته ها(-6

 ميکروب شناسي مواد غذايي)گرايش های ميکروبيولوزی،بيوشيمي،ژنتيک(-7

 نانوتکنولوژی پزشکي)زيست شناسي كليه گرايش ها(-8

 2مجموعه علوم آزمایشگاهی     

 بيوشيمي باليني)زيست شناسي كليه گرايش ها(-9

 بيوتکنولوژی پزشکي)زيست شناسي كليه گرايش ها(-11

 ژنتيک انساني)زيست شناسي كليه گرايش ها(-11

 5مجموعه علوم آزمایشگاهی    

 ا(هماتولوژی )زيست شناسي كليه گرايش ه-خون شناسي آزمايشگاهي وبانک خون-12

 ايمني شناسي )گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی،عمومي،ژنتيک(-13

 3مجموعه علوم آزمایشگاهی    

 قارچ شناسي پزشکي)گرايش های ميکروب شناسي ،سلولي ومولکولي،جانوری(-14

 ميکروب شناسي )زيست شناسي كليه گرايش ها(-15

 ويروس شناسي )زيست شناسي كليه گرايش ها(-16

 انگل شناسي)جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی(-17

 مجموعه علوم تغذیه   

 علوم تغذيه)گياهي،جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،شيالت وآب زيان،دريا(-18

 علوم تغذيه در بحران وحوادث غير مترقبه)زيست شناسي عمومي،ميکروبيولوژی(-19

 سلولي ومولکولي،ميکروبيولوژی(علوم بهداشتي درتغذيه)گياهي،جانوری،-21

 داروسازي رشته ارشد کارشناسی مقطع امتحانی رشته هاي   

 تركيبات طبيعي ودارويي ريايي)زيست شناسي كليه گرايشها(-21

 سم شناسي )جانوری ،سلولي ومولکولي،گياهي،ميکروبيولوژی وژنتيک(-22

 (كنترل مواد خوراكي وآشاميدني)زيست شناسي كليه گرايش ها-23

 علوم دارو های پرتوزا)زيست شناسي سلولي ومولکولي(-24

 نظارت بر امور دارويي)زيست شناسي سلولي ومولکولي كليه گرايش ها(-25
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 حشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلين-26

 

 

 

 

 
 

 

،ضرورتا نباید از یك راه استفاده کرد ،بلکه براي براي موفقيت در کار ها  

مختلف را  می توان خلق کرد که شاید خيلی از آن رسيدن به هدف ،راه هاي 

  به توفيق هم منجر نشود... ها
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 اکولوژي انسانی-2
 :زیست شناسی کليه گرایش هاپذیرش مورد تحصيلی مدارک

 رشته و مقطع مربوطه: فينام و تعر -1

 Human Ecology: M.Scرشته اكولوژی انساني     وستهيارشد ناپ يوره كارشناسد

از مصرف  طيروابط انسان با منابع و مح یدر الگوها ريياست كه توجه آن به تغ  یرشته ا نيب يدانش يانسان یولوژاك

 يطيمح ستيو ز ياز علوم بهداشت یرشته شاخه ا نيبخش معطوف است. ا ييرها یحفاظت و اقدامها یبه الگو يكنندگ

عصر ما( و  ازينگر  )ن يكل کرديو رو يانسان یكولوژبا اصول ا یدوره آموزش ضمن آشنا ياست كه در آن دانشجو ط

ابعاد مساله سالمت انسان،فرهنگ  ،يمبان افتنيانسان، قادر به  ستيز طيسالمت و مح طهيدر ح ژهيپژوهش بو یروشها

 .گرددي خود م طيو مح

 :ديجد یها شرفتيرشته و پ خچهيتار -2

اگرچه »معتقدند:  یگرفته است. عده ا يستيز یده اكولوژش فينام و چارچوب خود را از نظام تعر يانسان یاكولوژ

  شيزنادا«. باشد يم نيكره زم یانسان بر رو يمفهوم آن به قدمت شروع زندگ ياست ول ديجد يانسان یاصطالح اكولوژ

، جامع يخيمنظر تار کيدر  يانسان یدرك اكولوژ یبرا» كند:  يم شنهادي، پ1951در سال  يانسان یپرچم دار اكولوژ

 يط(«. 1998و روشنگر است ) یخود، ضرور يعيدر جهان طب هياول یو تجارب انسانها يباستان یها شهيبرگشت به ر

را در مقاله خود كه در كتاب  يانسان یاصطالح اكولوژ یمکنز کيرابرت پارك و رودر کاگو،يدر ش 1921 یسالها

 یمطالعه اكولوژ يكرد كه موضوع اصل شنهاديپ 1925است، عنوان كرده اند. پارك در سال  دهيچاپ رس هب« شهر»

و  ييتالش در مطالعه فضا «يانسان یاكولوژ»اضافه نمود:  یباشد. مکنز يمجموعه افراد و سازمانها در فضا م يانسان

بر سازمانها  يو زمان ييفضا تيو اثر موقع يطيمح يو تطابق يانتخاب یروهاين ريتحت تأث يروابط موجودات انسان يزمان

 قياز طر يانسان یاكولوژ ،یو بازساز یدوم، هنگام نوساز ي، اواخر جنگ جهان1951دارد. در ده  يانسان یفتارهاو ر

در  1961اروپا گسترده شد. پس از كنفرانس استکهلم در اواخر  یبه دانشگاهها یو مطالعات شهر تيجمع قاتيتحق

 یو بحرانها یه دنبال بحران منابع و ركود در رشته شهرب يانسان یاز توجه به اكولوژ یديجد یها نهيزم ،یانرژبحران 

 یدر الگوها رييدوره به تغ ني. اافتيگسترش  يستميس نيرشته ب کي، به عنوان 1971بوجود آمد. در دهه  یاقتصاد

 رييبخش، معطوف است. تغ ييرها یحفاظت و اقدامها یگوبه ال ياز مصرف كنندگ يعيطب طيروابط انسان با منابع و مح

تکامل  ينوع زين افتهيو توسعه ن ريفق یبه مشکالت كشورها یشهر يصنعت یاز مشکالت كشورها يانسان یوجه اكولوژت

 كه يافتگيفقر و توسعه ن یاز صنعت و توسعه گسترده به سو يناش یهايآلودگ یرا از سو ديتأك رييتغ نيبود. ا تيبا اهم

اول  مهيدر ن ويپس از كنفرانس ر يانسان یستند، توجه كرد. اكولوژبه همان اندازه مخرب ه يو انسان يکيزيف طيمح یبرا

چه در جنوب  يو غن ريفق نيب شيو افزا« شمال»، «جنوب» نيگسترش فاصله ب داري، توجه به سالمت، توسعه پا1991

 زين يچارچوب توسعه گذارده شد، عدالت اجتماع یمركز وركه سالمت به عنوان مح يو چه در شمال داشت. زمان

 طيمربوط به سالمت افراد در مح ليمسا یرو شتريب يانسان یاكولوژ: »نيآن خواهد بود. بنابرا یداريپا یبرا يزانيم

 «گردد يسالم متمركز م یها
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تکامل  اريعلم بس نيشده است و امروزه ا سيجهان تدر یدر دانشگاهها يانسان یچهارم قرن گذشته اكولوژ کيدر 

و  21ظهور و برنامه كار قرن  ژهيبه و يطيو مشکالت مح یاقتصاد ،يابعاد اجتماع ديكتأ شياست، كه با افزا افتهي

نسبت به  يستميس نيبه نگرش ب ازيباشد. ن يم 1992 لدر سا ويدر كنفرانس ر یداريتوجه نسبت به توسعه پا شيافزا

را  يستميس یورا دگاهيد یتکامل به سو دتريجد یشده و نگرشها رفتهيپذ یبه صورت گسترده ا يطيمح یزيبرنامه ر

 .دينما يم شنهاديپ

 يآغاز و در تمام يانسان یدر دانشکده بهداشت در گروه اكولوژ شيسال پ يس رانيدر ا يانسان یآموزش درس اكولوژ

 یگروه اكولوژ زيشد و در حال حاضر ن يم سيتدر يراپزشکيو پ يمختلف پزشک یو رشته ها يپزشک یدانشکده ها

 باشد. يم نهيزم نيدر ا تيبهداشت مشغول فعال در دانشکده يانسان

 (Missionرسالت رشته ) -3

 نيدر ا يخوب يو تخصص يآموزش یتواند برنامه ها يگروه م نياست كه ا نيا انگريب یگذشته و سابقه گروه اكولوژ

 جاديالزم را در آنها ا یهاگروه بوجود آورد و مهارت نيرا در ا يستميس نيب يقاتيتحق یشهاي. بعالوه گراديارائه نما نهيزم

 .دينما

 (Valuesحاكم بر رشته ) یارزشها -4

كه  يآن هم در صورت م،يابيسالم دست  يسالم به زندگ طيدر مح ميتوان ياست كه ما م نيا يانسان یاكولوژ ياساس دهيا

حول  يانسان ید اكولوژكه دانش و عملکر يو اسالم ي. اصول انسانميكن يزندگ عتيانسان ها و طب ريبا سا يدر هماهنگ

آموزش به آنان قابل انتقال است، عبارتند  انيرشته و در جر نيا دكارشناسان ارش تيو در ترب ابدي يمحور آن وحدت م

 از:

 يو عدالت در روابط اجتماع یبرابر    -

 يمنافع توسعه انسان یمناسب برا یبه فرصتها يدسترس    -

 منزلت انسانها احترام و مراقبت از بقا، ارزش و    -

 يطياقدام به حفظ ارزش و منزلت مح    -

 عتيانسانها با طب يستيهمز    -

 انسان یدادن به وجود و بقا تيكار به عنوان واقع    -

 طيمح یساز بايمانند ز يباشناختيز یارزشها    -

 همه یسالمت و رفاه برا ياساس دهيا    -

 یريادگيبر دانش و  ديتاك    -

 یاز حقوق و منزلت فرد تيحما    -

 همه فرهنگ ها رشيپذ    -

 يو جهان ياجتماع ،یصلح در سطح فرد    -

 

 (Vision) يچشم انداز برنامه آموزش -5
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نسل حاضر  یسالم برا طياز مح نانياطم یباشد. برا يم داريو توسعه پا طيبه مح یاديز يوابستگ یانسان دارا سالمت

بشردوستانه،  لينه فقط به خاطر دال داريفراوان شود. توسعه پا ديتأك يانسان یكولوژو ا داريبر توسعه پا ديبا ،یو بعد

 گردد. تيتثب ديبه صورت كل با طيبلکه به عنوان حفظ مح

و  یغالب اقتصاد یروين ندهيبه منظور حفظ سالمت انسان، در آ هيزاو نياز ا طيمح یو بازساز يانسان یاكولوژ دگاهيد

 ميخواه طيسالمت و مح يمنشور مل کيبه  ازين نهيزم نياشاره شد در ا زيهمانطور كه قبال  ن خواهد بود. ما ياجتماع

 داشت.

كه به  یا نهيآگاه، متعهد و متبحر در زم يدانش آموختگان تيترب نده،يرشته در ده سال آ یبطور خالصه دورنما ن،يبنابرا

 باشد. يخواهد بود، م یكشور یاهيزري¬در برنامه يو اجتماع یغالب اقتصاد نهيرسد زم ينظر م

 (Aims: )ياهداف كل -6

است كه  يدانش آموختگان تيو ترب طمحي –متقابل انسان  یو كنش ها  کپارچهينگرش  جاديدوره ا نيا يكل هدف

دوره  یمنظور دانش آموختگان در انتها نيمطالعه و اقدام كند. به ا يطيمشکالت مح یبرا  داريپا یدرباره راه حل ها

 قادر باشند: ديبا

 وابسته آموزش دهند. یرشته ها ريرا به سا يانسان ی.    اكولوژ1

و  یرا گردآور داريبا توجه به دستور كار سالمت و توسعه پا يانسان یاكولوژ ليمسا نهيدر زم هيپا ی.    داده ها2

 كنند. تيريو با تبحر اجرا و مد هيرا ته يستميس نيب يپژوهش یطرحها

 .ندينما يابيو ارزش یزيبرنامه ر داريبه اهداف سالمت و توسعه پا دنيس.    در جهت ر3

 یتهايو مسئول فيو سالمت در جهت آشناساختن آنان با وظا يپرسنل نظام بهداشت یبرا ييو كارگاهها نارهاي.    سم4

 .نديبرگزار نما داريمربوط به اهداف دستور كار سالمت و توسعه پا

به  دنيرس یبرا یزيو برنامه ر قاتيانجام تحق نهيمختلف در زم یا، سازمانها، وزارتخانه هانهاده یتهايفعال ني.    ب5

 .ندينما يارتباط و هماهنگ داريسالمت و توسعه پا

 

 (Role definition) ينقش دانش آموختگان در نظام بهداشت -7

 يم يو ارتباط یمشاوره ا ،یزير برنامه ،يپژوهش ،يكشور آموزش يرشته در نظام بهداشت نينقش دانش آموختگان ا

 باشد.

 (Task Analysisدانش آموختگان: ) یحرفه ا فيوظا -8

 يقاتيو مراكز تحق يدر موسسات آموزش عال سي: تدريآموزش

 يقاتيو مراكز تحق يو انجام آنها در موسسات آموزش عال يستميس نيب يقاتيتحق یپروژه ها هي: تهيپژوهش

 رينظ يطيمح ستيز يو خصوص يدر موسسات دولت يانسان یاكولوژ ليمسا یزيه رو برنام لي: تحلیزير برنامه

 ليمسا نهيدر زم هيپا یداده ها یگردآور نيو ... همچن یوزارت مسکن و شهرساز ست،يز طيمح یسازمانها ها،يشهردار

به اهداف و  دنيرسدر جهت  یزيبه برنامه ر كمکو  داريبا توجه به دستور كار سالمت و توسعه پا يانسان یاكولوژ

 داريسالمت و توسعه پا یبرنامه ها يابيارزش
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و  فيو سالمت در جهت آشناساختن آنها با وظا يپرسنل نظام بهداشت یكارگاهها برا نارها،يسم ی: برگزاریا مشاوره

 داريمربوط به اهداف دستور كار سالمت و توسعه پا یتهايمسئول

و  قاتيانجام تحق نهيمختلف در زم ینهادها، سازمانها، وزارتخانه ها یتهايالفع نيب يارتباط و هماهنگ جادي: ايارتباط

 داريبه سالمت و توسعه پا دنيرس یبرا یزير برنامه

 

 :يبرنامه آموزش يكل یهاياستراتژ -9

به  یكارآموز یباشد و دوره ها يو روش آموزش در كالسها دانشجو محور م یمقطع به صورت حضور نيآموزش ا

گزارش و نقد و  هيسالمت و ته یاكولوژ ليمرتبط با مسا یاز سازمانها و نهادها دي( و بازدلدي)در ف يدانيطور كار م

 عملکرد آنان است. يبررس

 دانشجو: رشيطول دوره و نحوه پذ -11

 ستيز ،ي(، بهداشت عموميانسان شي)با گرا ايجغراف ،يانسان یاكولوژ یاز رشته ها يکيدر  يدارا بودن مدرك كارشناس

 ،ييماما ،یبهداشت حرفه ا ت،يبهداشت خانواده و جمع ط،يبهداشت مح ست،يز طيها(، مح شي)همه گرا يشناس

مورد  يدامپزشک یحرفه ا ی( دكتريدندانپزشک و یداروساز ،ي)پزشک يعموم یدارا بودن مدرك دكتر ايو  یپرستار

 .یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ايو  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک دييتأ

 هر كدام بيو ضرا يمواد امتحان

 ظريب مواد امتحاني رديف

 3 مباني اكولوژی انساني 1

 2 جمعيت وتنظيم خانواده 2

 2 مقدمات آمار زيستي 3

 1 بهداشت عمومي 4

 2 زبان عمومي 5

 

 منابع امتحاني:

 مولفين ومترجمين نام مراجع معرفي شده دروس امتحاني

 Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom -1 انساني مباني اكولوژی
pub 

2- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge  
 سالمت همگاني واكولوژی انساني،دكتر سيمين آذری وهمکاران،انتشارت نسل فردا-3

 دانش خانواده،احمد احمديوهمکاران،انتشارات سمت جمعيت وتنظيم خانواده

 و همکاران،انتشارات خدمات فرهنگي كرمان جمعيت وتنظيم خانواده،مريم صفر نواده
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( مترجم:محمد تقي آيت اللهي ناشر امير daniel wاصول وروش های آمار زيستي دانيل) مقدمات آمار زيستي

 كبير،تهران

 روش های آماری وشاخص های بهداشتي دكتر كاظم محمد وهمکاران

 ای واكسيناسيون )آخرين چاپ(:انتشارات وزارت بهداشتراهنم بهداشت عمومي

 كتاب جامع بهداشت عمومي )آخرين چاپ( :انتشارات ارجمند

 

 

 

 ظرفيت وپذيرش دانشگاه ها

 

 ضرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 17 يزد-كرمان عادی

 8 يزد-كرمان مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

 

 

 که تنها تالش کردنشان را متوقف می سازند...انسان ها شکست نمی خورند بل
 

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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 رادیوبيولوژي وحفاظت پرتویی -5
 مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي سلولي وملکولي،ژنتيک،بيوفيزيک

از  ياز عوارض اشعه ناش یريشگياست كه جهت پ یولوژيراد یشهاياز گرا ييو حفاظت پرتو یولوژيوبيرشته راد

مورد  يليكاربرد دارد . مدارك تحص مارستانيب یمتريدز یشده ودرقسمتها یراه انداز یولوژيدستگاه راد یپرتوها

 – يپرتو درمان ینولوژتک-يو مولکول يسلول يشناس ستزي – يپرتوشناس یتکنولوژ يرشته  كارشناس نيدرا رشيپذ

 . باشدي( ميپرتو پزشک شي) با گرا یهسته ا يمهندس -کيزفي – کيزيوفبي – کژنتي – یهسته ا يپزشک تکنولوژی

روشن شده  ليدر سه مورد ذ ييو حفاظت پرتو یولوژيوبيحل مسائل راد نهيرشته در زم نينقش دانش آموختگان در ا

 است:

 يآموزش-3 يپژوهش-2 يخدمات-1

 (:Task analysis) ييو حفاظت پرتو یولوژيوبيارشد راد يرشته كارشناس یحرفه ا فيوظا  

 :يخدمات   -1

و انتخاب  ينيب شيپرتوها، پ کيولوژيو ب يطيو مح یفرد نگيتوريمان یبرنامه ها ديياصالح و تأ ،ينيبازب ه،يته -الف

 برد پرتو.نوع كار ازيمتناسب با ن یفرد نگيتوريو مان يحفاظت زاتيتجه نيبهتر

كاركنان مراكز كار با منابع  يو پزشک يو بهداشت يکيزيف یو مراقبت ها ييو حفاظت پرتو یولوژيوبيحل مسائل راد -ب

 در آن مراكز. يياز احتمال وقوع حوادث و سوانح پرتو یريپرتوساز و پرتوزاها و جلوگ

 :يپژوهش   -2

 یو ارائه راهکارها یو حفاظت پرتو یولوژيوبيات راددر خصوص موضوع يقاتيتحق یپروژ ها یو اجرا يطراح -الف

 .یريكاهش اثرات مخرب پرتوگ یمناسب در راستا

 .ييكار با منابع پرتو یساز نهيدر جهت به ديجد يحفاظت یها ستميو اختراع س یابداع، نوآور -ب

و  یولوژيوبيمطالعات راد يحفاظت در برابر پرتوها و پژوهش و بررس یدستورالعمل ها ديياصالح و تأ ،ينيبازب -ج

 یراهکارها افتني یدر راستا قيتحق ،يشخص یها یريكاهش پرتوگ یمناسب در راستا یكار یاتخاذ روش ها

 ييحفاظت پرتو یساز نهيدر به زاتيو شناخت تجه یكاربرد

 :يآموزش   -3

 جاديو ا يو درمان يوزشدر مراكز آم ييو حفاظت پرتو یولوژيوبيرشته راد یو نظر يكمک در امر آموزش دورس عمل

 يو درمان يكاركنان و كاربران مراكز آموزش يسطح علم یارتقا نهيزم

 

 ضرايب ودروس امتحاني:
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 ضرايب دروس امتحاني رديف

 2 فيزيک پرتوها 1

 2 راديوبيولوژی 2

 2 فيزيک عمومي 3

 2 زيست شناسي سلولي 4

 1 رياضي عمومي وآمار 5

 1 فيزيولوژی وآناتومي 6

 2 زبان عمومي 7

 منابع امتحاني

 مراجع معرفي شده دروس امتحاني

 فيزيک تشعشع وراديولوژی )جونز(،تاليف دكتر نجم آبادی-1 فيزيک پرتو ها

 پرتوهای يونساز–فيزيک پزشکي تاليف دكتر تکاور وساغری -2

 بوشانگ-3

 ترجمه دكتر حسين مزداراني–پروفسور اريک هال –راديولوژی برای راديولوژيست ها -1 راديوبيولوژی

-davvdحفاظت عملي در برابر تشعشع و راديو بيولوژی كاربردی دكتر اسفن داود-2

 ترجمه دكتر حسين مزداراني انتشارات تربيت مدرس

 حساب ديفرانسيل وانتگرال وهندسه تحليلي جرج توماس رياضي

 هولد-ليت -حساب ديفرانسيل وانتگرال با هندسه تحليلي لوپي

 زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش لوژی سلوليبيو

 فيزيک هاليدی وفيزيک دانشگاهي فيزيک عمومي

 فيزيولوژی پزشکي :گايتون فيزيولوژی وتشريح

 فيزيولوژی:شناخت اعمال ووظايف اعضای مختلف بدن:دكتر احمد رستمي

 فيزيولوژی وآنا توميک)برای رشته های پزشکي وپيراپزشکي(:

 حسين رضايي-کروشدكترمحمدرضا ني

The Anatomy and physiology Learning system : Editor : 
Applegate 

Illustrated Physiology and its companion : Ann- B- Mc 
Naught 

 دكتر كاظم محمد ودكتر ملک افضلي–روش های آماری وشاخص های بهداشتي  آمار

 ظرفيت وپذيرش دانشگاه ها
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 ضرفيت ی پذيرش كنندهدانشگاه ها نوع پذيرش

-شهيد بهشتي-تهران-بابل-ايران عادی

 شيراز

21 

-شهيد بهشتي-تهران-بابل-ايران مازاد با پرداخت شهريه

 شيراز

11 

 كارنامه های رتبه برتر:

  1392آزمون 5كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 48.61 فيزيک پرتوها

 55.56 راديوبيولوژی

 16.67 فيزيک عمومي

 59.72 شناسي سلوليزيست 

 13.89 رياضي عمومي وآمار

 36.11 فيزيولوژی وآناتومي

 56.67 زبان عمومي

 قبولي در دانشگاه ايران 5رتبه  نتيجه

 1392آزمون  17كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 45.63 فيزيک پرتوها

 57.65 راديوبيولوژی

 21.67 فيزيک عمومي

 59.72 زيست شناسي سلولي

 15.78 اضي عمومي وآمارري

 36.11 فيزيولوژی وآناتومي

 51.55 زبان عمومي

 قبولي در دانشگاه شهيد بهشتي 17رتبه  نتيجه

 

وقت نمی کنند دنبال  تالشند که درموفقيت به سراغ کسانی می آید که آن قدر

 آن بروند...
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 رفاه اجتماعی-3
 مدارك مورد پذيرش:كارشناسي كليه رشته ها

 س امتحاني:ضرايب ودرو

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 3 نظريه های جامعه شناسي 1

 3 آمار وروش تحقيق 2

دروس تخصصي)سازمان ومديريت،اقتصاد خرد وكالن،تامين ورفاه  3

 اجتماعي،روانشناسي اجتماعي(

4 

 3 زبان عمومي 4

 

 منابع امتحاني:

نام كتب معرفي شده توسط وزارت  دروس امتحاني

 بهداشت

 ين و مترجمينمولف

 نظريه های

 جامعه شناسي

 

نظريه های جامعه شناسي در دوران 

 معاصر

 

 نظريه های جامعه شناسي

 

 بنيادهای نظريه اجتماعي

 نظريه های بنيادين جامعه شناختي

ورج ريتزر, ترجمه محسن ثالثي , 

تهران : انتشارات علمي و فرهنگي 
1374 

غالمعباس توسلي, تهران : انتشارات 

 1369سمت 

 جيمز كلمن, ترجمه منوچهر صبوری

لوئيس كوزو و برنارد روزنبرگ , 

 ترجمه فرهنگ ارشاد

 تحقيق روش  آمار و

 

 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

 

 – فاضل رضا هترجم –ارل ببي 

 (جلد 2) سمت انتشارات

نورمن . ای . كورنز حبيب اهلل 

 تيموری, تهران: نشر ني

 علي دالور, تهران :رشد

 هوشنگ ترجمه –ای ، بي دواس 

 ني نشر – نايبي
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 سازمان و مديريت : از تئوری تا عمل سازمان و مديريت

 مباني مديريت

 

دكتر مهدی ايران نژاد پاريزی و پرويز 

گهر ، تهران ، انتشارات  ساسان

 نهم چاپ -  موسسه علوم بانکداری

- 1385 

 استيفن رابينز و ديويددی سنزو،

 و دكترسيدمحمداعرابي   ترجمه

 انتشارات همکاران

پژوهش های فرهنگي ، تهران چاپ 

 1384سوم 

 

 نظريه اقتصاد خرد اقتصاد خرد و كالن

 اقتصاد كالن

 

چارلز فرگوسن, جلد اول چاپ پنجم 

 1376و جلد دوم چاپ چهارم 

 روديکر دورنباخ و استانلي فيشر

(Dornbusch,R & Fisher.S ) )

ترجمه محمد حسين تيزهوش تابان, 

 1378تهران: انتشارات سرو ش

 

 تامين اجتماعي تامين و رفاه اجتماعي

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين 

 اجتماعي

 به سوی نظام چامع رفاه اجتماعي

 

الب, مشهد : بنياد فرهنگي مهدی ط

 1368رضوی 

دفتر حقوقي و مقررات وزارت رفاه 

 –اجتماعي نشر موسسه فرهنگي 

 آتيه آهنگ هنری

شورای برنامه ريزی سازمان بهزيستي 

كشور ، انتشارات سازمان بهزيستي و 
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 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 روانشناسي اجتماعي روانشناسي اجتماعي

 تماعيروانشناسي اج

 روانشناسي اجتماعي

شناخت اجتماعي ) روانشناسي 

 اجتماعي (

 

اليوت آرونسون, ترجمه حسين 

 شکركن , تهران:

 1371رشد 

علي پور مقدس, اصفهان مشعل 
1376 

آن هاری روش بال, ترجمه سيدمحمد 

 1371دادگران تهران: مرواريد 

محمود ايرواني و فاطمه باقريان 
1383 

 

 اه هاظرفيت وپذيرش دانشگ

 ضرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 13 اصفهان-علوم بهزيست وتوانبخشي عادی

 6 اصفهان-علوم بهزيست وتوانبخشي مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

اگر خداوند آرزویی را در دلت نهاد ،بدان توانایی رسيدن به آن را در تودیده 

 است...
 

 ردن ام هستم ...موفقيت ام را مدیون هرگز بهانه نياو
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 علوم تشریح-4
 مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها

شود كه ای اطالق مي، به دورهAnatomical Sciences (M.S)رشته كارشناسي ارشدناپيوسته علوم تشريحي 

ه از مهمترين رشته باشد. اين رشتگيرد و اولين مقطع پس از كارشناسي ميتحصيالت باالتر از كارشناسي را در بر مي

 باشد:پردازد و دارای سه زير مجموعه ميهای علوم پايه است كه به مطالعه ساختمان بدن انسان مي

 (Macroscopic Anatomyكالبد شناسي )

 (Microscopic Anatomyبافت شناسي )

 (Developmental Anatomyجنين شناسي )

های فوق را شوند كه توانايي تدريس و تحقيق در زمينهتربيت ميدر دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تشريحي افرادی 

 المللي داشته باشند.در سطح ملي و بين

های علوم پايه پزشکي از آن به رشته علوم تشريحي قديمي ترين شاخه علوم پايه پزشکي است بطوريکه ساير شاخه

اين رشته دچار تحول چشمگيری شده است.  تدريج نشأت گرفته است و در دو ده اخير با ظهور علم آموزش پزشکي

( از صورت Medical Educationبطوريکه ازيک ظرف شاخه كالبد شناسي اين رشته بنابر اصول آموزش پزشکي )

( تغيير يافته است و از طرف ديگر دروس Functionalتشريحي محض خارج و بصورت كاربردی و باليني و عملي )

قبيل الکترون ميکروسکوپي، كشت سلولي، مورفومتری و هيستوشيمي به اين علم  هايي ازبيولوژی سلولي و تکنيک

 اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.

های بنيادی، التحصيالن رشته علوم تشريحي براساس نظام ارزشهای اسالمي حاكم بر جامعه، بايستي از راه پژوهشفارغ

های دانش رويکردی جامع و ايجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل با ساير شاخهكاربردی كيفي و تقويت مطالعات نظری با 

 در تحقق اين رويکرد بکوشند.

دانشجويان و دانش آموختگان با تأكيد بر عدالت اجتماعي تالش در جهت ايجاد انگيزه در دانشجويان علوم پزشکي 

 نمايند.برای ارتقاء سطح سالمت جامعه خدمات مطلوبي را ارائه مي

ها، باعث پيشرفت در زمينه گيری از آموزش فعال و خالقيتالتحصيالن كارشناسي ارشد علوم تشريحي با بهرهفارغ

های پايه و باليني باعث تبديل بخش علوم های بنيادی و نيز تركيب پژوهشآموزش و همچنين با انجام پژوهش

 المللي خواهند شد.در سطح ملي و بينهای دانشگاه ترين بخشتشريحي خود به يکي از بهترين و شاخص

 (:Aimsاهداف كلي )
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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.

 شنا شوند.با روشها و فنون تدريس و تحقيق در رشته علوم تشريحي آ -

 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. -

 (Role Definitionنقش دانش آموختگان )

 تشريحي در دو حيطه آموزشي و پژوهشي نقش دارند. دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم

 (Task Analysisای دانش آموختگان )وظايف حرفه

 التحصيالن كارشناسي ارشد علوم تشريحي بر پايه نقش آموزشي ايشان عبارت است از:وظايف فارغ

 شناسي و جنين شناسي.تدريس دروس عملي كالبدشناسي، بافت -

 از اجساد و اعضاء فيکس شده. فيکس كردن جسد و نگهداری -

 های طبيعي كالبد انسان.تشريح جسد و شناخت وارياسيون-

 (.شناسي جنين –تهيه المهای ميکروسکوپي )بافت شناسي  -

 وظايف فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد رشته علوم تشريحي بر پايه نقش پژوهشي ايشان عبارتست از:

 قيقاتي در حوزه علوم تشريحي.مشاركت در طراحي و اجرای طرحهای تح -

 و تعداد واحدها: حي)سرفصل( ارشد علوم تشر يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 24:  یاجبار يدروس اختصاص

 واحد 2:  یارياخت ياختصاص دروس

 واحد 6نامه :  انيپا

 یاجبار يدروس اختصاص
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 4 تشريح تنه 2 گردنتشريح سر و 

 2 تشريح مغز و اعصاب 2 تشريح اندامها

 2/5 بافت شناسي اختصاصي 1/5 بافت شناسي عمومي

 2/5 جنين شناسي اختصاصي 1/5 جنين شناسي عمومي

 2 بيولوژی سلولي و ملکولي 2 تکنيک های ميکروآناتومي

 42 جمع 2 كارآموزی

  

 یارياخت يدروس اختصاص

 

 تعداد واحد نام درس احدتعداد و نام درس

 1 سمينار 2 روش تحقيق و آمار حياتي

 1 كار با حيوانات آزمايشگاهي 2 بيوشيمي

  8          جمع 2 پاتولوژی

 واحد از دروس فوق را بگذراند. 2 ديدانشجو با     

 دهند :  ليادامه تحص یتردر مقطع دك ريز یتوانند در رشته ها يم يحيارشد علوم تشر يرشته كارشناس النيفارغ التحص

سالمت و رفاه - سالمت در باليا و فوريتها- بيولوژی توليد مثل- انفورماتيک پزشکي- اپيدميولوژی

 مهندسي بافت – فيزيولوژی ورزشي- علوم سلولي كاربردی- علوم تشريحي- اجتماعي

 يحيو بازار كار ارشد علوم تشر يشغل یفرصتها

   پـژوهـــشــگـر-دانشگاه  استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يحيعلوم تشر يشغل یفرصتها ريسا

  يكالبد شناس كارشناس

 ضرايب ودروس امتحاني:
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 ضرايب دروس امتحاني رديف

 4 تشريح عمومي 1

 3 بافت شناسي 2

 2 زيست شناسي سلولي 3

 3 جنين شناسي  4

 2 زبان عمومي 5

 منابع امتحاني:

 

 مولفين ومترجمين مراجع مرفي شده دروس امتحاني

 بافت شناسي پايه بافت شناسي

 بافت شناسي

 بافت شناسي دهان و دندان

 

Janquera)آخرين چاپ( 

 دكتر جعفر سليماني راد

Tenkate )آخرين چاپ( 

 

زيست شناسي سلولي 

 ومولکولي

 زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش

و كتابهای جنين شناسي پزشکي معتبر فارسي كه با دو مرجع   Langman , Moore جنين شناسي

 انگليسي فوق مطابقت داشته باشند

و كليه كتابهای معتبر فارسي كه توسط دانشگاههای مادر به چاپ رسيده anatomy Gray,s تشريح عمومي

 Graysاند و با مرجع انگليسي فوق مطابقت نمايندو همچنين ساير كتب انگليسي با منشاء 

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ضرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

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

مدرس،رفسنجان،زنجان،زاهدان،سمنان،شهيد 

لرستان،مازندرانقزوين،كاشان،كردستان،كرمان،كرمانشاه،گلستان،گيالن،بهشتي،شيراز،

134 
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 ،مشهد،همدان،ياسوج،يزد

مازاد با پرداخت 

 شهريه

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

مدرس،رفسنجان،زنجان،زاهدان،سمنان،شهيد 

درانبهشتي،شيراز،قزوين،كاشان،كردستان،كرمان،كرمانشاه،گلستان،گيالن،لرستان،مازن

 ،مشهد،همدان،ياسوج،يزد

51 

 

 كارنامه های رتبه های برتر:

 1391آزمون  11كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 91.83 تشريح عمومي

 48.89 بافت شناسي

 16.67 زيست شناسي سلولي

 92.22 جنين شناسي 

 19.17 زبان عمومي

 دانشگاه اهواز 11رتبه نتيجه

 1392آزمون 15كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 58.33 تشريح عمومي

 44.44 بافت شناسي

 48.33 زيست شناسي سلولي

 85.56 جنين شناسي 

 41.83 زبان عمومي

دانشگاه شهيد  15رتبه نتيجه

 بهشتي

 

 

انسان هاي شجاع فرصت می آفرینند ،ترسو ها وضعفا منتظر فرصت می 

 نشينند...
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 (فيزیولوژي2
 شناسي كليه گرايش ها مدارك مورد پذيرش :زيست

 یاعمال سلول، بافت، اندام و دستگاهها ياست كه چگونگ يستياز علوم ز یشاخه ا یولوژيزيارشد ف يدوره كارشناس

 يخارج طيمح ايو  يداخل طيمح راتيياعم از تغ يطيمح راتيينقش تغ یولوژيزيدهد. در ف يبدن را مورد مطالعه قرار م

آنها  نيو روابط ب گريکديبر  يستيز یندهايمتقابل فرا ريتاث نين. همچرديگيعه قرار ممورد مطال ،يستيز یندهايبر فرآ

 .شوديواقع م قيمورد تحق

 و تعداد واحدها: یولويزي)سرفصل( ارشد ف يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 19:  یاجبار يدروس اختصاص

 واحد 7:  یارياخت ياختصاص دروس

 احدو 6نامه :  انيپا

 یاجبار يدروس اختصاص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 فيزيولوژی كليه و مايعات 2 فيزيولوژی سلول

 2 فيزيولوژی گوارش 2 فيزيولوژی تنفس

 2/5 فيزيولوژی غدد درون ريز 2/5 فيزيولوژی قلب و گردش خون

 2 روشهای فيزيولوژی 3 فيزيولوژی اعصاب

 11 جمع 1 كارآموزی

  

 یارياخت يدروس اختصاص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 آمار حياتي 2 فارماكولوژی

 2 بيولوژی مولکولي 2 بيوفيزيک

 2 آشنايي با مفاهيم فيزيولوژی باليني 2 كاربا حيوانات آزمايشگاهي

 2 موضوعات خاص در فيزيولوژی 2 كارآموزی باليني

  جمع 2 زبان تخصصي
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 واحد از دروس فوق را بگذراند. 7 دينشجو بادا    

 دهند :   ليادامه تحص یدر مقطع دكتر ريز یتوانند در رشته ها يم یولوژيزيارشد ف يرشته كارشناس النيفارغ التحص   

سالمت ورفاه -سالمت در بالیا وفوریتها-پزشکی مولکولی-بيولوزي توليد مثل-انفورمارتيك پزشکی-اپيدميولوژي

مهندسی -رشته مطالعات اعتياد-فيزیولوژي ورزشی-فيزیولوژي-علوم سلولی کاربردي-لوم اعصابع-اجتماعی

 نانو تکنولوژي پزشکی-بافت

 يولوژیزيو بازار کار ارشد ف یشغل يفرصتها

 مـعـلم  -پـژوهـــشــگـر    -استاد دانشگاه

 :غل وزارت بهداشتمشا يطرح طبقه بند نیدتریبر اساس جد يولوژیزيارشد ف یشغل يفرصتها ریسا

 پرستار-مـامـا   

 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

 گایتون آخرین چاپ

 گانونگ آخرین چاپ

Bern & Levy 

 ي پزشکیفيزیولوژ

 فيزیولوژي

Tex book of physiology 

 فيزیولوژي

انتشارات امير  -ابوالقاسم امين

 2374کبير 

 طلعت حبيبی

 مبانی زیست شناسی

 بندي رده –زیست شناسی سلول 

 جانوري

 زیست شناسی جانوري
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 5و4و  2جانور شناسی عمومی جلد 

Lehninger 

Devlin 

Principles of Biochemistry 

Text book of Biochemistry 

استفاده از  کتب فارسی تاليفی که 

سرفصل آنها متناسب با رفرانسهاي فوق 

 .باشد بالمانع است

 بيوشيمی

 

 

 ظرفيت پذیرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-تبريز-بقيه اهلل-بندرعباس-ايران-اهواز-اصفهان-اروميه-اردبيل-اراك عادی

-سبزوار-زنجان-زاهدان-رفسنجان-دانشگاه شاهد-ت مدرستربي-تهران

 يزد-همدان-مشهد-لرستان-گيالن-كاشان-شيراز-شهيد بهشتي-سمنان

127 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

-تهران-تبريز -بندرعباس-ايران-اهواز-اصفهان-اروميه-اردبيل-اراك

-كاشان-شيراز-شهيد بهشتي-سمنان-سبزوار-زنجان-زاهدان-رفسنجان

 يزد-همدان-مشهد-رستانل-گيالن

46 

 کارنامه هاي رتبه هاي برتر:

 2342آزمون 20کارنامه رتبه 

 دروس امتحانی درصد

 فيزیولوژي 47.78

 زیست جانوري 40.00

 بيوشيمی 49.17

 زبان عمومی 32.50

 نتيجه دانشگاه مشهد 20رتبه

 یك مرتبه نيست!صاحب اراده فقط پيش مرگ زانو می زند ،و آن هم در تمام عمر،بيش از 
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 کتابداري واطالع رسانی پزشکی-2  

 مدارک مورد پذیرش:کارشناسی کليه رشته ها

با  النيکه در آن فارغ التحص ستیرشته ا انيم تيبا ماه يدوره ا ،یپزشک یو اطالع رسان يارشد کتابدار یکارشناس

تواند بر  یکنند بلکه م یم یرا سازمانده یدانش، نه تنها اطالعات علوم پزشک تیریاطالعات و مد ياستفاده از فناور

 .داشته باشند یعلم تیریمد ،یمارستانيو  و ب یعلوم پزشک يادانشگاهها و دانشکده ه رينظ يمراکز يکتابخانه ها

 :توانمند خواهند بود ریز يها نهيرشته در  زم نیا النيفارغ التحص

 یدر دانشگاهها و مراکز آموزش سیتدر

 در حوزه مربوطهو ترجمه کتاب  فيتال

 کتابخانه ينرم افزار يبرنامه ها یابینظارت در ارز

 در حوزه مربوطه یاطالعات يگاههایو پا یاطالعات يبانکها یطراح

 انهامارستيو ب یعلوم پزشک يدانشگاهها يمرکز يکتابخانه ها تیریمد

 :و تعداد واحدها یپزشک یو اطالع رسان ي)سر فصل( کتابدار یبرنامه درس

 واحد 35کل واحدها : تعداد 

 واحد 55:  ياجبار یدروس اختصاص

 واحد 4:  يارياخت یاختصاص دروس

 واحد 2نامه :  انیپا

 ارياجبا یدروس اختصاص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 مديريت منابع اطالعاتي 2 مباني علم اطالع رساني
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 اطالعات سيستمهای اطالعاتي و فناوری 2 مباني برنامه نويسي

 2 مراجع و بانکهای تخصصي پزشکي 2 نمايه سازی و چکيده نويسي

 2 مديريت كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني 2 ذخيره و بازيابي اطالعات

 2 سمينار تحقيق 2 روش تحقيق

  جمع 2 كارورزی

 يارياخت یدروس اختصاص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 آشنايي با اصول آموزش از راه دور 2 يجيتاليكتابخانه های د

 2 مطالعه مستقل 2 مراكز اطالع رساني ملي و بين المللي

در مقطع دکترا ادامه  ریز يتوانند در رشته ها یم یپزشک یو اطالع رسان يارشد کتابدار یکارشناس النيفارغ التحص

 :دهند ليتحص

-مدیریت اطالعات سالمت-سالمت ورفاه اجتماعی-وفوریتها سالمت دربالیا-انفورماتيك پزشکی-اپيدميولوژي

 کتابداري واطالع رسانی پزشکی

 یپزشک یو اطالع رسان يو بازار کار کتابدار یشغل يفرصتها

 کتابدار-پژوهشگر-کارشناس/مدیر پایگاه داده-استاد دانشگاه

 ضرایب و دروس امتحانی

 ردیف دروس امتحانی ضرایب

 1 دانش کتابداري 3

لوم وتکنولوژي ع 3 2 
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 اطالعات پزشکی

 3 زبان عمومی 3

 منابع:

دروس 

امتحانی و 

 ضریب

نام کتب معرفی شده توسط وزارت 

 بهداشت
 مولفين و مترجمين

دانش 

 كتابداری

 

فهرست نويسي : اصول و روشها ) -1

 آخرين ويرايش(

 فلسفه ی كتابداری و اطالع رساني2-

3- cataloging & organizing 

digital resource : manual for 

librarians 

4- Anglo American 

cataloging Rules 

5- Management basics for 

information profession 

6- Metadata for information 

management and retrieval 

7- Medical Subject Heading 

8- NLM classification 

9- Pub med 

ی اطالعاتي مهم و معتبر پايگاهها -11

مورد استفاده در دانشگاههای علوم 

 پزشکي كشور

مقاالت مندرج در نشریات علمی و 

فتاحي ، رحمت ا... و مهدی طاهری ، آخرين -1

 ويرايش

 رهادوست ، فاطمه . آخرين ويرايش-2

3- Anne M.Mitchell & Brian E 

Surrat. Latest edition 

4- American Library Association 

and CLA. Latest edition 

5- G.Edward Ewans. Latest edition 

6- David Haynes. Latest edition 

7- U.S National Library of 

Medicine. www.nlm.nih.gov/mesh 

8- U.S National Library of 

Medicine. www.nlm.nih.gov/class 

9- U.S National Library of 

Medicine. 

www.ncbi.nlm.gov/pubmed 

 دانشگاههای علوم پزشکي عضو كنسرسيوم -11

حسين دياني و محمدرضا داورپناه. آخرين  -11

 ويرايش

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed
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 پژوهشی فارسی در سه سال اخير

 مروری بر اطالعات و اطالع رساني -11

مفاهيم و روشهای ذخيره و بازيابي  -12

اطالعات در نظام های رايانه ای كتابخانه 

 های ايران

13- Information management 

for health care professions 

14- Introduction to 

webometrics: Quantitative 

12- Merida L. Johns 

 مشهد.دانشگاه فردوسي آخرين ويرايش

13- Michael Thelwall. Latest edition 

14- Ronald Rousseau. Latest edition 

علوم و 

تکنولوژی 

اطالعات 

 پزشکي

 

- web research for the social 

scinces 

15- Publication and citation 

analysis as a tool for 

information retrieval 

16- Encyclopedia of 

multimedia technology & 
network 

17- Medical Information on 

the internet: A guide for 

health professionals 

18- Concepts of information 

retrieval 

19- thesaurus construction 

and use: A practical manual 

و ساير منابع مرجع درسي مشابه در 

 دانشگاههای برخوردار از رشته

15- Margherita Pagani/ Bocconi 

University 

16- Robert KILEY, Churchill 

Livingstone. Latest edition 

17- Miranda L. Pao. Latest edition 

18- Jean Aitchison Alan Gilchrist 

and David Bawden. Latest edition 

19- Routledge/ Latest edition 
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 ظرفيت پذیرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

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

 كرمان همدان-بهشتي

74 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

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

 کارنامه هاي رتبه هاي برتر:

 2342آزمون 4کارنامه رتبه 

 دروس امتحانی درصد

 دانش کتابداري 46.67

 علوم وتکنولوزي اطالعات پزشکی 21.67

 زبان عمومی 50.83

 نتيجه دانشگاه تهران 4رتبه 

 

 

 

د،که واقعا آن ها را باور داشته باشيد هميشه چيز هایی اتفاق می افت

 ...ایمان وباور است که باعث می شود چيزي اتفاق بيفتد.
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 ميکروب شناسی مواد غذایی-7

 مدارک مورد پذیرش:زیست شناسی گرایش هاي ميکروبيولوژي ،بيوشيمی،ژنتيك

بحث و گفتگو  زیر اريانداران بسج ای هاسميکروارگانياست که درباره م یدانش یشناس کروبيم ای يولوژيکروبيم

و  روسها،یو ها،ي، باکتر وتهایشامل پروکار شوندیم یبررس شتريب يولوژيکروبيکه در م ی. جاندارانکندیم

 .باشدیپروتوزوآها م ای هایمانند قارچ و تك سلول ییهاوتیوکاری

مواد  ينحوه نگهدار لياز قب یوعاتاست که به موض یشناس کروبياز م يشاخه ا ییمواد غذا يولوژيکروبيم رشته

 .پردازد یها م سميارگان کرويشده از م جادیا يو شناخت عفونت ها ییو فساد مواد غذا یشناخت آلودگ ،ییغذا

 یها منتقل م سميارگان کرويو توسط م ییمواد غذا قیبوده است که از طر ییزایماريعوامل ب افتنی یهمواره در پ بشر

آنها از گذشته تا کنون  يآنها با هدف کنترل و نابود یکيژنت اتيو خصوص زیموجودات ر نیا مطالعه نرویشوند. از ا

 .زاستیماريب يها سميارگان کرويم یمطالعه و بررس یعنی وضوعم نيهم زيرشته ن نیا یادامه داشته است. رسالت اصل

 عیدرس در رشته علوم و صنا كیرت رشته، تنها به صو نیا ياز راه انداز شيقبالً و پ ییمواد غذا يولوژيکروبيم

 مستقل در آمده است يمباحث مطروحه، امروزه به صورت رشته ا تيبا توجه به اهم کنيشد، ل یم سیتدر ییغذا

 :و تعداد واحدها ییمواد غذا یشناس کروبي)سر فصل( ارشد م یبرنامه درس

 واحد 35تعداد کل واحدها : 

 واحد 55: ياجبار یدروس اختصاص

 واحد 2:  يارياخت یصاصاخت دروس

 واحد 2نامه :  انیپا

در مقطع دکترا ادامه  ریز يتوانند در رشته ها یم ییمواد غذا یشناس کروبيارشد م یکارشناس النيفارغ التحص

 :دهند ليتحص

علوم -توکسين هاي ميکروبی-سالمت ورفاه اجتماعی-سالمت در بالیا وفوریتها-انفورماتيك پزشکی-اپيدميولوژي

 غذایی وصنایع

 فرصتهاي شغلی و بازار کار ارشد ميکروب شناسی مواد غذایی
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  ستیولوژيکروبيم-دانشگاه  استاد

مشاغل وزارت  يطرح طبقه بند نیدتریبر اساس جد ییمواد غذا یشناس کروبيارشد م یشغل يفرصتها ریسا

 :بهداشت

  یو بهداشت یشیآرا ،یدنيآشام ،یمواد خوراک کارشناس

 نی:ضرایب ودروس امتحا

 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:

 

   منابع آزمون  دروس مربوطه  رشته امتحاني

ميکروب شناسي 

 مواد غذايي

  Microbiology باكتری شناسي 

Microbiology 

Zinsser Microbiology 

Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al 

Jawetz & et al 

Joklike & et al 

Finegulld (Baily & 

Scott)  

Murray 

 Krasuses Food and Nutrition care process L.Kathleen تغذيه عمومي 

- thRaymond 13 –cel mahan Sylvia Escott stump Juni

2012 

بيوشيمي 

 عمومي 

Principles of Biochemistry  

Text book of Biochemistry  

Lehninger  

Devlin  
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Biochemistry 

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها 

 متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است. 

Stryer 

 Medical Parastiology انگل شناسي

Basic Clinical parasitology 

 (1بيماريهای انگلي در ايران )جلد 

 بيماری های تک ياخته ای 

Markell and Voge 

s2006 

توسط چند نفر از انگل 

شناسان به فارسي ترجمه 

 شده است.

Neva F.A & Brown 

H.W 

 آن توسط  1993چاپ 

دكتر اطهری به فارسي 

ترجمه شده است. دكتر 

 اسماعيل صائبي 

 قارچ شناسي پزشکي  قارچ شناسي 

 قارچ شناسي پزشکي جامع

قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص 

 آزمايشگاهي 

Medical Mcology 

 قارچ شناسي پزشکي روشهای عملي 

دكتر  –دكتر مسعود امامي 

 –دكتر مقدمي  –كردبچه 

انتشارات  –دكتر زيني 

چاپ  –دانشگاه تهران 

دكتر فريده  1375پنجم 

دكتر امير سيد علي  –ي زين

 –دكتر امامي  –مهبد 

انتشارات دانشگاه تهران 

 1388چاپ 

 –دكتر شهال شادزی 

اصفهان  –انتشارت گلبهار 

 چاپ ششم 

Rippon 
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اوانس و ريچاردسن ترجمه 

 دكتر عليرضا خسروی 

ويروس 

 شناسي

Medical Microbiology 

Medical Microbiology 

Zinsser 

E.Jawetz 

 يرش دانشگاه ها:ظرفيت پذ

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 11 زنجان-تهران عادی

مازاد با پرداخت 

 شهريه

 2 تهران

 كارنامه های رتبه های برتر

 1392آزمون 2كارنامه رتبه 

 

 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 دانشگاه تهران 5رتبه 

   

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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 نانوتکنولوژي پزشکی-0
 يه گرايش هامدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كل

فوق  يتحول یكوچک به دست آمده است و به سو اريو مواد با ابعاد بس ليوسا یتکنولوژ یشرفتهايپ ر،يدو دهه اخ در

، قطر  زيمادون ر یاحساس اندازه ها یرود . برا يم شيقرن دگرگون خواهد كرد ، پ انيالعاده كه تمدن بشر را تا پا

متر . 11 -9نانومتر صدهزار برابر كوچکتراست  کي،  ديريت در نظر بگاس متريليدهم م کيسر انسان را كه  یمو

ابعاد مادون  نيسروكار خواهد داشت كه چن يداتيو تول هايري، اندازه گ ليرو با وسا شيدر قرن پ يو مهندس یتکنولوژ

 ، يکيواص مکانخ نيو كنترل است . همچن يدر ابعاد چند مولکول قابل طراح یدارند . درحال حاضر پروسه ها یزير

و سنجش است  ليها در حدود ابعاد نانومتر قابل درك و تحل هيمواد در ال …و ی، نور يسي، مغناط يکي، الکتر ييايميش

به مزاح گفته  کهيداشت ، بطور یريچشمگ شرفتيبزرگتر پ یكردن دانه ها زتريدرقرن گذشته در هرچه ر ی. تکنولوژ

 رديگ يهم تعلق م مهينوبل ندارد ، بلکه به آن جر زهيجا تنها(( نه Sub-Atomic)) ياتم زيكشف ذرات ر گريشد كه د

بزرگتر  یكرد تا دانه ها بيترك ديرا با زيمواد مادون ر يعنيكند .  يم يعکس را ط رينو درقرن حاضر مس ی! تکنولوژ

 كارآمد به وجود آ ورد .

 

 زيمادون ر یاز دانه ها يبي، ترك يعيطب یوعه هاكردن حاكم است . مجم ديتول یبرا عتيكه در طب يهمان روش درست

 در حدود نانو است . یمتفاوت با اندازه ها ايبا خواص مشابه و  صيقابل تشخ

 

است .  دهيبه ظهور رس ديبه مواد جد افتنيدست  ايو  هايماريهم اكنون در درمان ب زيمادون ر یهايدر فناور قاتيتحق اثر

بار  ونهايليكوچکتر و م اريبس یها انهياست .اكنون ساخت را يشيو آزما یكاربرد قاتيدر مرحله تحق یاريموارد بس

 . اردقرار د يقاتيتحق یدر دستور كار شركتها عتريسر

 

مجموعه ها را بطور خودكار مولکول  عتياست . همانطور كه طب يمولکول ديتول نديفرا کي یكوتاه نانوتکنولوژ يانيب در

اعتقاد كه هرچه در  ني، با ا ديمحصوالت جد ديتول یبرا ديونتاژ كرده است ، ما هم باهم م یبه مولکول ساخته و رو

كه چند  ستين ني. البته منظور ا ميكن دايپ يراه عتيطب ري، نظ هست زين شگاهيدر آزما ديشده قابل تول ديتول عتيطب

را برق  یكه شهر مياز آن بساز وگاهرين کيو خوراك پس از چند سال  یو با رساندن انرژ ميكن دايهسته از مواد راپ

 يبزرگتر مصرف دارد ، راه یدر مجموعه ها یبه نحو زكهيمادون ر داتيو تکامل خودكار تول بيترك یدهد . بلکه برا

و خم كردن و سوراخ كردن  دنيمانند تراش يکيزي، روشها و ابزارآالت متعارف ف زيمادون ر ی. در اندازه ها ميابيب

 . ستنديجوابگو ت…و

 

 را دنبال كرد . يعيطب یروش پروسه ها ديبا يملکول ینهايساختن ماش یبرا
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به  افتنيشده است و به موازات آن دست  دهيكه ژنم نام DNAژنها و  شيآرا يعنيبدن  یساختار ینقشه ها هيته با

،  اهاني، گ ديدمواد ج ديخواهد شد . تول جاديا يدر هست یاري، در دراز مدت تحوالت بس زيمادون ر یتکنولوژ

و  بيشود و با ترك يرفع م عتيدر طب جوداتمو یانسان متحول خواهد شد . اشکاالت ساختار يجانداران و حت

متفاوت بوجود خواهد  یتهايبا خواص فوق العاده و شخص یديو جانوران ، موجودات جد اهانيگ کيخواص اورگان

 يمولکول ینهايماش دي(( است ، به طرف تول Multi- Disciplinary يشيگرا نيكه چند يعلوم و مهندس ندهيآمد .آ

 . ديرا عرضه نما کيبريو سا کيارگان یوندهاياز پ ييكارآ یبتواند مجموعه ها تينها درسوق داده خواهد شد تا 

 

كرد  هيشبتوان ت يادغام شده هستند ، م يمختلف ول دهي) سخت افزار ( و برنامه ) نرم افزار ( كه دو پد انهيرا به را يهست

 نهفته در خلقت آن است . تيبرنامه ، قابل اي( و نرم افزار  دروژني. سخت افزار مصداق ماده ) اغلب اتم ه

 

 شينوع آرا ونهايلينهفته در خود توانسته است م تيسال با قابل اردهايليم يدر ط دروژنيه ييبه نظر ساده و ابتدا اتم

 افتنيو  ديجد یهايزيدر برنامه ر يود آوردن اساس ماده عاجز است . ولبوجود آورد . بشر از بوج يمختلف را در هست

 یرا خواهد شناخت و به اصطالح ، قفلها عتيش خواهد رفت . طبيوجود دارد ، پ عتياز آنچه در طب یگرياشکال د

 يعيطب لياز درجه حرارت و فشار كه درتشک یمناسبتر طيشگفت آور آن را باز خواهد كرد . احتماال انسان در شرا

 اريت در اختيرا در نها یگريد اراتيكند ، س ديمورد نباز خود را تول یالزم است ، بتواند اتمها دروژنيمواد مختلف از ه

و كهکشانها  يدر اكثر نقاط جهان هست تيراه ابد یها مهيدوردست ما بتوانند در ن یكه نواده ها ستين ديو بع رديبگ

 .ننديگز يسکن

 

راخواهند داشت. . از  يتاليجيو د يهزاره سوم انسانها در بدن خود انواع لوازم مصنوع انيل از پاقب ادياحتمال ز به

اطالعات در مغز آنها در  ليفهم و تحل تيرنج نخواهند برد .قابل …و ی، درد ستون فقرات ، كم حافظه ا یري، پ یماريب

 يمطالعات پژوهش یمانند امروز احتماال برا يعيطب ینهاانسا ندهيآ یها رهخواهد شد . در هزا تينها يبا امروز ب سهيمقا

درد و  نهمهياز ا ندهيخواهند شد و مردمان آ ليو بطور حتم قابل احترام تبد يشگاهيآزما یشده و به نمونه ها ینگهدار

 اند ، متعجب و متاثر خواهند بود . دهيقبل كش یكه اجداد آنها در هزاره ها يناراحت

 

 یبه پژوهشها یبطور جد يقاتيو علوم ، دانشگاهها و مراكز تحق يدر مهندس ديم با تحوالت جدجا دارد همگا اكنون

و در  ميده ليتحو ندهيآ یدانش روز را به نسلها یمرزها ميمشغول شوند تا حداقل ما هم بتوان زيمادون ر یتکنولوژ

 شهياند یمق شکوهمند و معجزه آساو ع مييبه خود آ تر. باشد هرچه زود ميداشته باش يسهم يهست ديجد یتشکلها

 يمصداق واقع ندهيدر آ یاجل سعد خي. گفته ش ميريفاصله بگ يو افکار فرسوده موروث ينيو از كوتاه ب ميابيبشررا در

 خواهد داشت : یتر

 

 داشت:  یاز نانوتکنولوژ ديبا یانتظار چه
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به  نجايبگذارد . در ا ندهيآ یدر دهه ها يصنعت یابر كشوره ياساس یريآن را دارد كه تاث ييتوانا ديجد یتکنولوژ نيا

به دست آمده  يو مشاهدات بخش خصوص قاتيكه بر اساس تحق ینانوتکنولوژ نهيدر زم يعمل یاز نمونه ها يبرخ

 شود . ياست ، اشاره م

خواهند شد كه ساخته  یمنحصربفرد ، طور یهايژگيباال و و ييبا كارا اسيمق کينانومتر به  اسيرود كه مق يم انتظار

 تواند باشد . يامر نم نيا یپاسخگو يسنت يميروش ش

دالر  ونيليم 911و  هايهاد مهيصنعت ن یدالر برا ارديليم 311تواند باعث گسترش فروش ساالنه  يم ینانوتکنولوژ •

 شود . ندهيسال آ 15تا  11 يمجتمع ، ط یمدارها یبرا

 خواهد داد . شيبشر را افزا يجسم یهاييو توانا تيفير ، ك، طول عم يبهداشت ی، مراقبتها ینانوتکنولوژ •

 181امر ، خود  نيخواهد بود كه ا یبه نانوتکنولوژ يمتک ندهيسال آ 15تا  11در  يياز محصوالت دارو يمين بايتقر •

 را به گردش درخواهد آورد . ينگيدالر نقد ارديليم

دانش ،  نيشده است ا ينيب شيهستند كه پ يفراوان یكاربردها یدارا يميپتروش عيدر صنا ینانوساختار یستهايكاتال •

 قرار دهد . ريتحت تاث ندهيسال آ 15تا  11 يدالر را ط ارديليم 111ساالنه 

را  یتر یاقتصاد یخواهد شد و راهها ميعظ تيجمع کي یبرا یموجب توسعه محصوالت كشاورز ینانوتکنولوژ •

 یديخورش یهمچون انرژ ريپذ ديتجد یهاياستفاده از منابع انرژ یراهها یزسا نهيآب و به ييو نمک زدا هيتصو یبرا

،  ديگرد شيآزما رايكه اخ ينانولوله كربن یگذرا با الکترودها انينوع انباره جر کي. بطور مثال استفاده از  ديارائه نما

 كند . يم ييرا نمک زدا ايبار كمتر از روش اسمز معکوس ، آب در 11روش  نينشان داد كه ا

سالمتر را  يستيز طيها ، مح ندهيكمتر كرده و با كاستن آال ابيبشر را به مواد كم ازين یرود كه نانوتکنولوژ يانتظار م •

 ینانوتکنولوژ شرفتيحاصل از پ يي، روشنا ندهيسال آ 15تا  11 يدهد در ط يمثال مطالعات نشان م یفراهم كند . برا

كاهش  نيدالر و همچن ارديليم 111ساالنه  يي، باعث صرفه جو ادهكاهش ددرصد  11را تا  یانرژ ي،مصرف جهان

 تن كربن شود. ونيليم 211 زانيهوا به م يآلودگ

متحده ،  االتيمثال در ا یاند . برا افتهيكسترش  ینانوتکنولوژ هيبرپا یدالر ارديليچند سال گذشته بازارچند م در

IBM را ابداع كرده است . يسيمغناط یحسگرها یسر کيسخت ،  یسکهايهد د یبرا 

Eastern Kodak  3وM را به وجود آورده اند . شركت  ینازك نانو ساختار یلمهايساخت ف یتکنولوژMobil 

را  ینانوذره ا ی، داروها Merckكرده است و شركت  ديتول ييايميش یدستگاهها یرا برا ینانو ساختار یستهايكاتال

 Samsungخودروها و  یرا برا یشده نانوذره ا تيتقو یمريمواد پلدر ژاپن  وتايعرضه كرده است . تو

Electronics هستند . بشر درست در  يكربن یتوسط نانولوله ها شيسطح صفحات نما یدر كره ، در حال كار بر رو

نانو لوله  ) نانو ذرات ، رنديگ يبهره م یبعد کي یاز نانوساختارها یمحصول تجار نيقرار دارد و فقط چند ريمس یابتدا

از  یدو و سه بعد ینانوساختارها ديمقرون به صرفه تول یو روشها ديجد اتي( . نظز کهايالست وپرو س هيها ، نانو ال

 باشند. يم ندهيآ يموضوعات مورد بررس
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ه دانشمندان قرار داد یرو شيرا پ یزيانگ رتيمتر، جهان ح ميونيليم کي اسيدر مق یكاربرد فناور اي یتکنولوژ نانو

 اميپ وندد،يپ يعرصه بوقوع م نيكه در ا يپرشتاب یشرفتهاي. پافتيتوان  يآن نم یبرا یرينظ تيبشر خياست كه در تار

 رامونيپ طيمح رييتغ یبرا يليبد يب یها ييبه توانا يابيدست انهرا با خود به همراه آورده است: بشر در آست يمهم

خواهد شد،  داريپد ديجد یفناور نينه چندان دور به مدد ا یا ندهيآ كه در یقرار گرفته است و جهان و جامعه ا شيخو

 در گذشته خواهد داشت. يبا جهان مالوف آدم نياديبن ييتفاوت ها

و  ريخ ريتوان از آن در مس يدولبه است كه م غيت کيچونان  یگريد یهر فناور رينظ ینانو تکنولوژ رنايگزارش ا به

 اتيتر خصوص قيشناخت دق یفناور نياز ا یريبه عمل آورد. گام اول در راه بهره گ و فنا استفاده ینابود ايصالح و 

 ينکته را م کي یداده است. در خصوص نانو تکنولوژ یجا وداست كه در خ یبالقوه ا یها تيبا قابل ييآن و آشنا

و  ستيخصصان، شناخته شده نمت یبرا يهنوز، حت ديجد یفناور نيقرار داد: ا ديو بدون ابهام مورد تاك يتوان به روشن

 سازد. يمتنوع هموار م یها يگمانزن یكند و راه را برا يم متريرا كه آن را در برگرفته ضخ يامر هاله ابهام نيهم

همانند جعبه پاندورا در اسطوره  ايو  يشل یدر داستان مر نيفرانکشت ييواليه رينظ یفناور نيباورند كه ا نيبر ا يكسان

 یها ييمعتقدند كه به مدد توانا زين يدارد. در مقابل گروه يبشر درپ یابنا یبرا ی، مرگ و نابودباستان وناني یها

 كرد. نتوان عالم را گلستا يم یفناور نيحاصل از ا

 یو ژاپن با بودجه ا کايدانشگاه در اروپا، آمر 271در سراسر جهان و  یتجار -يقاتيشركت تحق 451حال حاضر  در

قلمرو  نيهستند. در ا یدر عرصه نانو تکنولوژ قاتيشود سرگرم انجام تحق يدالر بالغ م ارديليم 4كه در مجموع به 

شده،  ليذرات تشک نياز هم عتيو از آنجا كه كل طب ارندگذ يم شياز خود به نما رمتعارفيغ یاتمها و ذرات رفتار

 نيكه در ا يدانشمندان بيترت نيه اعالم است. ب یريمعنا شناخت بهتر نحوه شکل گ کيشناخت نحوه عمل آنها، به 

 دايپ يياو در خلقت عالم آشنا زيو نقشه شگفت انگ يخالق هست رياعتبار با ذهن و ضم کيقلمرو به كاوش مشغولند، به 

را در  یتواند توان فوق العاده ا يم يهست یرازها ييآورد، شناسا يبه همراه م ييتوانا ييكنند، اما از آنجا كه دانا يم

 1991آغاز شد و در دهه  1951از اواخر دهه  یدر قلمرو نانو تکنولوژ قيرازها قرار دهد. تحق نيكاشفان ا ارياخت

 .ديگرد ديعا قاتيتحق نياز رهگذر ا ريچشمگ جينتا نينخست

 کليصفحه از جنس ن کي یاتم گزنون را بر رو 35ام موفق شدند يب یگروه از محققان شركت آ کيجمله آنکه  از

 یدرباره ساختارها يبه بررس گريدرج كنند. محققان د يکليصفحه ن یرا بر رو يتک اتمها نام نيو با كمک ادهند  یجا

 دينازك تر و مقاوم تر تول یپرداختند تا بتوانند مواد شميابر یتار عنکبوت ها و رشته ها رينظ عتيموجود در طب زير

 یپژوهشها یراه را برا 61 -كربن اي نينسترفولريبه باكمكربن موسوم  دينوع مولکول جد کيساخت  انيم نيكنند. در ا

 یاست، لوله ها يآن هنوز در درست بررس زيانگ رتيمولکول كه خواص ح نيهموارتر كرد. محققان با كمک ا یبعد

اده متر مورد استف ميونيليم کيمختلف در تراز  یساختارها جاديا یتواند برا ينانو ساخته اند كه م اسيدر مق یا نهيموئ

را آشکار كرده است. به  یمواد مختلف صورت گرفته و خواص تازه ا یكه در ابعاد نانو بر رو ييها ي. بررسرديقرار گ

 یشترياز استحکام ب اسيمق نيفوالد در ا یها هيكنند و ال ينور ساطع م دابعاد از خو نيدر ا کنيليعنوان مثال ذرات س

 رند.فلز برخوردا نيبا صفحات بزرگتر ا اسيدر ق
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را آغاز كرده اند. به عنوان نمونه شركت  ینانوتکنولوژ یها افتهي ياز برخ یشركتها از هم اكنون بهره بردار يبرخ

 یودهاي. ساخت دديفزايآنها ب ريتاث زانيكند تا بر م يخود استفاده م يشياورال از مواد نانو در محصوالت آرا يشيآرا

كه با كربن  يسيتن یشود. توپها ييبرق صرفه جو نهيدرصد در هز81ود تا ش يبا استفاده از مواد نانو موجب م ینور

با استفاده از مواد نانو  گريد یاست. شركتها یعاد یسبکتر و مستحکمتر از توپها دهيساخته شده و روانه بازار گرد 61

و  نيو همه چ زگرداندها بارا به آن هياول یتوان حالت اتو يبار تکاندن آنها م کيكرده اند كه با  ديتول ييپارچه ها

شوند.  يپاك م زيپارچه ها جذب شده اند ن نيكه به ا يبار تکان همه گردوخاك کي نيكرد. با هم ليرا زا شانيچروكها

 ،يمولکول اسيعالئم عفونت در مق نيمواد درست شده كه به محض مشاهده نخست نيبا ا یهوشمند یزخم بند ینوارها

 سازند. يپزشکان را مطلع م

ساخته شده  نکيع یهايدارند. لنزها و عدس زكردنيتم -خود تيشده كه قابل ديتول ييوانهايل نينوع مواد همچن نيهم زا

 یرفته اند كه درصددند با مواد نانو پوششها شيگروه از محققان تا آنجا پ کياز جنس مواد نانو ضد خش هستند و 

پوشاند و مانع خروج آنها  يرا در خود م دزيا روسيو رينظ كخطرنا یروسهايو یحاو یكنند كه سلولها ديتول يمناسب

كرده اند كه  دايرا پ ييتوانا نينانو آن است كه اكنون دانشمندان ا یفناور يكنون تينکته درباره موقع نيشود. مهمتر يم

شود.  یاز تحوالت بعد یرايساز بس نهيتواند زم يبالقوه م ييتوانا نياز آنها بپردازند و ا یريدر تراز تک اتمها به بهره گ

 یرساندن به سلولها بيتوان بدون آس ياعتقادند كه م نيبر ا یمحققان در حوزه نانوتکنولوژ نيگروه از برجسته تر کي

است و  ييخام و ابتدا اريسلولها بس يبررس یبرا يكنون یها وهيپرداخت. ش قيدر درون آنها به كاوش و تحق ،ياتيح

 یاريحال بس نيسلولها را از هم بشکافند و در ا رنديافتد ناگز يكه در درون سلول اتفاق م هچشناخت آن یدانشمندان برا

 رود. يم نيموجود در آن از ب یارگانلها ايدرون سلول  یالهاياز اطالعات مهم مربوط به س

 يفيظر یارهاابز ليگرد آمده اند، سرگرم تکم يستيز یستمهايموسوم به اتحاد س يگروه از محققان كه در گروه کي

 ايسلول  يدرون یرساندن به اجزا بيو بدون آس ياوضاع و احوال درون سلول در زمان واقع يهستند كه هدف آن بررس

 اياز لوله ها  ييها فيمشغول ساخت آن هستند رد روهگ نيكه ا یآن است. ابزار يداخل یبخشها تيمداخله در فعال

 لهيرا كه به وس ينيرا به انجام برسانند از جمله آنکه هزاران پروتئ يمختلف فيكه قادرند وظا فنديظر اريبس یمهايس

 یدستگاهها و ابزارها ديبه نوبه خود سرگرم تول زياز محققان ن گريد یكند. گروهها ييشود شناسا يسلولها ترشح م

 هستند. گريد يانجام مقاصد علم یبرا گريد

 یدر ابعاد نانو هستند كه قادر خواهند بود مولکولها ینور یرهابيف ليگروه از محققان سرگرم تکم کيعنوان نمونه  به

 نيتواند پروتئ يرا دردست ساخت دارند كه با استفاده از ذرات طال م يدستگاه زين يكنند. گروه ييمورد نظر را شناسا

آنها  يواقع تيفعال نيح آنکه بتوان از سلولها در یاعتقاد پژوهشگران برا به. ندازدياز كار ب ايرا فعال سازد  ينيمع یها

 يعيطب تيقرار داد. سلولها در فعال ياساس دنظريرا مورد تجد شهايآزما ميتنظ وهيش دياطالعات مناسب به دست آورد، با

خود، ردوبدل كردن مواد  انيم هارسانند: از جمله انتقال اطالعات و عالئم و داده  يرا به انجام م يخود امور مختلف

شبکه استفاده  –انتقال ابر  یموسوم به الگو یگروه از روش تازه ا کي. ياتيخت و ساز و اعمال حو باالخره سو ييغذا

 اريبس یلوله ها نياز ا کيسازد. هر يم رينانومتر را امکان پذ 8به قطر تنها  ینانومتر یهايهاد مهيكرده اند كه ساخت ن
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 یبر رو یان ا یبخش كوچک از رشته د کي ايو  دينوكلئو اس گوياول کي ايپادتن خاص  کيتوانند  يم هبالقو زير

 دهند. یخود جا

بر  ديكامل با تيبه موفق يابيدست یسلول انجام داد. برا کي یمتفاوت بر رو شيآزما 1111توان  يكمک هر تراشه م با

قرار داد كه  يعيآنها را در درون ما ديسلولها با يبررس یغلبه شود، ازجمله آنکه درحال حاضر برا تهاياز محدود يبرخ

را از  نهيموئ یتواند سنجنده ها يم عيما نيموجود در ا ونيكند، اما  يم یسلولها را بازساز يعيطب ستيز طيمصنوعا  مح

 یآن كمتر است. گروهها وني يدهند كه چگال يم یجا يعيرفع مشکل، محققان سلولها را درون ما ی. براندازديكار ب

 نياز ا يکيكنند.  اعجهان سلولها ابد يبررس ینانو برا اسيمناسب در مق یا ابزارهادر تالشند ت زياز محققان ن یگريد

پادتن جا  ينوك نوع ینانومتر است و بر رو 41است كه ضخامت نوك آن  ینور بريف کيابزارها چنانکه اشاره شد 

 یبرهايبا استفاده از ف ینور بريف نيداده شده كه قادر است خود را به مولکول مورد نظر در درون سلول متصل سازد. ا

به عمل آورد. نحوه  یرياز نقره اندود شده تا از فرار نور جلوگ يپوشش بريف یو تراش آنها ساخته شده و بر رو يمعمول

 درخور توجه است. ینور بريف نيعمل ا

به مراتب  رديگ يار مروشن كردن سلول مورد استفاده قر یكه برا یاز طول موج نور ،ینور بريف نيآنجاكه قطر نوك ا از

شوند و  يمجتمع م برينوك ف يکيبرسانند، درعوض در نزد بريف یتوانند خود را تا انتها ينور نم یبزرگتر است، فوتونها

كند.  کيتحر رنديگ يقرار م بريرا كه در تماس با نوك ف ييمولکولها واندت يآورند كه تنها م يبوجود م ینور دانيم کي

چسبانند و آنگاه نوك  يمولکول فلورسان م کيپادتن  نيپادتن متصل است و محققان به ا کي ینور بريف نيبه نوك ا

مولکول را كنار  نيا بر،يكنند. در درون سلول، نمونه مشابه مولکول فلورسان نوك ف يسلول فرو م کيرا به درون  بريف

 یرود و فضا يم نيشد از ب يان ساطع مكه از مولکول فلورس ینور بيترت نيگرد. به ا يآن را م یزند و خود جا يم

محققان  جهيشود و درنت يروشن م ديآ يبوجود م ینور بريموجود در ف دانيم لهيكه به وس یدرون سلول تنها با نور

 سلول مشاهده كنند. درونتک مولکول را در  کيشوند  يقادر م

دهد درون سلول را در  يدان اجازه مشود و به دانشمن يروش در آن است كه باعث مرگ سلول نم نيبزرگ ا تيمز

 اينادر  اريبس یدادهايدهد كه بتوانند رو يبه محققان امکان م نيهمچن یآن مشاهده كنند. نانو تکنولوژ تيهنگام فعال

فركانس  کيدر  یفلز یهايهاد مهين یاتورينيم یمثال بلورها نكم را مشاهده كنند. به عنوا اريبس يبا چگال یمولکولها

و الصاق  يستيز یاز مولکولها یمشخص كردن مجموعه ا یتوان برا ينور م نيكنند و از ا يود نور ساطع مخاص از خ

 نشگاهگروه از محققان دا کيچاپ انگلستان  چرين يآنها استفاده كرد. به نوشته هفته نامه علم ييشناسا یبرچسب برا

را در درون سلولها دنبال كند  یرو یاست حركت اتمهاكنند كه قادر  ليرا تکم يتوانسته اند سنجنده خاص زين گانيشيم

 مدد رساند. يعصب ستيز صينقا صيو به دانشمندان در تشخ

عرضه مؤثرتر داروها در نقاط موردنظر استفاده به عمل آورد. در  یتوان برا يم نينانو همچن اسيدر مق یاز ابزارها 

با استفاده از ذرات نانو  يسرطان یكه حمله به سلولهانشان داده شده است  دهيبه انجام رس يكه بتازگ يشيآزما

موفق  ینه چندان دور با استفاده از نانو تکنولوژ یا ندهيدر آ دوارنديدهد. محققان ام يم شيبرابر بازده عمل را افزا111

ده و به عنوان برداشته ش نهيزم نيدر ا یبلند یهر سلول را تحت كنترل خود درآورند. هم اكنون گامها يشوند امور داخل

نانو  بيترت ني. به اندرا در درون سلول كنترل كن یان ا یو مولکول د نهايپروتئ تيتوانند فعال ينمونه دانشمندان م
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بخش سازنده بدن جانداران به  نيتر ياصل يعنيدهد تا اطالعات خود را درباره سلولها  يبه محققان امکان م یتکنولوژ

 وجه كامل سازند. نيبهتر

 و تعداد واحدها : يپزشک ی)سر فصل( نانوتکنولوژ يدرس برنامه

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 22:  یاجبار يدروس تخصص

 واحد 4:  یارياخت يتخصص دروس

 واحد 6نامه :  انيپا

 یاجبار يدروس تخصص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 4 ها و تکنيک های نانو تکنولوژیابزار 4 نانو مواد و نانو ساخت در نانو تکنولوژی

 3 ابزار زيستي 3 نانوبيوتکنولوژی

 3 نانوبيومديسن 3 بيوسنسورها

 2 مدلسازی در مقياس نانو 2 تکنيک فيلم نازك در ساخت نانو

 42 جمع 2 سمينار

 باشد. يم یارينانو اخت اسيدر مق ینازك در ساخت نانو و مدلساز لميف کيدروس تکن    

 یارياخت يدروس تخصص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 سازگار زيستي در مقياس نانو 2 نانواپتيک

 2 ويروس شناسي در مقياس نانو 2 سيستمهای دارورساني و نانو داروها

 11 جمع 2 دستگاه بيولوژيک در مقياس نانو

 :دهند ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یشته هاتوانند در ر يم يپزشک یارشد نانوتکنولوژ يكارشناس النيفارغ التحص

سالمت و رفاه -سالمت در باليا وفوريتها-مهندسي بافت-انفورماتيک پزشکي-نانو تکنولوژی پزشکي-اپيدميولوژی

 اجتماعي

 يپزشک یو بازار كار نانوتکنولوژ يشغل یفرصتها

 ( یولوژيراد نيسي)تکن يكارشناس پرتو شناس  -پـژوهـــشــگـر  -استاد دانشگاه  

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک یارشد نانوتکنولوژ يشغل یفرصتها ريسا
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  يپزشک زاتيتجه كارشناس

 ضرايب ودروس امتحاني:

 رديف دروس امتحاني ضرايب

 1 بيوشيمي 2

 2 شيمي عمومي 2

 3 زيست شناسي سلولي ومولکولي 2

 4 فيزيولوژی  1

 5 فيزيکبيو 2

 6 مقدمه ای بر نانو تکنولوژی 3

 7 زبان عمومي 2

 منابع امتحاني:

 

 دروس
 

 مراجع
 

 مولفين ومترجمين

 Principles of بيوشيمي

Biochemistry  

Text book of 

Biochemistry  

Biochemistry 

استفاده از كتب فارسي 

تاليفي كه سرفصل آنها 

متناسب با رفرانسهای 

 است.  فوق باشد بالمانع

Lehninger 

 

devlin 

 

stryer 

 چارلز مورتيمر شيمي عمومي شيمي

زيست 

شناسي 

سلولي 

 مولکولي

 لوديش لوديش

 گايتون فيزيولوژی پزشکي فيزيولوژی

ناشر دانشگاه  81محمد رضا حسين دخت،جمشيد خان چمني،سال  مباني بيوفيزيک بيوفيزيک

 فردوسي مشهد
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مقدمه ای 

بر نانو 

 تکنولوژی

 رضايت،اماني،فريدی،سركار و فناوری پزشکينان

 1392انتشارات دانشگاه آزاد سال 

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

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

مازاد با پرداخت 

 شهريه

 11 شيراز -انزنج-تهران-تبريز-ايران

 

 

 
 

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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 بيوشيمی بالينی-4
 مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها

 آنها سروكار دارد. ييايميش یر سلولها و جانداران و با واكنشهاگوناگون موجود د یاست كه با مولکولها يدانش يميوشيب

استوار است  ييهاشيآزما هيعلوم بر پا نياست. ا يعلوم پزشک یهااز رشته يکي يکينيكل يميوشيب اي ينيبال يميوشيب

آنها شناخته مرتبط با  یهايماريدهنده بدن، ب لياختالالت در مقدار مواد تشک صيتشخ جهيكه بر اساس آنها در نت

 .شوديم

 ،يميش ،يشناس ستيآنها: ز از علوم ارتباط دارد از جمله یارياست كه با بس یعلم در حال رشد ينيبال يميوشيب

 باشد. يو.... م يشگاهيعلوم آزما ،يپزشک

در رشته  کهيبوده  در حال يپزشک تيماه یدارا ينيبال يميوشياست كه ب نيدر ا ينيبال يميوشيبا ب يميوشيارشد ب فرق

شود. در مجموع به نظر من از  يدر نظر گرفته نم يپزشک یعلم پرداخته شده و جنبه ها نيا یا هيپا ميبه مفاه يميوشيب

 است. ربهت ينيبال يميوشيرشته ب تينظر بازار كار وضع

 و تعداد واحدها : ينيبال يميوشي)سر فصل( ب يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 16 : يدروس اصل

 واحد 8:  یارياخت دروس

 واحد 8نامه :  انيپا

 يدروس اصل

 نام درس
تعداد 

 واحد

 2 آنزيم شناسي عمومي

 2 بيولوژی مولکولي

 2 متابوليسم مواد سه گانه

 2 با دستگاهها روشهای آزمايشگاهي و شناخت كار

 2 بيوشيمي بافت ها

 2 بيوشيمي هورمون

 2 بيوشيمي ادرار و خون

 8 مينار پايان نامهس
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تعداد  نام درس

 42 جمع واحد

 یاريدروس اخت

 

 نام درس
تعداد 

 واحد

 2 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

 20 جمع 

 دهند: ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم ينيبال يميوشيارشد ب يكارشناس النيفارغ التحص

بيوشيمي -بيولوژی توليد مثل-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت در باليا وفوريتها-انفورماتيک پزشکي–اپيدميولوژی 

ايمني شناسي -علوم سلولي كاربردی-سين های ميکروبيتوك-مهندسي بافت-علوم تغذيه-ژنتيک پزشکي-باليني

 پزشکي

 ينيبال يميوشيو بازار كار ارشد ب يشغل یفرصتها

  يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما -پـژوهـــشــگـر-استاد دانشگاه   

 

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد ينيبال يميوشيارشد ب يشغل یفرصتها ريسا

  يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما سكارشنا
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 ضرايب ودروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

1 
 

 

 6 بيوشيمي

 يسلول يشناس ستيز 2

 يومولکول

2 

 2 شيمي آلي 3

 2 زبان عمومي 4

 منابع امتحاني:

 منابع دروس امتحاني

 بيوشيمي عمومي

 
 اسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع استاستفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متن

زيست شناسي  سلولي 

 ومولکولي

 زيست شناسي  سلولي ومولکولي لوديش

 ترجمه دكتر ياوری-موريسون بويد)كتاب كامل( شيمي آلي وعمومي

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-ايران-اهواز-اصفهان-اروميه-اردبيل-كارا-دانشگاه آزادواحد شاهرود عادی

فسا -تربيت مدرس-تهران-تبريز-بقيه اهلل-بيرجند-بوشهر-بندرعباس-بابل

-كرمان-كاشان-شهيد بهشتي-شهر كرد-سمنان-زنجان-زاهدان-رفسنجان–

 يزد-ياسوج-همدان-مشهد-مازندران-لرستان-گلستان-كرمانشاه

168 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

-تبريز-بيرجند-بوشهر-بندرعباس-بابل-ايران-زاهوا-اصفهان-اروميه

-شهر كرد-سمنان-زنجان-زاهدان-رفسنجان–فسا -تربيت مدرس-تهران

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

 يزد-ياسوج-همدان

62 
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 كارنامه های رتبه های برتر:

 1391آزمون 8كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 73 عمومي بيوشيمي

 94 زيست شناسي سلولي ومولکولي

 41 شيمي آلي وعمومي

 53 زبان عمومي

 دانشگاه عوم پزشکي تهران8رتبه  نتيجه
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 مصاحبه با رتبه های برتر:

 92 ينيبال يميوشيآزمون ارشد ب 2مصاحبه با رتبه 

 د؟يكن يسالم لطفا خودتان را معرف

 1392 یتهران ورود يدانشگاه علوم پزشک ينيبال يميوشيارشد ب يكارشناس یدانشجو ینظر فرهاد

 د؟يكسب كرد یچه رتبه ا 92كنکور ارشد  در

 ينيبال يميوشيرشته ب 2 رتبه

 و در كدام دانشگاه بود ؟ يشما در چه سال سانسيبه مقطع ل ورود

 زنجان يدانشگاه علوم پزشک 1387سال  در

 د؟يهست يراض ديكه كسب كرد یه ااز رتب د؟ياوريامسال رتبه ب ديکرديم فکر

 باي، تقر بله

 رتبه شما چند شده بود؟ د؟يقبل هم شركت كرده بود سال

 مطالعه نکرده بودم یبه طور جد یآزمودن خودم چون به علت مشغله و كار آموز یبرا ي، ثبت نام كردم ول بله

 كساني در قبول شدنتان تاثير بسزايي داشتند؟ خودم چه

 اني مطالعه برای آزمون را شروع كرديد؟ و روزانه چند ساعت ميخوانديد؟از چه زم تقريبا

 ساعت مطالعه داشتم. 8-7اواخر آبان روزانه  از

 د؟يداشت حيتفر کباري چندوقت

 .حيبدون تفر يماه يچند بار گاه يماه ينداشت گاه يمشخص یبند زمان

 به كنکور؟ دياختصاص دادرا  ديكامال ع اي ديگذراند حيتفر اي ينوروز را به مهمان ديع

 ساعت 3 یروز بايتقر

 طول مطالعه نااميد هم مي شديد؟ چه عاملي در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟ در

 شدم ينم دينا ام ريخ

 كننده هستند؟ نييرشته تع نيدر ا ييرقابت دارند و چه درس ها یدر چه درس ها شتريشما داوطلبان رشته شما ب بنظر

 و زبان يميوشيب

 خواندن كدام درس بيشتر زحمت كشيديد؟ برای

 يآل يميش

 گريو بعد سراغ درس د ديكرد يدرس را كامال مطالعه م کيچند هفته  يخواندن دروس چگونه بود؟ مثال در ط نحوه

 د؟يداد يروزتان را همزمان به چند درس اختصاص م نکهيا اي ديرفت يم

 ، بعد از آن هر روز هر چهار درس ستيه جز زدرس ب 3ماه هر روز هر  یاواسط د تا

 پيش ميرفتيد؟ يتنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاص به

 كردم. يتنها مطالعه م من

 مطالعه برای شما فرقي هم ميکرد؟ بيشتر دركجا مطالعه ميکرديد؟ مکان
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 ، در كتابخانه بله

 ؟روز آزمون هر درس را چند بار مرور كرديد تا

 بار 15 کينزد ياصل درس

 بار 5 گريد دروس

 د؟يآخر چگونه مطالعه كرد ماه

 بار دوره كردم کيبودم هر هفته كل دروس رو  ختهيكه ر یبرنامه ا طبق

 د؟يشروع به زدن تست كرد يشما به چه صورت بود؟ و از ك يتست زن برنامه

 نوشتم. يرو م ديت جدفصل مربوطه رو به طور كامل زده و نکا یاز هر مبحث تست ها بعد

 د؟يچند درصد زد زبان
69 
 زبان را چگونه مطالعه كرديد؟ لغات

 كردم يساعت لغات زبان دوره م 1شب  هر

 شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟ نظر

 هستند یزمان بند یبرا ينيكه تمر جامع ی، به جز آزمون ها اديز يليخ ريتا تاث ريتاث يهر فرد از ب یها يژگيبه و بسته

 ميکنيد رقبای جدی شما بيشتر از كداميک از رشته های ليسانس هستند؟ به چه دليل؟ فکر

 گذرانند يو هورمون را م يميوشيواحد ب 12از  شيب ي، در طول دوره كارشناس يشگاهيآزما علوم

ته را چطور مي بينيد؟ بيشتر در كجا ها مي توانيد مورد رشته ای كه قبول شديد بيشتر بگوئيد. آينده شغلي اين رش در

 مشغول به كار شويد؟

 هست(. شهيهم ي)البته مشکالت صنف يطب صيتشخ شگاهيو آزما سيتدر

 ل؟يچه دل د؟بهيرشته را ادامه ده نيهم ديخواهيم زيآزمون دكترا ن یبرا

 عالقه دارم. بله،

 يرفته  شده ايد را شرح دهيد؟صورت امکان نقاط ضعف و نقاط قوت دانشگاهي كه پذ در

كارشناسانه در  ريو غ ياصول ريغ رشيبه علت پذ انيبودن تعداد دانشجو اديو ز يعلم ئتيه یاعضا یباال يسن نيانگيم

 قبل یسال ها

 به عقب برگرديد چه تغييری در شيوه خواندن درس خواندنتان ميداديد؟ اگر

 را كه خواندم يروش همان

 ون ارشد سال بعد شركت كنيد باز هم رتبه مي آوريد؟ميکنيد اگر در آزم فکر

 بله

 نهايت چه توصيه ای برای داوطلبان اين رشته داريد؟ در

 مي.و درك مفاه اديز مرور

 منبع:سايت گروه علوم پزشکي سنا



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
96 

 

 بيوتکنولوژي پزشکی-22
 مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها

 یرا به سو یاديبوده كه امروزه محققان ودانشمندان ز نيجزء علوم نو یوتکنولوژيدرواقع علم ب ايو یتکنولوژ ويرشته ب

ها در  سميارگان کرويعلم استفاده از م یتکنولوژ وي:بميكن انيساده از آن ب يفيخود جذب كرده است.ابتدا بهتر است تعر

 ي،درماني،صنعتیت كشاورزمحصوال ديدر تول کيژنت يفنون مهندس دكاربر يمنافع انسان است وبه عبارت یراستا

 وخطر كمتر است. شتريارزان تر،محصول ب متيباالتر،ق تيفيبا ك يصيوتشخ

 

 هي. تهبردندياما از هزاران سال قبل مردم از آن بهره م ميخوانيم نيرا علم نو یوتکنولوژياست كه امروزه ب درست

 سمهايارگان کرويوكشت م ريتخم یها کيکنازآن است.سپس با استفاده از ت يينان نمونه ها ريروخميآبجو،ماست،پن

به  سميکروارگانيم کياز  ييها با انتقال ژنها ستيتکنولوژ ويكرد وامروزه ب شرفتيها پ کيوتيب يآنت ديوتول

علم را به اوج  نيباشد ا يم ستيز طيمح ايومطلوب درآن كه به نفع انسان و ديصفات جد جاديا گرويد سميکروارگانيم

 رسانده اند.

را در  …و وتريكامپ ،یداروساز ،یولوژيکروبيم ،يملکول يک،سلولي،ژنتيميوشيب یاز رشته ها يرشته حوزه مشترك نيا

 .رديگيبر م

 ييدارو یوتکنولوژيب ،يپزشک یوتکنولوژيشود كه عبارتند از :ب يم ميتقس يمختلف یبه شاخه ها یوتکنولوژيب

 …و ايدر یوتکنولوژينفت، ب یولوژوتکنيب ،یكشاورز یوتکنولوژيب ،يکروبيم یوتکنولوژي،ب

 یوتکنولوژيب یمختصر از شاخه ها يفيتعر

سلول  ،يهمچون ژن درمان ييبا استفاده از روش ها يوعفون يروسي،و يسرطان ماراني: درمان بيپزشک یوتکنولوژيب

 …و يدرمان نيپروتئ ،يدرمان

 گران تر و مشکل تر است. اريبس گريد یكه باروش ها ييدارو یفراورده ها دي: تولييدارو یوتکنولوژيب

وارزان  عتريكه سر کروبهايمحصول آن ژن توسط م ديها وتول سميکروارگانيبه م ييوارد كردن ژنها يکروبيم یوتکنولوژيب

 ..باشديترم

ل آنها را درمقاب ايكنند  يم شتريراب ياهيفراورده گ زانيم اي تيكه در نها ييبه وارد كردن ژنها یكشاورز یوتکنولوژيب

 .پردازديكنند م يم ديتول اهيدر گ يخاص يمحصول ژن نکهيا ايسازند و يعلف كش ها مقاوم م

 …و يوآل يمواد معدن يي، رسوب زدا ينفت یها ينفت: زدودن آلودگ یوتکنولوژيب

 یها یماريب عيسر صي، تشخ ايدر طيحفظ مح یبرا ييها نکيتکن جاديا ،ييايدر یفراورده ها دي: تولايدر یوتکنولوژيب

 …و انيآبز

 ،يوصنعت يعلم یسازمان پژوهش ها یوتکنولوژيپاستور،پژوهشکده ب تويستيرشته عبارت اند از:ان نيفعال درا مراكز

نهال وبذر،پژوهشکده  هياصالح وته قاتيموسسه تحق ،يستيز یو تکنولوژ کيژنت يمهندس قاتيتحق يمركز مل

 . …شمال غرب كشور و یكشاورز یوتکنولوژيب
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 یفرآورده ها ک،يولوژيكود وسموم ب ،ياهيعبارتنداز:سرم وواكسن، كشت بافت گ رانيدر ا یوتکنولوژيب داتيتول ازجمله

 …و کياست ديالکل، اوره، استون، اس ،ينيپروتئ یها، هورمونها، فاكتورها کيوتيب يآنت ،يصيتشخ یها تيو ك يکروبيم

 وآلمان ا،ژاپنيانگلستان،كانادا،فرانسه،استرال کا،يرعبارت اند از: آم یوتکنولوژيدر ب افتهيتوسعه  یكشورها.

 یوتکنولوژيب شيگرا يملکول يبا عنوان سلول يدر دانشگاه تهران و در مقطع كارشناس وستهيپ یرشته درمقطع دكترا نيا

ارائه  يآزاد و موسسات آموزش عال یدانشگاهها يتهران،الزهرا ،شاهد ،كاشان ،سنندج،مراغه برخ یدر دانشگاهها

 .شوديم

 

 : یوتکنولوژيكار رشته ب بازار

 

آزاد  یرشته كه در دانشگاهها نيا يكارشناس النينسبتاٌمساعد است.اما فارالتحص رانيدر ا یوتکنولوژيكار رشته ب بازار

علت آن كمبود موسسات  ديمواجه اند.كه شا يشغل یبا كمبود فرصت ها شوديارئه م يرانتفاعيغ_يدولت ريوموسسات غ

 یساز تيدر مراكز ك نيشده وهمچن يدر مراكز معرف تواننديمپرتالش  النيباشد. فارغ التحص يعال ودر دسترس مف

 مربوطه مشغول به كار شوند. رمراكزيكشت بافت وسا ،یوسرم ساز

 كند. دايپ یبهتر گاهيرشته جا نيروز افزون متخصان ودانشمندان ا شرفتيبا پ کينزد ندهياست درآ ديام

 دهند: ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم يپزشک یفناور ستيارشد ز يكارشناس النيتحصفارغ ال

توكسين -علوم سلولي كاربردی-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت درباليا وفوريتها-انفورماتيک پزشکي-اپيدميولوژی

 ايمني شناسي پزشکي-کيژنتيک پزش-پزشکي مولکولي-بيوتکنولوژی پزشکي-مهندسي-های ميکروبي

 (يپزشک یوتکنولوژي)ب يپزشک یفناور ستيو بازار كار ارشد ز يشغل یفرصتها

 پـژوهـــشــگـر -دانشگاه  استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک یفناور ستيارشد ز يشغل یفرصتها ريسا 

  يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 ب ودروس امتحاني:ضراي

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 1 بيوشيمي عمومي 1

 4 زيست شناسي سلولي ومولکولي 2

 1 ميکروب شناسي 3

 2 زبان عمومي 4

 

 

      

 منابع امتحاني:
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 منابع دروس امتحاني

 بيوشيمي عمومي

 
 بالمانع استاستفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد 

زيست شناسي  

 سلولي ومولکولي

 زيست شناسي  سلولي ومولکولي لوديش

 ميکروب شناسي

  
 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

تربيت -تهران-تبريز-بقيه اهلل-بجنورد)خراسان شمالي(-ايران-اراك-اصفهان عادی

-فسا-شيراز-شهركرد-شاهرود-ن ايرانسازمان انتقال خو-زنجان-مدرس

 يزد-همدان-گيالن-گلستان-قزوين

87 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

-زنجان-تهران-تبريز- (بجنورد)خراسان شمالي-ايران-اراك-اصفهان

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

35 

 كارنامه های رتبه های برتر:

 91يپزشک یوتکنولوژيب 2كارنامه رتبه 

 درصد دروس امتحاني

 72 بيوشيمي عمومي

 69 زيست شناسي سلولي ومولکولي

 76 ميکروب شناسي

 69 زبان عمومي

 دانشگاه علوم پزشکي تهران 2رتبه  نتيجه

 

 يپزشک یوتکنولوژيارشد ب يمباحث مهم در منابع آزمون كارشناس

پزشکي وزارت بهداشت ذكر  یفناور ستيز اي يزشکپ یوتکنولوژيارشد ب يمباحث مهم در منابع آزمون كارشناس

 خواهد شد:

 (:شي)كتاب زيست شناسي سلولي و مولکولي لود  يو ملکول يسلول يشناس ستي.    درس ز1
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و  يوتيپروكار یها ستميژن در س انيب ميترجمه  و تنظ ،يسي، رونو یهمانند ساز ک،ينوكلئ ديساختار اس مباحث

مهم  اريبس …و  يسلول یچرخه  ميو تنظ يسلول ی، اندامک ها ييتار آن و انتقال غشاسلول و ساخ یوغشا يوتيوكاري

 باشند. يم

 شناسي جاوتز(: کروبي)كتاب م يشناس کروبي.    م2

و  ريها و تکث کيوتيب يآنت ،یباكتر کيژنت ،يسلول وارهيو د یساختمان سلول باكتر يشناس کروبيم اتيبخش كل در

 يشگاهيآزما صيو تشخ روالنسيو یو فاكتورها کيژن يآنت یساختارها کيستماتيز بخش سها و ا یباكتر سميمتابول

 باشد. يمهم م اريبس یهر باكتر

 (:نيو كتاب دول نجزيلن يميوشي)كتاب ب يميوشي.    ب3

،  تدرايهستند. ساختمان كربوه تيها در اولو نيتاميو و نهيآم یدهايچرب و اس ديو اس دراتيكربوه سميمتابول مباحث

و  کينوكلئ یدهايو اس يدرس مهم هستند. مباحث مولکول نيدر ا زين نيو پروتئ نهيآم یچرب و اسدها یدهاياس

 قرار گرفتند. ديمورد تاك اريبس 92آنها در سال  سميمتابول

 :ي.    زبان عموم4

خود را  يسين انگلباشد كه داوطلب سطح زبا يم نيا ازمنديبوده و ن يزبان وزارت بهداشت به صورت عموم آزمون

مطالعه انتخاب كند، چندان متفاوت نخواهد بود. از آنجا كه از بخش  یرا برا يكه چه كتاب زبان نکهيدهد و ا شيافزا

 یلغات بگذارد. نکته  رهيدا شيتواند تمام تمركز خود را بر بخش درك مطلب و افزا يداوطلب م د،يآ ينم يگرامر سوال

قائل  یشتريب تيدرس اهم نيا یبرا ديبوده و داوطلب با شتريدروس ب هيرس زبان از بقد بياست كه ضر نيقابل توجه ا

 شود.

 یشود كتاب ها يم شنهاديبه بعد پ 93ارشد  يآزمون كارشناس یدر زبان برا یبا توجه عوض شدن رفرنس ها البته

 حتما مطالعه كننند. يفارس یرا با راهنما وياكت

 نويسنده: عاطفه نامي

 
 

 پشتکار به هر چه بخواهيد می رسيد.با تعداد متوسط اما * با اس
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 ژنتيك انسانی-22
 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 

اين رشته دارای مدرك تخصصي phdشد.چرا كه افرادی كه دارایهای انتخابي شما در رشته های وزارت بهداشتمي با

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 

ه واحد های مختلف باليني در كليه واحد ها اعم از سندرم شناسي،فارماكولوژی،ودرمان به شيوه های پزشکي نوين رشت

با رويکرد ژن درماني مورد توجه قرار ميگيرد.همچنين با توجه به اجباری شدن مشاوره ژنتيک وكاريوتيپ برای زوج 

ندان ناهنجار در سال های آتي مي توان گفت اين رشته های جوان به منظور جلوگيری از ازدواجهايي با توليد فرز

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 

 بولي در اين رشته اهميت به درس ژنتيک پزشکي اولويت اصلي شما را در برخواهد داشت.باشد.برای ق

موجب شده است تا هرروزه رجوع جامعه كه  ک در اين رشته تركيبي از علوم مولکولي وسيتوژنتيکي استهمچنين تکني

شهای مختلف در طيف های پزشکي به اين رشته ومتخصصان آن بيش تر مي گردد.زمينه های تحقيقاتي اين رشته با گراي

 قرار دارد كه شامل موارد زير است:وسيعي 

ويا تشخيص PNDسرطان شناسي ودرمان سرطان های رايج،بيماری های ژنتيکي رايج،تشخيص های پيش از تولد

 های پيشکاشتي مي باشد.

داني با انواع مي باشدكه به جهت پيشگيری از تولد نوزاPGDوPNDيکي از موارد استفاده وسيع در اين رشته 

ناهنجاری ها در كشور روبه پيشرفت است ويا حتي بسياری از زوج ها تمايل به اشتن فرزنداني بدون هيچنقص ژنتيکي 

قابل دسترسي است.الزم به ذكر است انواع تکنيک های مختلف كه در علوم PGDمي باشد كه اين هدف نيز با بخش 

از دل اين رشته بيرون آمده و فقط محصالن اين رشته در اين توانايي پزشکي مورد استفاده بسيار شايعي دارد تنها 

تحصيلي در –كاركرد  و نتيجهگيری از داده های آن را خواهند داشنت .به طور خالصه اين رشته به لحاظ آينده شغلي 

 ايران دارای چشم انداز بسيار خوب و وسيعي است وبا توجه به اينکه متقاضي آن زياد 

 تالش بسيار وسيعي بايد انجام پذيرد تابتوان وارد اين رشته شد .رفيت آن محمدود مي باشد ولي تعداد ظ

 گروه اموزشي دكتر خليلي

 ضرايب ودروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 4 ژنتيک 1

زيست شناسي سلولي  2

 ومولکولي

2 

1 بيوشيمي 3

1 
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 2 زبان عمومي 4

 منابع امتحاني:

دروس 

 امتحاني

 بعمنا

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

 دكتر نوری دلويي–ژنتيک مولکولي پزشکي در هزاره سوم 

 
 

زيست 

شناسي 

سلولي 

 ومولکولي

 زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش

 بيوشيمي

 
 های فوق باشد بالمانع استاستفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانس

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-تربيت مدرس-تبريز-بقيه اهلل-بندرعباس–بابل -اهواز-ايران–اصفهان  عادی

-مشهد-كرمان-علوم بهزيستي-شيراز-شهيد بهشتي-شهركرد-زنجان-تهران

 يزد

75 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

-زنجان-تهران-تربيت مدرس-بندرعباس–بابل -اهواز-ايران–اصفهان 

 يزد-مشهد-كرمان-علوم بهزيستي-شيراز-شهيد بهشتي-شهركرد

25 

 

 

 قايداشته و دق مانیکه به آن ا ميبه اهدافمان برس ميتوان یم یطرح قیتنها از طر

 وجود ندارد تيبه موفق دنيرس يبرا يگریراه د چي. هميبراساس آن عمل کن
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 ن شناسی آزمایشگاهی وبانك خون)هماتولوژي(خو-25
 مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش ها

 نديانعقاد خون و فرا ،يها( خونهمه اندامگان یو كاركرد یساختار نيادي)واحد بن یهااختهيبه مطالعه  یرشته هماتولوژ

را در مغز  يخون یسلولها یسازها شيپ ،يخون یعلم مقدار و ساختمان و عمل سلولها ني. اپردازديم یخونساز

 يدخالت دارند را بررس یانعقاد ستميكه در س ييهانيپروتئ وپالسما و عمل پالكتها  ييايميش یاستخوان، ساختارها

 .كنديم

 يو انسان يپزشک کيو ژنت يمولکول کيژنت ،يشناسيمنياز جمله ا هيو علوم پا يمختلف پزشک یهابا رشته يشناسخون

 دارد. کينزد ارتباط

 

و مهارت  ييو بانک خون توانا يعلم خون شناس يبرمبان هياست كه بتوانند با تک یافراد تيدوره ترب نيا جادياز ا هدف

آن و  یخون و فرآورده ها هيو ته يخون یهايماريب صيكمک به تشخ یبرا يشگاهيازما یالزم جهت انجام كارها

 .نديوسه انتقال خون را كسب نماپر قيو تسلط به بانک و دقا ييآشنا نيهمچن

 يشگاهيآزما یدر امور مربوط به كارها يو بهداشت يمراكز درمان یها شگاهيرشته در آزما نيا النيالتحص فارغ

خون سالم و انتقال  یو استفاده از خون و فرآورده ها هيدر ته رانيانتقال خون ا یو در سازمان ها يخون یهايماريب

 نمود.خون مناسب خدمت خواهند 

 و بانک خون( و تعداد واحدها : يشگاهيآزما ي)خون شناس ی)سر فصل( ارشد هماتولوژ يدرس برنامه

 واحد 31كل واحدها :  تعداد

 واحد 21:  یاجبار ياختصاص دروس

 واحد 4:  یارياخت ياختصاص دروس

 واحد 6نامه :  انيپا

 ( ي)خون شناس یهماتولوژ یرشته  یدرسها

 ياتيآمار ح-1

 هيپا يشناس يمنيا -۲

 شرفتهيپ يشناس يمنيا-۳

 کيمونولوژنتيا -۴

 و انتقال خون یمونوهماتولوژيا- ۵

 بانک خون-۶

 شرفتهيپ يمولکول یولوژيب- ۷

 يو سلول يمولکول یولوژيب - ۸

 نامهانيپا - ۹

 ۰ يخون شناس - ۰۱
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 ۲ يخون شناس ۰۰- 

 ۳ يخون شناس- ۰۲

 ناريسم - ۰۳

 یاتولوژدر هم زوتوپيوايكاربرد راد- ۰۴

 و بانک خون یهماتولوژ یكارورز- ۰۵

 و بانک خون يخون شناس يفيكنترل ك- ۰۶

 مغز استخوان یكشت سلول و سلولها يمبان -۰۷

 دهند: ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم یارشد هماتولوژ يكارشناس النيفارغ التحص

بيولوژی -ايمني شناسي پزشکي-سالمت ورفاه اجتماعي-يا وفوريتهاسالمت دربال-انفورماتيک پزشکي–اپيدميولوژی 

علوم سلولي -هماتولوژی-نانو تکنولوژی پزشکي-مهندسي بافت-بيوتکنولوژی پزشکي-پزشکي مولکولي-توليد مثل

 كاربردی

 یو بازار كار ارشد هماتولوژ يشغل یفرصتها

  صيتشخ شگاهيكارشناس آزما-پـژوهـــشــگـر   -استاد دانشگاه  

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد یارشد هماتولوژ يشغل یفرصتها ريسا

 واكسن و سرم  شگاهي، كارشناس آزما يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 ضرايب ودروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 4 خون شناسي وبانک خون 1

 2 ايمني شناسي 2

 1 اسي سلولي ومولکوليزيست شن 3

 1 بيوشيمي 4

 2 زبان عمومي 5

 منابع امتحاني:

  

 مولفين و مترجمين  نام مراجع معرفی شده  دروس مربوطه  رشته امتحانی 

خون شناسي 

آزمايشگاهي و 

بانک خون 

 )هماتولوژی( 

خون شناسي و 

 بانک خون 

Essential 

Hematology 

Clinical Diagnosis  

Practical Hematology 

Hoffbrand  

Davidson & 

Henry Dacie 

Sally . V. 

Rudmann 
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Text Book of Blood 

Banking and 

Transfusion 

Medicine 

 خون شناسي پزشکي 

مجتبي طبرستاني جلد 

مشهد نشر سنبله  2و  1

1388 

 Harpers بيوشيمي

Biochemistry  

Principles of 

Biochemistry  

Text book of 

Biochemistry 

استفاده از كتب فارسي تاليفي 

كه سرفصل آنها متناسب با 

رفرانسهای فوق باشد بالمانع 

 است.

Harper  

Lehninger  

Devlin 

 Immunology Roitt ايمني شناسي 

زيست شناسي 

سلولي و 

 مولکولي 

Molecular cell 

biology 

H.Lodish  و

 همکاران 

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

شهيد -سازمان انتقال خون ايران-تربيت مدرس-تهران-تبريز-بوشهر-ايران عادی

 مشهد-كرمان-بهشتي

48 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

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

 

 ..د جذب کن.امروز نخستين روز آینده توست بلند شو وموفقيت را به سوي خو
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 مصاحبه با رتبه های برتر

 88-87وزارت بهداشت سال  یهماتولوژ 1مصاحبه با رتبه 

 و بعد از آن چه طور؟ د؟يخودتان متصور بود یرا برا یقبل از كنکور چه رتبه ا

د از اينکه كليد )البته اين حرف دكتر گل افشان بود(.بع11از كنکور اميد به قبولي نداشتم.ولي بعد از كنکور رتبه زير  قبل

 اومد رو سايت اميد من و دكتر گل افشان هم بيشتر شد.

 نظر شما اگر سال آينده دوباره در اين آزمون شركت كنيد بازهم موفق ميشويد؟ به

 دونم. نمي

مورد نحوه درس خواندن خود كمي توضيح دهيد، مثال از چه زماني قبل از آزمون شروع به خواندن كرديد و روزانه  در

 د ساعت مطالعه داشتيد و...؟چن

ساعت مطالعه  12-13تا روز امتحان روزی  87ساعت شروع كردم.ازاواخر فروردين 6-7با روزی 86از بهمن  من

 داشتم.

 شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟ نظر

 استفاده نکردم نظر خاصي ندارم. چون

 را چند درصد زديد؟ برای اين درس با چه روشي مطالعه ميکرديد؟ امسال زبان انگليسي درآزمون 

 درصد.فقط لغت حفظ كردم. 57

 در چه مکاني مطالعه ميکرديد)سالن مطالعه يا در منزل و يا اتاق خوابگاه...(؟

 منزل

 پيش ميرفتيد؟ چقدر مفيد بود؟ يبه تنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاص

 تنهايي. به

 كي شروع به تست زدن كرديد؟ از

 اصال تست كار نکردم. من

 فرضا دوباره به زمان قبل از اين آزمون برگرديد درمورد نحوه درس خواندن خود چه تغييری ميدهيد؟ اگر

 مي كنم برنامه دراز مدت داشته باشم. سعي

 داوطلبان متقاضي ورود به اين رشته چه توصيه ای داريد؟ به 

 درس بخوننداز پايه. كنند اصولي سعي

 

محسوب  راتييسازمان دهنده تغ نیاست و بهتر ليپر از پتانس یجوان

 ليپتانس ديکه باور کن ديهرگز به خود اجازه ده دیشود. شما نبا یم

 ...دیرا ندار يزيبه چ دنيرس
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 ایمنی شناسی-23
 ژی،عمومي،ژنتيکزيست شناسي گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،ميکروبيولو مدارك مورد پذيرش:

جانداران در برابر  يمنيانواع واكنش ا ياست كه به بررس يشناسستيز یهااز شاخه يکي یمونولوژيا اي يشناسيمنيا

 .پردازديم زايماريدر برابر عوامل ب تيمصون جاديو روند ا گانهيب یهاژن يآنت

 ن است.بد يمنيدر ا ليدخ یهاستميو اثبات س يعلم شناخت، بررس یمونولوژيا

 يمتفاوت و مرتبط م یكه شامل اعضاء متنوع، با عملکرد باشديدقت م تيو در نها دهيچيپ يستميبدن س يمنيا ستميس

اختالالت و ظهور  شيداياعضاء آن امکان پ فيدر انجام وظا يتداخل و ناهماهنگ نيباشند كه در صورت كوچکتر

توان به سلولها  يم ستميس نيا يو فرع ياصل اءمله اعضقابل برگشت وجود دارد. از ج ريو بعضا غ ميوخ يعوارض

و  يبافت پوشش ،یلنفاو ی( ، بافت ها )بافتهاگريد يو تخصص يفرع یماكروفاژها و سلولها تها،يمونوس تها،ي)مانند لنفوس

 و ... ( اشاره كرد. نهايتوكايها، كمپلمان و سا یباد يمحلول در خون )مانند آنت یها...( و مولکول

 و تعداد واحدها : يپزشک يشناس يمني)سر فصل( ارشد ا يمه درسبرنا

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 23:  يدروس اختصاص

 واحد 2:  یارياخت دروس

 واحد 7نامه :  انيپا

 يپزشک يشناس يمنيو بازار كار ارشد ا يشغل یفرصتها 

  يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما-پـژوهـــشــگـر -دانشگاه  استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک يشناس يمنيارشد ا يشغل یفرصتها ريسا

 واكسن و سرم  شگاهيكارشناس آزما  -يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 دهند: ليتحص در مقطع دكترا ادامه ريز یتوانند در رشته ها يم يپزشک يشناس يمنيارشد ا يكارشناس النيفارغ التحص

ايمني -بيوتکنولوژی پزشکي-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت درباليا وفوريتها-انفورماتيک پزشکي-اپيدميولوژی

-توكسين های ميکروبي–هماتولوژی -ويروس شناسي پزشکي-نانوتکنولوژی پزشکي-مهندسي بافت-شناسي پزشکي

 پزشکي مولکولي-تيک پزشکيژن-انگل شناسي پزشکي-بيولوژی توليد مثل-علوم سلولي كاربردی

 

 منابع امتحاني:

رشته 

 امتحانی 

 مولفين و مترجمين  نام مراجع معرفی شده  دروس مربوطه 

ايمني 

 شناسي

 ايمنولوژی  ايمني شناسي عمومي 

 ايمنولوژی 

 ايوان رويت 

 دكتر محمد وجگاني 
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 اصول و تفسير آزمايش های سرولوژی باليني 

Meical Immunolog 

Cllular & Moleular Immunology 

 ه فارسي آن و يا ترجم

 دكتر پرويز پاكزاد 

Stites et al  

Abul K.Abass et al 

 Text book of Biochemistry بيوشيمي

Biochemistry 

استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها 

 متناسب با رفرانسهای فوق باشد بالمانع است.

Devlin  

Stryer 

 و همکاران  Molecular cell biology H.Lodish لولي و مولکولي زيست شناسي س

 Microbiology ميکروب شناسي 

Microbiology 

Zinsser Microbiology 

Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al  

Jawetz & et al  

Joklike & et al  

Finegulld (Baily & 

Scott)  

Murray 

 

 امتحاني:ضرايب ودروس 

 

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 6 ايمني شناسي 1

 1 بيوشيمي 2

 2 زيست شناسي سلولي ومولکولي 3

 1 ميکروب شناسي 4

 2 زبان عمومي 5

 :ظرفيت پذيرش دانشگاه ها
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 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-شهركرد-سمنان-دانشگاه شاهد-تبريز-تهران-بيرجند-بابل-ايران-اهواز عادی

-مشهد-مازندران-لرستان-كرمانشاه-كرمان-كردستان-شيراز-شهيد بهشتي

 يزد-همدان

98 

مازاد با پرداخت 

 شهريه

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

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

38 

 

 
 

 مکث ودرنگ است.رمز موفقيت در دنبال کردن هدف بدون 

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:

 92آزمون ارشد سال  يشناس يمنيا 1مصاحبه با رتبه 

 د؟يكن يسالم لطفا خودتان را معرف

 هستم يكاظم نيحس محمد

 د؟يكسب كرد یكنکور ارشد امسال چه رتبه ا رد

 يپزشک يشناس يمنيا 1 رتبه

 بود و در كدام دانشگاه؟ يشما در چه سال سانسيبه مقطع ل ورود

 رفسنجان يدانشگاه علوم پزشک 87ماه سال  بهمن

 د؟يهست يراض ديكه كسب كرد یاز رتبه ا د؟يامسال قبول بشو ديکرديم فکر

خود  1به رتبه  يخود و حت يرفتن دروس به قبول شيشدن استرس داشتم و مطمئن نبودم اما با پدر ابتدا از قبول ن -بله

 مطمئن بودم.

 د؟يقبل هم شركت كرده بود سال

 شركت در كنکور را نداشتم. یتجربه  ميبودن كارشناس وستهيپ لي. سال اول شركتم در كنکور بود و به دلريخ

 زايي داشتند؟ اين افراد چگونه به شما كمک كردند؟كساني كه در قبول شدنتان تاثير بس چه

 ازيمورد ن طيخود تمام شرا يو عاطف یماد یها تيپدر و مادرم بودند كه با حما ژهيخداوند.دوم مسلما خانواده به و اول

و هم  يمخوبم كه هم از لحظ عل اريبس دي.اساتکردنيم يروح يبانيپشت اريراه بس نيو من رو در ا کردنيبنده رو آماده م

 و در آخر تالش خودم. کردميبا آنها دردودل م شهيمبه من كمک كردند. دوستانم كه ه یمشاوره ا

 از چه زماني مطالعه برای آزمون را شروع كرديد؟ و روزانه چند ساعت ميخوانديد؟ تقريبا

 یورت كه هم كارآموزص نينبود.بد یبود و منسجم و جد يتفنن ياز تابستان سال قبل استارت زدم اما بقول حدودا

. يچيروزها هم ه يساعت در روز و بعض 3يال2حدود  کردميمطالعه م حاتيو هم دركنار دروس دانشگاه و تفر رفتميم

تا  دادميم شيآن را افزا يساعت شروع كردم و هفتگ 6تا 4 یرا زدم كه اول با روز یماه استارت جد یاما از اواخر د

 کردميساعت مطالب را مرور م 16تا  12كنکور كه روزانه  کينزد

 د؟يداشت حيتفر کباري چندوقت

با خانواده به  ايشنا و -دارم با دوستانم به ورزش ازين حيبه تفر کردميكه حس م ينبود.هر زمان حيتفر یبرا يقيدق برنامه

 .ميرفتيدو روزه م اي 1مسافرت 

 به كنکور؟ ديص دادرا اختصا ديكامال ع اي ديگذراند حيتفر اي ينوروز را به مهمان ديع

 هم استفاده كنم. يمرده در مهمان مياز تا يحت کردميم يسع يول رفتميم يكمتر اما به مهمان اريگذشته بس ینسبت سالها به

 طول مطالعه نااميد هم مي شديد؟ چه عاملي در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟ در

را  یانرژ نيا یبه هر نحو کردميم يكه سع شديادامه كمتر م یبرا یو انرژ شديم اديز يفشار روح ينه اما گهگاه ديناام

 یو گفته ها يشيو دلسوز. مثبت اند شياز جمله صحبت و درددل با خانواده و دوستان مثبت اند ييبرگردانم. با كارها

 اتيبا محتو یاها و تراك ه کي. موزيشيمثبت اند يروانشناس يصوت یها پيبخش. گوش دادن به كل یمثبت و انرژ
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و مثبت و خالصه كار  بايخواندن جمالت ز ،يانجام بعد از قبول یبه خود برا ييكننده، دادن قول ها دواريكامال مثبت و ام

 .یو انرژ ديام شيافزا یخودم برا اتيتفکرات و روح یكردن مدام رو

 كننده هستند؟ نييرشته تع نيدر ا ييرقابت دارند و چه درس ها یدر چه درس ها شتريشما داوطلبان رشته شما ب بنظر

رشته  ني. در ازننديدرس را باال م نيا نيباال زده شود و تمام داوطلب دياست و حتما با هيكه درس پا يشناس يمنيا درس

خودش تو  بيكم زد. هر درس رو به نسبت ضر ايرها كرد  شهيرو نم يدرس چيو واقعا ه نهيسنگ اريبس اريرقابت بس

 یرو يليبزنه خ نيداوطلب نيانگيباالتر از م يليداوطلب خ کيباشه كه  يخب اگه درس يش بها داد.ولبه ديكنکور با

و زبان  يو مولکول يسلول ستيرو به نظر من درس ز ني. از انييپا ارهيم اريو رتبه اش رو بس ذارهيم رينمره ترازش تاث

كه  يبه شرط کنميم ديرس مشکل دارن. البته باز تاكدو د نيدر ا نيخوند.چون معموال داوطلب بشياز ضرا شيب ديرو با

 نيانگيتر از م نييرو پا یباكتر اي يميوشيباعث نشه به عنوان مثال درس ب نيو ا ديهم كامال برس گهيد یبه درس ها

 .ديبزن

 خواندن كدام درس بيشتر زحمت كشيديد؟ برای

و  يميوشيپاس كرده بودم و به نسبت ب 1ترم  واحد آنهم در 3شدم.چون فقط  تياذ شتريب يشناس ستيدرس ز یبرا

 به آن نا مانوس تر بودم. يمنيو ا یباكتر

 خواندن دروس چگونه بود؟ نحوه

كرده بودم و زبان را هر روز  یزيبرنامه ر گريدو درس د یفرد را برا یدو درس و روز ها یزوج را برا یها روز

 .زدميز مرور كرده و تست مرو کيكنکور تمام دروس را در  کي. نزدکردميمطالعه م

 پيش ميرفتيد؟ يتنهايي مطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاص به

 

با هم  اتيو نحوه مطالعه و منابع و تجرب گريهمد شرفتيدوستان در مورد پ يبا بعض ياما گاه کردميمطالعه م ييتنها به

 .ميداديبه سواالت هم پاسخ م اي.مياشتگذيهم م اريو مسائل و اطالعاتمون رو در اخت ميکرديصحبت م

 مطالعه برای شما فرقي هم ميکرد؟  مکان

 بنظر من مکان مطالعه مهم است. بله

 دركجا مطالعه ميکرديد؟ بيشتر

 .کردميآمدم زبان مطالعه م ياما ظهر ها و آخر شب ها كه كتابخانه بسته بود و به خانه م کردميدر كتابخانه مطالعه م من

 ن هر درس را چند بار مرور كرديد؟روز آزمو تا

درس را تمام كنم و از اول شروع كنم.بلکه به  کينبود كه  نطوريداشت. ا یريادگيدرس و بازده  تيبه اهم يبستگ

 بار دوره كردم. 8.اما بطور متوسط کردميتکرار م يمبحث آن ها را فصل ايفصل  کيمهم بودن  ايتناسب سخت و 

 د؟يآخر چگونه مطالعه كرد ماه

.خالصه هام رو کردميم ادداشتيو نکته هاشو  زدميتست و نکته گذاشته بودم. تست م یخودم رو برا ميتا شتريآخر ب ماه

ترم رو مرور  فيدر اونها ضع ايرفته  ادمي کردميكه با توجه به تست حس م يو نکات تست ها و مباحث خوندميم

 .کردميم
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 د؟يشروع به زدن تست كرد يشما به چه صورت بود؟ و از ك يتست زن برنامه

 زدميتست م يكم اريمقدار بس هيكه روز قبل خونده بودم  يكردم ازمطالب یشروع به مطالعه جد ي. وقتزدميتست نم لياوا

 يشدن كنکور سهم تست زن کتريشروع كردم و با نزد ديرو از بعد از ع مياصل يدر حد مرور اون مطالب و تست زن

 شديم شتريب

 د؟يزدچند درصد  زبان

 درصد 88

 زبان را چگونه مطالعه كرديد؟ لغات

 روش استفاده كنند . نيكه از ا نهيبه دوستان هم ا شنهادميكردم و پ يمطالعه م تنريروش ال به

 زبان را بيشتر از كدام كتاب خوانديد؟ متنهای

و  514 یكتابها نيرضازاده و همچن یو كتاب آقا ياز كتاب درسنامه زبان دكتر لزگ شتريزبان رو ب یها متن

Essential words for toefl لغت و متن خوندم. یبرا 

 شما در مورد شركت در آزمونهای آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟ نظر

موسسه سنا  يشيآزما یكمک كننده خواهد بود. چون من خودم در آزمون ها %111 يشيشركت در آزمون آزما بنظرم

 يشيآزما یاز اشتباهات رو در آزمونها یسر کيباعث شد  يشيآزما ید. آزمونهابهم كمک كر اريشركت كردم و بس

زمان و از همه مهمتر  تيريبود واسه مد ينيرتم نيتکرار نکنم.همچن يمرتکب شم و تجربه كسب كنم و در آزمون اصل

داشتن سر جلسه آزمون ن یخوب مطالعه كرده بودند اما چون تجربه  يليكه خ ياسترس.چون داشتم دوستان تيريمد

 آزمون رو هم خراب كردن و متاسفانه قبول نشدن. ی هيچند سوال سخت استرس گرفتن و بق دنيآزمون با د

 شما در كالس كنکور هم شركت نموديد؟  آيا

 .بله

 كدام دروس؟ در

 كالس رفتم. يميوشيو ب يمنيدرس ا یبرا

 انس هستند؟ ميکنيد رقبای جدی شما بيشتر از كداميک از رشته های ليس فکر

 هستن. يشگاهيعلوم آزما یاز رشته  یجد یرقبا معموال

 چه دليل؟ به

 ليدل نيرشته براشون آسونتره. به هم نيو شركت در ا خوننيرشته ها م رياز سا شتريرو ب يميوشيو ب يمنيدرس ا چون

 .رشته ها دارن موفق ترن ريبه نسبت سا یقو ی هيرشته دارن و چون پا نيبه ا یشتريب ليم

مورد رشته ای كه قبول شديد بيشتر بگوئيد. آينده شغلي اين رشته را چطور مي بينيد؟ بيشتر در كجا ها مي توانيد  در

 مشغول به كار شويد؟

 است. يروشن ندهينوپا و با آ بايرشته تقر کي يپزشک يشناس يمنيا رشته

 یها شيدر محسوب شده و اغلب گراما یبودنش جزو رشته ها نيرغم نو يعل ريرشته در طول چند دهه اخ نيا

رشته ها و  ريو سا یعمل،هوشبر ،اتاقيشگاهيآزما ،علومی،پرستاری،داروسازي،دندانپزشکياعم از پزشک يپزشک
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به  ازي.لذا نباشنديم یسرولوژ اي یمنولوژيبه نام ا یواحد یدارا يارشد پزشک يكارشناس يو حت يكارشناس یشهايگرا

 .باشنديرشته م نيدر ا يعلم ئتيچند ه ازمنديكوچک ن يحت یمام دانشگاههابوده و ت اديدرس ز نيمدرس ا

و تمام  کيولوژيزي،فيکيکال،ژنتيميوشيک،بيو اختالالت بدن اعم از اختالالت هماتولوژ هايماريتمام ب نيبر ا عالوه

 يمنيا ستميشکل در ساختالالت، م نيدارند، چراكه علت تمام ا کيمونولوژيو هم درمان ا صيبدن هم تشخ یها یماريب

علم  یو مراكز درمان ردپا صيودر تمام مراكز تشخ گريد یامربوط به رشته ه یها یماري.پس در تمام بباشديبدن م

مطرح خواهد بود كه تمام مشکالت  يعلم به نظر بنده به عنوان چهارراه علوم پزشک نيو ا شوديمشاهده م یمونولوژيا

 به آن ختم خواهد شد. يپزشک

باز  اريها بس یماريو درمان ب صيدر مورد تشخ ديجد اتيپژوهش و كشف یعلم راه برا نيبودن ا نينو ليدل به

داده  صيتشخ يمنوتراپيرا ا یمهلک جامعه بشر یها یماريراه درمان ب نياست.همانطور كه امروزه دانشمندان بهتر

 اي فيتضع ی)و در موارد تيهمراه داشته باشد تقوبه  را يعوارض جانب نيكه كمتر هايماريراه درمان ب نياند.چراكه بهتر

 است كه خداوند به نحو احسن آن را در بدن انسان قرار داده است. يمنيا يعيطب ستمي( سیدستکار

و  کيآلرژ یها یماريو...، ب دزيهمچون ا يمنينقص ا یها یمارياعم از انواع سرطان ها، ب ييهايماريب

عضو از  ونديمسائل مربوط به پ ي( و حتImmunoNutrition) یا هيتغذ یهايماريب ،یباردار یهايماريت،بيحسساس

وجود  ايروز دن يدر مراكز علم درمانپژوهش و  یبرا يخاص شيگرا یا نهيرشته بوده كه در هر زم نيا یها شيگرا

 .باشديفراهم م باشنديبه پژوهش م ليكه ما يكسان یبرا زيپژوهش ن نهيدارند.لذا زم

 د؟يكن يفکر م زياز مقطع ارشد ن يلياز فارغ التحص كار كردن پس به

 آنوقت احتمال اشتغالم هم وجود داره. طيو مقاطع باالتر هستم اما بنا به شرا phDتا مقطع  ليبه ادامه تحص ليما بنده

 د؟يرشته را ادامه ده نيهم ديخواهيم زيآزمون دكترا ن یبرا

 بله

 ل؟يچه دل به

در  ايو  دهميرشته را ادامه م نيانشاهلل هم زين ليادامه تحص یعالقه انتخاب كردم برا رشته را با نيا نکهيا ليدل به

 خواهم داد. ليرشته ادامه تحص نيمربوط به ا یشهايگرا

 صورت امکان نقاط ضعف و نقاط قوت دانشگاهي كه پذيرفته  شده ايد را شرح دهيد؟ در

ده نداره.به هرحال سالهاست كه رتبه نخست را در كشور و رتبه بن فيبه تعر ازين گهيتهران كه د يعلوم پزشک دانشگاه

بنام كشور و باال بودن  ديدارد.از نقاط قوت حضور اسات يالملل نيب نگيدر رنک رانيا یدانشگاهها ريباالتر از سا اريبس

 بانيدست به گربا آنها  رانيا یاست كه تمام دانشگاهها یهم موارد فدانشگاه است و از نقاط ضع يپژوهش يبار علم

 طيدانشگاهها در شرا ريكه بالطبع دانشگاه تهران به نسبت سا يو منابع مال يهستند.از جمله كمبود امکانات پژوهش

 لحاظ قرار دارد. نياز ا یبهتر

 به عقب برگرديد چه تغييری در شيوه خواندن درس خواندنتان ميداديد؟ اگر

 هم داد. جهيم داد چون به هرحال اگرچه سخت تالش كردم اما نتدرس خواندنم نخواه وهيدر ش يخاص رييتغ بنظرم

 ميکنيد اگر در آزمون ارشد سال بعد شركت كنيد باز هم رتبه مي آوريد؟ فکر
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 .مانشيداشته باشد قطعا آن را به دست خواهد آورد. به نسبت ا مانيا تيكه به موفق يفکر نکردم اما انسان بهش

 طلبان اين رشته داريد؟نهايت چه توصيه ای برای داو در

كنند.  یو دلسرد كننده به شدت دور يو مصمم به راه خود ادامه دهند و از تفکرات منف یاست كه پرانرژ نيبنده ا هيتوص

 يداشته باشند.مشکالت و سخت مانيو به آن ا نندياالن در دانشگاه مورد نظر و با رتبه مورد نظر بب نيخودشون رو از هم

 تر و لذت بخش تر خواهد بود. نيريش جهيباشد نت شتريها ب ياما هرچه سختاست  اديراه ز یها

 

بدن.با جمالت مثبت سخنان مثبت  یخود قرار دهند و به خود انرژ هيروح یكار كردن رو یرا برا يزمان كوتاه روزانه

گوش ندهند.و  گرانيف دبه حر یزيكنند و بعد از برنامه ر یزيمثبت.بر اساس توقع،وقت و توانشان برنامه ر التيو تخ

 .کنميم هيرو مجددا توص يشيآزما یشركت در آزمونها نيهمچن

 دوستان هم از آن استفاده كنند: نکهيا ديبه ام کنميرو ذكر م داديم یانرژ يليكه به من خ یآخر جمله ا در

 را دور بزن، يزندگ

 یديقله ها رس نيآنگاه كه بر فراز بلندتر و

 ...دنديرا خراش تيكن كه پا ييها زهيرا نثار تمام سنگر لبخندت

 منبع:سايت گروه علوم پزشکي سنا
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 قارچ شناسی پزشکی-24
 :زيست شناسي گرايش های ميکروب شناسي ،سلولي ومولکولي،جانوریمدارك مورد پذيرش

رچ فراواني كمتر از يک دهه است كه مصرف قارچ در ايران به صورت خوراكي روزانه درآمده است ارزش عقالئي قا

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 

ي و دستيابي به راههای تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن و برای نيل به انساني متعهد و متخصص در رشته قارچ شناس

خودكفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوری اسالمي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته قارچ 

 شناسي با مشخصات زير ارائه مي گردد:

 تعریف و هدف: 

به دوره ای اطالق مي شود كه تحصيالت باالتر از كارشناسي را در بر ميگيرد كارشناسي ارشد قارچ شناسي )ناپيوسته ( 

و و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد. هدف از ايجاد آن تربيت افرادی اليق ، متعهد و كاردان مي باشد 

روشهای پيشرفته تحقيق در  كه بتوانند برمباني علم قارچ شناسي و متون علمي موجود احاطه يافته، در اثر آشنايي با

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.

 و اهميت ضرورت

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 

حله دكتری علمي ،اهميت داير نمودن اين دوره مشخص مي گردد و خودكفايي و آماده نمودن افراد جهت تحليل تا مر

 تاسيس اين دوره در دانشگاههای جمهوری اسالمي ايران كامال ضرورت دارد.

 و تعداد واحدها : يپزشک ي)سر فصل( ارشد قارچ شناس يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 6:  يدروس اصل

 واحد 21:  ياختصاص دروس

 واحد 6نامه :  نايپا

 دروس رشته:
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 نام درس ردیف

 1آمار حياتي  1

 اپيدميولوژی و اصول پيشگيری از بيماريها 2

 شناسي و سرم شناسيايمني 3

 باكتری شناسي پزشکي 4

 بيوشيمي عمومي 5

 تک ياخته شناسي مقدماتي 6

 حيوانات آزمايشگاهي و نگهداری آنها 7

 قارچ های احشايي 8

 ی سطحي و جلدیقارچ ها 9

 قارچهای زير جلدی 11

 كشت قارچ ها 11

 مقدمات قارچ شناسي 12

 

 دهند: ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم يپزشک يارشد قارچ شناس يكارشناس النيارغ التحصف

 يشناس يمنيا-يو رفاه اجتماعسالمت   -تهايو فور ايسالمت در بال    -يپزشک کيانفورمات    -یولوژيدمياپ    

قارچ   -درج شده است( ي)عنوان رشته قارچ شناس يپزشک یفناور ستيز  -يپزشک يشناس یباكتر   -يپزشک

)عنوان رشته  يپزشک يانگل شناس -درج شده است( ي)عنوان رشته قارچ شناس يمولکول يپزشک  -يپزشک يشناس

 درج شده است( ي)عنوان رشته قارچ شناس يپزشک ینانو فناور  -درج شده است( يقارچ شناس

 يپزشک يو بازار كار ارشد قارچ شناس يشغل یفرصتها

  يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما-پـژوهـــشــگـر -دانشگاه  استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک يارشد قارچ شناس يشغل یفرصتها ريسا

 واكسن و سرم شگاهيكارشناس آزما- يدارو و بهداشت غذا، شگاهيآزما كارشناس

 ضرايب ودروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 1 باكتری شناسي 1

 4 قارچ شناسي 2

 2 ايمني شناسي 3

 1 انگل شناسي 4

 1 زيست شناسي سلولي وملکولي 5
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 2 زبان عمومي 6

 

 منابع امتحاني:

 

 

 

 

 ولفين ومترجمينم مراجع معرفي شده دروس امتحاني

 Microbiology باكتری شناسي
Microbiology 

Zinsser Microbiology 
Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al 
Jawetz & et al 
Joklike & et al 

Finegulld ( Baily & Scott ( 
Murray 

 قارچ شناسي پزشکي جامع قارچ شناسي

خيص قارچ شناسي پزشکي و روشهای تش

 آزمايشگاهي
Medical Mycology 

 قارچ شناسي پزشکي ) روشهای عملي (

 –دكتر امير سيد علي مهبد  –دكتر فريده زيني 

چاپ  –انتشارات دانشگاه تهران  –دكتر امامي 
1383 

اصفهان  -انتشارات گلبهار –دكتر شهال شادزی 

 چاپ ششم
Rippon 

ترجمه دكترعليرضا  –اوانس و ريچاردسن

 خسروی

 ايمنولوژی مني شناسياي

 ايمنولوژی

 ايوان رويت

 دكتر محمد وجگاني

 Medical Parasitology انگل شناسي
Basic Clinical Parasitology 

 (1بيماريهای انگلي در ايران ) جلد 

 ) بيماريهای تک ياخته ای (

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

 ترجمه شده است

Neva F.A.& Brown H.W. 

آن توسط دكتر اطهری به فارسي  1993چاپ 

 ترجمه شده است

 دكتر اسماعيل صائبي

زيست شناسي سلولي 

 ومولکولي

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

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 43 مشهد-مازندران-شيراز-تربيت مدرس-تهران-ايران-اهواز-اناصفه عادی

مازاد با پرداخت 

 شهريه

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

 

 

 

 

 

 

 قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان

 : یـیبــگـو یستيقــــادر نـــ ـــگـریرســد کــه تــــو د یمـ یزمـــانـ

 “کـــنم  یران مــجــــبـــ ”

 

 

 از همين امروز شروع کنيد . موفقيت از آن شماست!

 موفقيت یعنی شناخت ارجحيت هاي زندگی وعملکرد بر اساس آن...
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 ميکروب شناسی-22
 مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها

است كه تحصيالت باالتر از كارشناسي  ای از علوم پايه پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوسته ميکروبشناسي پزشکي شاخه

 باشد  گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي ميرا در بر مي

ای از علوم پايه پزشکي است كه تحصيالت باالتر از كارشناسي كارشناسي ارشد ناپيوسته ميکروبشناسي پزشکي شاخه 

اشد كه دانش آموختگان آن در ابعاد خدماتي، آموزشي و بگيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي ميرا در بر مي

 پردازند.پژوهشي در زمينه شناخت عفونتهای ميکروب ها به فعاليت مي

 تاريخچه رشته و پيشرفتهای جديد: -2

از قديمترين ايام، بشر در جستجوی علل و اسباب بيماريهای عفوني بوده است. محمدزكريای رازی )متوفي به سال 

ی( طبيب دانشمند بزرگ ايراني اولين كسي است كه در جهان بيماريهای واگير مخصوصا  آبله و سرخک را ميالد 925

نمايد كه يادآور نظريه تخميری پاستور ای را در باب عامل آبله بيان ميبا ديدی علمي مورد بررسي قرار داد و فرضيه

 ان عامل بيماريها گرديد.ها به عنوقرن پس از رازی موفق به كشف نقش ميکروب 9است كه 

ميالدی( دانشمند برجسته طبيب واال مقام و فيلسوف بزرگ ايراني به  1136الرئيس ابوعلي سينا )متوفي به سال شيخ

 در زمره علل خارجي بيماريها اشاراتي دارد.« قانون در طب»اصل سرايت بيمارها معتقد است و در كتاب ارزنده 

های ز عوامل بيماريهای عفوني شناخته شد و بدنبال آن مطالعه سيستم ايمني و فعاليتدر اواخر قرن نوزدهم بسياری ا

 آن در پيشگيری و معالجه بيماريها، شناخت عوامل شيمي درماني و كشف ويروسها از ديگر وقايع آن زمان بود.

ارزنده ای در زمينه مهندسي  در نيمه دوم قرن بيستم و سالهای اخير ژنتيک باكتريها بسيار شکوفا شده است و تحقيقات

ها صورت گرفته است به طوريکه ورود به اين عرصه به بسياری از سواالت و ابهامات پاسخ داده ژنتيک ميکروارگانيسم

كوشد تا نيل به يک محيط زيست ايده آل همچنان به راه تری در پيش است و بشر امروز مياست. هرچند راه طوالني

در  1367اسي نوين ادامه اولين گروه دانشجويان كارشناسي ارشد ميکروبشناسي در سال خود در زمينه ميکروب شن

مورد بازنگری قرار گرفت. از  1376و  1373دانشگاه علوم پزشکي تهران پذيرش شدند و برنامه اين رشته در سالهای 

 آن سال تاكنون هيچگونه تغيير در برنامه مذكور صورت نگرفته است.

 رها:ارزشها و باو -3

قايد و ارزشهای ما عمدتا  برخاسته از قوانين و مقرراتي است كه در دين مبين اسالم مستتر است و اسالم بر امر حفظ ع

نمايد، لذا سالمتي و نظافت تأكيد خاصي نموده است، تا حدی كه جسم ما را امانتي از سوی خداوند متعال تلقي مي

تواند بيانگر اعتالی اين ارزشها در جامعه باشد و از آنجا كه علم شد ميآموزشي كه مبتني بر اين اصول شکل گرفته با

توان باشد، لذا ميميکروب شناسي ماهيتا  بدنبال كشف علل و اسباب بيماريهای عفوني جهت درمان و كنترل آنها مي

در جامعه به عنوان يک  های اين رشته درواقع بر فرايند عملي ارزشهای حاكم و ارتقاء سالمتنتيجه گرفت كه آموختني

 اصل است و نقش مهمي در استقرار يک جامعه سالم را به عهده دارد.

 (Missionرسالت :) -4 
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های علوم پايه پزشکي است كه بر اساس استانداردهای قابل رشته كارشناسي ارشد ميکروبشناسي پزشکي يکي از رشته

شخيص بيماريهای عفوني در خدمت جامعه است و در تحقيقات قبول و با استفاده از تکنيکهای رايج آزمايشگاهي در ت

ها و مؤسسات های مرتبط، در خدمت دانشگاهملي سهيم است و همچنين در آموزش نظری و عملي دانشجويان در رشته

 آموزشي است.

 (visionچشم انداز :) -5 

شکي كه همگام با پيشرفت علوم پايه رود با اجرای برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ميکروبشناسي پزاميد مي

پزشکي منجر به ارتقاء سالمت در جامعه شده و بتواند نيازهای كادر آموزشي پژوهشي و خدماتي مربوط به مؤسسات 

های تشخيص طبي سراسر كشور در زمينه های علوم پزشکي، در مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهآموزشي و دانشگاه

سال آينده جزو كشورهای پيشتاز اين رشته در منطقه  11مقطع را تأمين نمايد و طي  ميکروب شناسي پزشکي در اين

 گردد.

 اهداف كلي: -6

 رود كه دانش آموختگان اين رشته بتوانند:در پايان اين دوره انتظار مي

های تشخيص طبي ( خدمات ميکروب شناسي تشخيصي بيماريهای عفوني را در بخش ميکروب شناسي آزمايشگاه1

 نجام دهند.ا

( از عهده تدريس دروس نظری و عملي ميکروب شناسي در مقاطع كارداني و كارشناسي و دروس عملي ميکروب 2

 شناسي تمام مقاطع آموزشي برآيند.

 ( در مراكز تحقيقاتي مرتبط با رشته به عنوان همکار پژوهش بتوانند فعاليت نمايند.3

 نقش دانش آموختگان: -7

 ( خدماتي1

 ي( آموزش2

 ( تحقيقاتي3

 ای:وظايف حرفه -8

 ( ارائه خدمات ميکروب شناسي تشخيصي در آزمايشگاه های تشخيص طبي1

( آموزش دروس نظری و عملي برای دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي و دروس عملي ميکروبشناسي تمام 2

 مقاطع آموزشي

 ( همکاری در طرحهای پژوهشي مرتبط با رشته3

 اجرايي برنامه:راهبرد های  -9

راهبردهای پيش بيني شده برای اجرای برنامه كارشناسي ارشد ميکروب شناسي تلفيقي از استراتژيهای دانشجو محور و 

 تأكيد دارد. active Learningاستاد محوری است و بر يادگيری فعال 

 های مشابه در داخل كشور:رشته -9
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دارد اما در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و رشته ميکروبشناسي پزشکي در داخل كشور مشابه ن

 ای تحت عنوان ميکروبيولوژی محض وجود دارد.فناوری رشته

 های مشابه خارج كشور:رشته -11

 Medicalای تحت عنوان در اكثر دانشگاه های خارج از كشور در دپارتمان های ميکروبشناسي رشته

Microbiology, Microbiology ا و يClinical Microbiology .وجود دارد 

 ضرايب ودروس امتحاني: 

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 5 باكتری شناسي 1

 1 قارچ شناسي 2

 1.5 ويروس شناسي 3

 1.5 ايمني شناسي 4

 1 انگل شناسي 5

 1 زيست شناسي سلولي ومولکولي 6

 2 زبان عمومي 7

 

 منابع امتحاني:

 

 

 

دروس امتحانی و 

  ضریب
  نام کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت 

  مولفين و مترجمين

 ويروس شناسي

 

Medical Microbiology 

Medical Microbiology 

Zinsser 

E. Jawetz 

باكتری شناسي 

 پزشکي

 

Microbiology 

Microbiology 

Zinsser Microbiology 

Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al 

Jawetz & et al 

Joklike & et al 

Finegulld ( Baily & Scott ) 

Murray 

 – مهبد علي سيد امير دكتر –دكتر فريده زيني  قارچ شناس پزشکي جامع قارچ شناسي
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قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص  

 آزمايشگاهي

Medical Mycology 

 قارچ شناسي پزشکي ) روشهای عملي (

 چاپ – تهران شگاهدان انتشارات – امامي دكتر
1383 

 اصفهان -گلبهار انتشارات –دكتر شهال شادزی 

 ششم چاپ

Rippon 

 عليرضا دكتر ترجمه –اوانس و ريچاردسن 

 خسروی

   

 ايمني شناسي

 

 ايمنولوژی

 ايمنولوژی

 ايوان رويت

 دكتر محمد وجگاني

 انگل شناسي

 

Medical Parasitology 

Basic Clinical Parasitology 

()بيماريهای تک 1های انگلي درايران )جلد بيماري

 "ياخته ای( 

s2006,Markell and Voge  

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي 

 .ترجمه شده است

Neva F.A.& Brown H.W. 

طهری به فارسي اآن توسط دكتر  1993چاپ 

 ترجمه شده است

 دكتر اسماعيل صائبي

زيست شناسي 

 سلولي و مولکولي

 

 Lodish زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

 

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-ايران–اهئواز -انستيتوپاستور ايران-البرز-اصفهان-اروميه-اردبيل-اراك عادی

تربيت -تهران)پزشکي(-تهران)بهداشت(-تبريز-بقيه اهلل-بوشهر-بابل-ايالم

-شيراز-شهيدبهشتي-شهركرد-زنجان-زاهدان-دانشگاه شاهد-مدرس

173 

http://testmedical.ir/
http://testmedical.ir/
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-مشهد-گيالن-گلستان-كرمانشاه-كرمان-كردستان-كاشان-قزوين

 يزد-ياسوج-همدان-موسسه سرم رازی-مازندران

مازاد با پرداخت 

 شهريه

 -بوشهر-بابل-ايالم-ايران–اهئواز -البرز-اصفهان-اروميه-اردبيل-اراك

-دانشگاه شاهد-تربيت مدرس-تهران)پزشکي(-تهران)بهداشت(-تبريز

-كرمان-كردستان-كاشان-قزوين-شيراز-شهيدبهشتي-شهركرد-زاهدان

 يزد-ياسوج-همدان-مازندران-مشهد-گيالن-گلستان-كرمانشاه

61 

 04  کارشناسی ارشد رشته ميکروبشناسی 3کارنامه رتبه 

 89 - 91 سال تحصيلی

 روبشناسيميک رشته امتحانی

 آزاد سهميه امتحانی

 75/278 نمره کل

 3 رتبه در سهميه

نمره آخرین فرد 

پذیرفته شده در 

سهميه آزاد در 

 دانشگاه دولتی

25/195 

نمره آخرین فرد 

پذیرفته شده در 

سهميه آزاد در 

دانشگاههاي شعب 

 بين الملل

11/163 

درصد پاسخ صحيح 

 در هر درس

 =پزشکي  شناسي ميکروب   -1

59/72 

=    شناسي ياخته تک   -2

33/53 

 78/57=  شناسي قارچ   -3

 11/41=  شناسي ويروس   -4
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 22/82=  شناسي ايمني   -5

 33/53=  بيوشيمي   -6

 51/57=  عمومي زبان   -7

 قبول تهران نتيجه نهایی

 

 

 

 

 

 

 ...بود ریشتر چند ات زندگی زلزله آخرین که نيست مهم

 !دادي دست از چيزهایی چه لزلهز آن در که نيست مهم

 ...بسازي نو از دوباره که است این مهم

 ،را جهانت

 ،را ات زندگی

 ...را باورت

 است دوباره شروع مهم
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 ویروس شناسی-22
 مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها

نواع ويروسها ، شکل و ساختمان ای از ميکروبيولوژی است. اين علم به بررسي ا( شاخهVirologyويروس شناسي )

 پردازد.آنها ، ژنتيک ويروسها و ساير خصوصيات مربوطه مي

تعامل  يچگونگ زبان،يسلول م بيتخر يكردن و چگونگ يوتکامل، نحوه عفون یها از نظر ساختار، طبقه بند روسيو  

و كشت و استفاده در  یجدا ساز یها کيكنند، تکن يم جاديكه ا ييها یماريآن، ب يمنيا ستميو س زبانيم سميبا ارگان

 .رنديگ يو درمان، مورد مطالعه قرار م يقاتيمطالعات تحق

رشته ويروس شناسي پزشکي شاخه ای از علوم پايه پزشکي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزش، ويژگي 

نمايند تا .. را مطالعه ميها، تشخيص آزمايشگاهي بيماريهای ويروسي، روش كنترل و پيشگيری از آنها و .ويروس

 توانايي انجام فعاليتهای پژوهشي و تشخيصي و خدمات مربوطه را فرا گيرند.

 و تعداد واحدها : يپزشک يشناس روسي)سر فصل( ارشد و يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 18:  یاجبار يدروس اختصاص

 واحد 6:  یارياخت ياختصاص دروس

 واحد 8نامه :  انيپا

 ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم يپزشک يشناس روسيارشد و يكارشناس النيفارغ التحص

 دهند:

بيولوژی -ايمني شناسي پزشکي-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت درباليا وفوريتها-انفورماتيک پزشکي-اپيدميولوژی

بيوتکنولوژی -ويروس شناسي پزشکي-سلولي كاربردی علوم-نانوتکنولوزی پزشکي-پزشکي مولکولي-توليد مثل

 پزشکي

 يپزشک يشناس روسيو بازار كار ارشد و يشغل یفرصتها

  يطب شگاهيكارشناس آزما -پـژوهـــشــگـر - ستيولوژيکروبيم-دانشگاه  استاد

 :داشتمشاغل وزارت به یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک يشناس روسيارشد و يشغل یفرصتها رياس

 كارشناس  يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 ضرايب ودروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 1 باكتری شناسي 1

 3 ويروس شناسي 2

 2 ايمني شناسي 3

 1 انگل شناسي 4

 1.5 زيست شناسي سلولي ومولکولي 5
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 2 زبان عمومي 6

 منابع امتحاني:

دروس امتحانی و 

  ضریب
  کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت نام 

  مولفين و مترجمين

 ويروس شناسي

 

Medical Microbiology 

Medical Microbiology 

Zinsser 

E. Jawetz 

باكتری شناسي 

 پزشکي

 

Microbiology 

Microbiology 

Zinsser Microbiology 

Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al 

Jawetz & et al 

Joklike & et al 

Finegulld ( Baily & Scott ) 

Murray 

   

   

 ايمني شناسي

 

 ايمنولوژی

 ايمنولوژی

 ايوان رويت

 دكتر محمد وجگاني

 انگل شناسي

 

Medical Parasitology 

Basic Clinical Parasitology 

()بيماريهای تک 1بيماريهای انگلي درايران )جلد 

 "ياخته ای( 

s2006,Voge  Markell and 

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي 

 .ترجمه شده است

Neva F.A.& Brown H.W. 

طهری به فارسي اآن توسط دكتر  1993چاپ 

 ترجمه شده است

 دكتر اسماعيل صائبي

زيست شناسي 

 سلولي و مولکولي

 

 Lodish زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

http://testmedical.ir/
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موسسه سرم سازی -گلستان-كرمان-شيراز-تربيت مدرس-تهران-ايران عادی

 رازی

43 

 11 گلستان-كرمان-شيراز-تربيت مدرس-تهران-ايران مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟يچ تيراز موفق 

 ."درست يريگ ميتصم" 

 شود؟يم یدرست از چه ناش يريگ ميتصم 

 "از تجربه" 

 د؟یآ یتجربه از چه بدست م  

 غلط !! يها يريگ مياز تصم 
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 انگل شناسی-27
 ميکروبيولوژیمدارك مورد پذيرش:جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،

 وانيانگل به انسان و ح تيراتکامل و طرز س ريو س يو داخل يآن شکل خارج لهياست كه به وس يعلم يشناسانگل

از دو جنس  وانيدو ح نيب يکيولوژيزيف يستيزاز اشکال هم يکيعبارتست از  يانگل ي. زندگرديگيمورد مطالعه قرار م

و  ي(زندگزباني)م تریداخل بدن جنس قو ايبوده و در سطح  ترفيتر و ضعاز آنها )انگل( معموال  كوچک يکيمختلف كه 

 موقت باشد. اي ميممکن است دا يستيزهم ني. ادينماياختالل م جادير بدن او او د كنديم هيتغذ

دائم در  ايبدست آوردن غذا ، بطور موقت و  یاست كه برا یاعلم پرداختن به موجودات زنده يانگل شناس يكل بطور

 زبانانيموجودات به م نيبه رابطه ا نيعلم همچن ني. اكننديم يزندگ گريداخل بدن موجودات زنده د اي يسطح خارج

 .پردازديخود م

كرده است. انگل  دايپ یاديز تياهم يو دانشمندان علوم پزشک يعلوم پزشک یهاشاخه نيدر ب يپزشک يشناس انگل

 دارد. یاديز تياهم ييغذا عيو صنا یكشاورز ،يدامپزشک ،يطب یكاربردها ژهياز نظر رشد و توسعه علوم به و يشناس

 و تعداد واحدها : يپزشک يفصل( ارشد انگل شناس)سر  يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 21:  يدروس اختصاص

 واحد 3:  ناريو سم یكارورز

 واحد 8نامه :  انيپا

 دهند: ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم يپزشک يارشد انگل شناس يكارشناس النيفارغ التحص

ايمني شناسي -انگل شناسي پزشکي-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت درباليا وفوريتها-نفورماتيکپزشکيا-اپيدميولوژی

حشره شناسي -توكسين های ميکروبي-بيوتکنولوژی پزشکي-پزشکي مولکولي-باكتری شناسي پزشکي-پزشکي

 پزشکي ومبارزه با ناقلين

 يپزشک يو بازار كار ارشد انگل شناس يشغل یفرصتها

 يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما   -پـژوهـــشــگـر -اه دانشگ استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يپزشک يارشد انگل شناس يشغل یفرصتها ريسا

 

    ي:و بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يكارشناس مواد خوراك  -يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 واكسن و سرم  شگاهيكارشناس آزما -هايماريرزه با بو مبا یريشگيپ كارشناس

 ضرايب و دروس امتحاني:

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 1 باكتری شناسي 1

 1 قارچ  شناسي 2

 1 ويروس شناسي 3
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 1.5 ايمني شناسي 4

 5 انگل شناسي 5

 1 زيست شناسي سلولي وملکولي  6

 2 زبان عمومي 7

    

 منابع امتحاني:

حانی و دروس امت

  ضریب
  نام کتب معرفی شده توسط وزارت بهداشت 

  مولفين و مترجمين

 ويروس شناسي

 

Medical Microbiology 

Medical Microbiology 

Zinsser 

E. Jawetz 

باكتری شناسي 

 پزشکي

 

Microbiology 

Microbiology 

Zinsser Microbiology 

Diagnostic Microbiology 

Microbiology 

Walker & et al 

Jawetz & et al 

Joklike & et al 

Finegulld ( Baily & Scott ) 

Murray 

 قارچ شناسي

 

 قارچ شناس پزشکي جامع

قارچ شناسي پزشکي و روشهای تشخيص 

 آزمايشگاهي

Medical Mycology 

 قارچ شناسي پزشکي ) روشهای عملي (

 – مهبد علي سيد امير دكتر –دكتر فريده زيني 

 چاپ – تهران دانشگاه انتشارات – امامي دكتر
1383 

 اصفهان -گلبهار انتشارات –دكتر شهال شادزی 

 ششم چاپ

Rippon 

 عليرضا دكتر ترجمه –اوانس و ريچاردسن 

 خسروی

   

 ايمني شناسي

 

 ايمنولوژی

 ايمنولوژی

 ايوان رويت

 دكتر محمد وجگاني

  Medical Parasitology s2006,Markell and Voge انگل شناسي
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 Basic Clinical Parasitology 

()بيماريهای تک 1بيماريهای انگلي درايران )جلد 

 "ياخته ای( 

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي 

 .ترجمه شده است

Neva F.A.& Brown H.W. 

طهری به فارسي اآن توسط دكتر  1993چاپ 

 ترجمه شده است

 سماعيل صائبيدكتر ا

زيست شناسي 

 سلولي و مولکولي

 

 Lodish زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

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

-قزوين-شيراز-هشتيشهيد ب-شهركرد-زنجان-زاهدان–تربيت مدرس 

 يزد-همدان-مشهد-مازندران-گيالن-كاشان

117 

-جهرم-تهران-تبريز-بندرعباس-ايالم-ايران-اهواز-البرز-اصفهان-اروميه مازاد با پرداخت شهريه

-قزوين-شيراز-شهيد بهشتي-شهركرد-زنجان-زاهدان–تربيت مدرس 

 يزد-همدان-مشهد-مازندران-گيالن-كاشان

49 

      

 

 

دارد  یبه شمابستگ نیوجودداردکه سرراهتان سنگ پرتاب کند, ا یکس شهيهم

 .واریادی, پل دیسازيکه باآن سنگهاچه م

 .ديباش یمعمارخوب ديکن یسع ديهست تانيمعمارزندگ شما
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 مصاحبه های بر تر:

 91 - 91آزمون ارشد وزارت بهداشت  يانگل شناس 1مصاحبه با رتبه 

كنکور كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشکي در دانشگاه  1د؟مونا روزبهاني، رتبه سالم لطفا خودتان رامعرفي كني با

 تهران، ساكن كرج

 د؟خيريگذشته هم در كنکور شركت كرد سال

سر جلسه آزمون استرس زيادی داشتيد؟ اگر داشتيد بر كيفيت پاسخگويي شما به سواالت تاثير هم داشت؟اصال  آيا

 ول مي شم.استرس نداشتم، چون مطمئن بودم قب

 11تا  1 د؟رتبهيخودتان متصور بود یرا برا یاز كنکور چه رتبه ا قبل

 درصددر 111نظر شما اگر سال آينده دوباره در اين آزمون شركت كنيد بازهم موفق ميشويد؟ به

نه چند نحوه درس خواندن خود كمي توضيح دهيد، مثال از چه زماني قبل از آزمون شروع به خواندن كرديد و روزا مورد

 5ساعت مطالعه داشتيد و...؟از اوايل آبان به طور آهسته و پيوسته شروع به خواندن كردم و چون كارمند بودم روزی 

ساعت  15تا  14ساعت و در ماه آخر يعني خرداد ماه روزی  9ساعت درس ميخواندم از فروردين تا ارديبهشت روزی 

 درس مي خواندم.

های آزمايشي در طول دوره مطالعه چيست؟من خودم اين كار را انجام ندادم اما شما در مورد شركت در آزمون نظر

بستگي به داوطلب دارد شايد فردی نياز دارد در طول دوره درس خواندن ميزان آمادگي و دانش خود را برای كنکور 

 پيشرفت در مطالعه مفيد باشد. وبسنجد. در مجموع شركت در آزمون مي تواند در امر يادگيری 

 %71امسال زبان انگليسي را چند درصد زديد؟ برای اين درس با چه روشي مطالعه ميکرديد؟زبان انگليسي را  درآزمون

 زدم . مطالعه خاصي نداشتم چون از پايه زبان انگليسي قوی دارم.

 چه مکاني مطالعه ميکرديد)سالن مطالعه يا در منزل و يا اتاق خوابگاه...(؟در منزل. در

 پيش ميرفتيد؟به تنهايي مطالعه مي كردم. يمطالعه ميکرديد يا به همراه شخص يا اشخاص خاصتنهايي  به

خاصي توصيه نمي كنم چون هر فردی شيوه متفاوتي برای درس  د؟روشيکنيم هيداوطلبان توص یرا برا يچه روش كال

طع قبلي داشته اند و يقينا در كار خواندن دارد. به خصوص در آزمون كارشناسي ارشد، داوطلبان تجربه كنکور را در مق

 ارشد گرفته اند. سيخود موفق بوده اند كه تصميم به شركت در كنکور كارشنا

چند وقت قبل از آزمون شروع به تست زدن كرديد؟از همان ابتدا با خواندن هر درسي تست مي زدم تا با نکات مهم  از

 شده در ذهن حتما بايد از همان ابتدا تست كار كرد. و كنکوری آشنا شوم و همچنين برای تثبيت مطالب خوانده

 

فرضا دوباره به زمان قبل از اين آزمون برگرديد درمورد نحوه درس خواندن خود چه تغييری ميدهيد؟هيچ تغييری  اگر

 نمي دهم زيرا از روش درس خواندن خود كامال راضي هستم.

داريد؟با آرامش خاطر و با دقت مطالب را بخوانيد و تست  داوطلبان متقاضي ورود به اين رشته چه توصيه ديگری به

 های كنکور های سال قبل را كار كنيد.
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 علوم تغذیه-20
 زيست شناسي گرايش های گياهي،جانوری،عمومي،سلولي ومولکولي،شيالت وآب زيان،دريا مدارك مورد پذيرش:

. پردازديم بدن سالمت حفظ یبرا مناسب هيتغذ و نحوه ييذامواد غ ارزش ،هيتغذ علم اصول ،يدرمان ميرژ به رشته نيا

 اي تا جذب رديگيم انجام شده خورده ييمواد غذا یرو ینديفرآ چه كه كنديم يبررس هيتغذ علم اصول انيم نيدر ا

 .كنديم ا مشخصر مختلف یهایماريدر ب الزم ييغذا ميرژ نوع زين يدرمان ميشود و رژ دفع

 و تعداد واحدها : هي)سر فصل( ارشد علوم تغذ يبرنامه درس

 واحد 32كل واحدها :  تعداد

 واحد 21:  یاجبار يتخصص دروس

 واحد 6:  یارياخت يتخصص دروس

 واحد 6نامه :  انيپا

 یاجبار يدروس تخصص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 يق در علوم تغذيهروش تحق 3 روشهای آمار زيستي

 3 1تغذيه پيشرفته  2 فيزيولوژی تغذيه پيشرفته

 2 تغذيه باليني 3 2تغذيه پيشرفته 

 2 مباحث جاری تغذيه 2 اپيدميولوژی تغذيه

 41 جمع 1 سمينار

یارياخت يدروس تخصص    

 

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 تغذيه تجربي 2 برنامه ريزی غذا و تغذيه

 2 بيولوژی مولکولي 2 زبان تخصصي پيشرفته

 11 جمع 2 پاتوفيزيولوژی

 واحد از دروس فوق را انتخاب كند 6 ديدانشجو با    

 :دهند ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم هيارشد علوم تغذ يكارشناس النيفارغ التحص

-سالمت در باليا وفوريتها-انفورماتيک پزشکي-بيوشيمي باليني-اپيدميولوژی-سياست های غذا وتغذيه-علوم تغذيه

 پزشکي مولکولي-نانوتکنولوژی پزشکي-سالمند شناسي-سالمت ورفاه اجتماعي
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 هيو بازار كار ارشد علوم تغذ يشغل یفرصتها

 ذيهمتخصص تغ   -پـژوهـــشــگـر -دانشگاه  استاد

 

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريجدبر اساس  هيارشد علوم تغذ يشغل یفرصتها ريسا

 

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يكارشناس مواد خوراك-ي غذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 

 ضرايب ودروس امتحاني:

   

 

 

 

 

 

 

 :منابع امتحاني

 
 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 79-شيراز كرمانشاه-شهيد بهشتي-تهران-تبريز-ايران-اهواز-اصفهان-اروميه عادی

 رديف دروس امتحاني ضرايب

 1 تغذيه 4

 2 بيوشيمي  2

 3 فيزيولوژی 2

 4 زبان عمومي 2
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 مشهد

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

 مشهد

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Life is not about complaining pain and sorrows 

It's about a thousand other reasons to Thank our 

Creator!!! 
 Happy living 

 ستياز درد و غم ن تیشکا یزندگ

 از خالقمون!!! يست برا شکرگزار گهید ليهزار تا دل یزندگ

 ــديباش شاد
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 ير مترقبهعلوم تغذیه در بحران وحوادث غ-24
 زيست شناسي با گرايش ميکروبيولوژی-مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي عمومي

 ضرايب ودروس امتحاني:
 

 

 

 

 

 

 

 منابع امتحاني:

 
 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت كنندهدانشگاه های پذيرش  نوع پذيرش

 21 تهران-تبريز-بقيه اهلل عادی

 8 تهران-تبريز مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

 که تبرش کند بشه شهيخسته م یشکن وقت زميه هی

 بشه، تبر ما انسان ها باور هامونه، نه آرزوهامون... ادیز زمشيه نکهیا نه

 

 

 

 رديف دروس امتحاني ضرايب

 1 تغذيه 4

 2 بيوشيمي  2

 3 فيزيولوژی 2

 4 زبان عمومي 2
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 علوم بهداشتی درتغذیه-52
 ولي ومولکولي،ميکروبيولوژیمدارك مورد پذيرش:گياهي،جانوری،سل

 يفرهنگ ،يکيزيو با توجه به عوامل ف هيعلم تغذ هياست كه بر پا هيو تغذ يبهداشت ،يستياز علوم ز یا ختهيرشته آم نيا

 :دارد يارتقاء سالمت جامعه گام بر م یدر راستا ،اقتصادی – يو اجتماع

  

 :خواهند بود يخدمات تخصص قادر به ارائه ريز یرشته در حوزه ها نيا النيالتحص فارغ

 

برنامه ريزی و ارائه خدمات تغذيه ای برای بيماران در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي، شركت در فعاليت های فرآوری  -

غذا در مراكز تغذيه همگاني، بررسي و تحقيق و آموزش متون تغذيه ای در واحد های آموزشي و تحقيقاتي، انجام 

و تنظيم و اجرای برنامه های آموزش تغذيه عمومي يا  جامعهاحد های دست اندركار تغذيه خدمات تغذيه ای برای و

 .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 و  -

ی ساخت و كنترل مواد، نظارت و كنترل در امر توليد و ساخت مواد غذايي، موسسات دولتي، نظارت بر شاخص ها

  .آرايشي و بهداشتي

 

جمع آوری، تحليل آمار و اطالعات، نظارت، پايش و ارزيابي موثر جهت مبارزه با بيماری های بومي، واگير و غير  -

ت های بين المللي، منطقه ای و ملي وانجام واگير، استخراج و تعيين شاخص های بهداشتي بيماريها با توجه به اولوي

با طغيان بيماری ها در شرايط بحراني يا سرپرستي، طرح  واجههبررسيها و مطالعات اپيدميولوژيک در شرايط عادی، م

 .ريزی و هماهنگي امور مرتبط با مبارزه با بيماری ها

 

 و تعداد واحدها هيدر تغذ ي)سرفصل( علوم بهداشت يبرنامه درس:  

 یاجبار يروس تخصصد

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 تغذيه پيشرفته 3 1روشهای آمار زيستي 

 2 تغذيه جامعه 2 اپيدميولوژی تغذيه

 2 آموزش و مشاوره تغذيه 3 بررسي و ارزيابي وضع تغذيه جامعه

 2 روش تحقيق در علوم بهداشتي در تغذيه 1 ايمني غذا

 2 سمينار 1 ر سطح جامعهبرنامه های تغذيه د
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 44 جمع 1 كارآموزی

 یارياخت يدروس اختصاص

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 زبان تخصصي پيشرفته 2 مباحث جاری تغذيه

 –كاربرد رايانه در بررسيهای بهداشتي 

 ای تغذيه
 2 بيوشيمي پيشرفته 2

 2 اصول خدمات بهداشتي 2 2روشهای آمار زيستي 

 واحد از دروس فوق را بگذراند 4 ديدانشجو با     

 یدر مقطع دكتر ريز یتوانند در رشته ها يم هيدر تغذ يارشد علوم بهداشت يرشته كارشناس النيفارغ التحص          

 :دهند ليادامه تحص

ست های غذا سيا-سالمت ورفاه اجتماعي-سالمت درباليا وفوريتها-سالمندشناسي-انفورماتيک پزشکي-اپيدميولوژی

 نانوتکنولوژی پزشکي-علوم تغذيه-وتغذيه

 هيدر تغذ يو بازار كار علوم بهداشت يشغل یفرصتها

  هيمتخصص تغذ   -پـژوهـــشــگـر   -استاد دانشگاه 

 

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد هيدر تغذ يارشد علوم بهداشت يشغل یفرصتها ريسا

 

   -اشتيو بهد يشيآرا ،يدنيآشام ،يكارشناس مواد خوراك  -يغذا، دارو و بهداشت گاهشيآزما كارشناس

  هايماريو مبارزه با ب یريشگيپ كارشناس

 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:
 

 
 يرش دانشگاه ها:ظرفيت پذ

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-تهران-تبريز-ايران-اصفهان-دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران عادی

 يزد-قزوين-شيراز

49 

 19 يزد-قزوين-شيراز-تهران-تبريز-ايران-اصفهان مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

 

 

 

 

غذا  يبرا ريشوند چون ش یبرنده م از آهو ها ياريبا آهو، بس ريدر مسابقه ش

 .یزندگ يآهو برا یدود ول یم

 "است ازيهدف مهمتر از ن"پس
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 ترکيبات طبيعی دارویی ودریایی-52
 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

 5  زيست شناسي دريا 2

 6 زبان عمومي 2

 منابع امتحاني:

 
 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 6 مازندران-اهواز عادی

 2 اهواز مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

 

 باشد. اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم یهرگز زانو نخواهم زد، حت
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 سم شناسی-55
 مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي گرايش های جانوری،سلولي ومولکولي،گياهي،ميکروبيولوژی وژنتيک

 

 ييايميمواد ش يو بهداشت است. كه به بررس يپزشک ،يشناسستيز ،يمياز علوم ش یا( شاخهیکولوژي)توكس يشناسسم

را علم  يشناسحال سم ني. در عپردازديها بر موجودات زنده مر آنآو انيمضر، سموم، داروها، مواد مخدر و اثرات ز

 شوديمختلف وارد بدن موجود زنده م یرهايكه از مس ي.  سموماندكرده فيتعر زيها نشناخت سموم و نحوه مبارزه با آن

در علم سم  راتييتغ نيبافت هدف در موجود زنده شود. كه ا ايارگان  يستيدر عملکرد ز يراتييتغ جاديباعث ا توانديم

 .كاربرد فراوان دارد یو فارماكولوژ يميوشيعلوم ب ي. در سم شناسرديگيقرار م يمورد بررس يشناس

 

 یداروساز یوجزء رشته ها دينما يم قيتحق تيمسموم یداروها نهياست كه در زم یرشته پركاربرد يسم شناس رشته

است ،  تيمسموم يكه تخصص ييمارستانهايب شگاهياست و در آزمارشته مناسب  نيشود . بازار كار ا يدرنظرگرفته م

 .كاربرد دارد يقانون يوپزشک یداروساز یكارخانه ها

 

توانند در نظام های بهداشتي، پژوهشي و تربيت دانش آموختگاني است كه مي ياصلي رشته ارشد سم شناس مأموريت

نيروها، تشخيص و اندازه گيری سموم و داروها در مايعات  خدماتي مربوط به سموم انجام وظيفه كنند. با تربيت اين

و پيشگيری از مسموميتها زير نظر متخصصين سم  نونيشناسي قابيولوژيک و غير بيولوژيک، و امور مربوط به سم

 .شناسي مقدور خواهد بود

 

 :و تعداد واحدها ي)سر فصل( ارشد سم شناس يبرنامه درس

 واحد 32تعداد كل واحدها : 

 واحد 27: يس اصلدرو

 واحد 5نامه :  انيپا

 

واحد از دروس كمبود يا جبراني را  9عالوه بر دروس اصلي براساس تشخيص گروه آموزشي مربوطه تا سقف  دانشجو

 .بايستي بگذراند

 دروس اجباری 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 عملی نظري

 - 34 2 فيزيولوژی 01

 - 34 2 بيوشيمي 02

 - 51 3 مي تجزيهشي 03
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 - 34 2 بيولوژی )زيست شناسي( 04

 - 153 9   جمع

 يدروس الزام

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت

 عملی نظري

 - 26 5/1 روش های تجزيه دستگاهي نظری 05

 51   5/1 روش های تجزيه دستگاهي عملي 06

   34 2 1داروشناسي  07

   34 2 2داروشناسي  08

   51 3 اسي نظریسم شن 09

 61   2 سم شناسي عملي 10

   34 2 سم شناسي سموم طبيعي 11

   17 1 سم شناسي محيطي نظری 12

 34   1 سم شناسي محيطي عملي 13

   34 2 سم شناسي صنعتي 14

   34 2 سم شناسي باليني 15

   26 5/1 سم شناسي قانوني نظری 16

 17   5/0 سم شناسي قانوني عملي 17

   17 1 آمار و اطالع رساني نظری 18

 34   1 آمار و اطالع رساني عملي 19

 34   1 سمينار 20

 102   2 كارآموزی 21

 340 307 27   جمع

 :دهند ليدر مقطع دكترا ادامه تحص ريز یتوانند در رشته ها يم يارشد سم شناس يكارشناس النيفارغ التحص

توكسين —بهداشت حرفه ای-سالمت ورفاه اجتماعي-ت در باليا وفوريتهاسالم-انفورماتيک پزشکي-اپيدميولوژی

 علوم سلولي كاربردی-نانوتکنولوژی پزشکي-مطالعات اعتياد-علوم اعصاب-های ميکروبي
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 ي:و بازار كار ارشد سم شناس يشغل یفرصتها

  يطب صيتشخ شگاهيكارشناس آزما -پـژوهـــشــگـر    -دانشگاه  استاد

 :مشاغل وزارت بهداشت یطرح طبقه بند نيدتريبر اساس جد يارشد سم شناس يغلش یفرصتها ريسا

 واكسن و سرم  شگاهيكارشناس آزما- يغذا، دارو و بهداشت شگاهيآزما كارشناس

 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

 6  زبان عمومي 2

 منابع امتحاني:

  
 
 

 

 

 



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
142 

 

 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-دانشگاه آزاد واحد اهر-شيراز-مازندران–كرمان -مشهد-هواز-اصفهان عادی

 تربيت مدرس-دانشگاه آزاد واحد علوم دارويي-دانشگاه آزاد واحد شهرضا

71 

 12 مازندران–كرمان -مشهد-هواز د با پرداخت شهريهمازا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيکه سالها پ ندهیهمان آ کنم؛يم یزندگ ندهیو امروز متوجه شدم که من در آ

همان  کنم،يم یمتوجه نبودم که در گذشته زندگ شينگرانش بودم....و سالها پ

 .خورميگذشته که اکنون حسرتش را م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
143 

 

 راکی وآشاميدنیکنترل مواد خو-53
 مدارك مورد پذيرش:زيست شناسي كليه گرايش ها

 ضرايب ودروس امتحاني:

 رديف دروس امتحاني ضرايب

شينمي آلي 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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 گاه ها:ظرفيت پذيرش دانش

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 8 تبريز-اهواز عادی

 4 تبريز-اهواز مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 

تا در  ،يکن امروز بزرگتر شو یاست بزرگتر از امروز! سع يفردا، روز

 ...!يفردا گم نشو یبزرگ
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 علوم دارو هاي پرتو زا-54
 ومولکوليمدارك مورد پذيرش:زيست شناسي سلولي 

 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:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

 5 درانمازن عادی

 - - مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 !نديتا بگر زيخوردن توست ، برخ نيمردم از زم یكه خنده  یدر روزگار
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 نظارت بر امور دارویی-52
 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 دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

-دانشگاه آزاد واحد شهرضا-دانشگاه آزاد واحد اهر-مازنران-تهران)مجازی( عادی

 ييدانشگاه آزاد واحد علوم دارو

54 

 4 مازندران مازاد با پرداخت شهريه

 ...!گرانیکوچك از د يبزرگ ازخودشان توقع دارند و انسان ها يانسان ها
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 حشره شناسي پزشکي ومبارزه با ناقلين-26

 مدارك مورد پذيرش :زيست شناسي كليه گرايش

 ضرايب ودروس امتحاني

 ضرايب دروس امتحاني رديف

 3 حشره شناسي عمومي 1

 2 ست شناسي عموميزي 2

 1 شيمي عمومي 3

 2 زبان عمومي 4

 منابع امتحاني:

 
 ظرفيت پذيرش دانشگاه ها:

 ظرفيت دانشگاه های پذيرش كننده نوع پذيرش

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

 17 همدان-مازندران–شيراز -زنجان-تهران-اهواز-اروميه مازاد با پرداخت شهريه

 

 

 اريکه از من متنفر هستند اصال وقت ندارم چون بس یمتنفر بودن از کسان يبرا

 هستم که دوسم دارند. یسرگرم دوست داشتن کسان
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 نابع پيشنهادی:م

 زيست شناسي سلولي ومولکولي

 2113زيست شناسي سلولي ومولکولي لوديش-1

 خالصه لوديش)برای جمع بندی(-2

 ي ومولکولي دكتر محمد نژاد)برای جمع بندی(ضروريات بيولوژی سلول-3

 تست سلولي ومولکولي)دكتر مصطفي عبادی(-4

 بيوشيمي:

 بيوشيمي لننيجر-1

 بيوشيمي دكتر احساني)برای آن هايي كه وقت كمي دارند(-2

 ضروريات بيوشيمي دكتر محمدی )برای جمع بندی(-3

 داود ملک زادهآقای بيوشيمي به زبان ساده -4

 به زبان ساده هاشم يعقوبي )برای آنهايي كه برای اولين بار بيوشيمي را مي خوانند(بيوشيمي -5

 نکته:از اين كتاب نبايد به عنوان منبع امتحاني استفاده شود.

 تست بيوشيمي جعفر نژاد-6

 تست بيوشيمي پاساالر-7

 چکيده بيوشيمي پاساالر)برای جمع بندی(-8

 جزوه بيوشيمي آموزشگاه سنا-9

 ژنتيک پزشکي

 ژنتيک پزشکي امری-1

 ژنتيک مولکولي پزشکي در هزاره سوم-2

 تست های تاليفي ژنتيک دكتر علي ذكری-3

 ژنتيک از كالسيک تا ژنوميک-4

 

 زبان عمومي
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 منابع پيشنهادی:

 514لغات -1

 1111لغات-2

 لغات اسنشل تافل-3

 درسنامه جامع زبان علوم پزشکي امير لزگي-4

 سي باشديهر مقاله يا متني كه به زبان انگل-5

 

شده از سوي وزارت بهداشت را براي قبولی وکسب رتبه تك رقمی  رفرنس هاي اعالم ،توجه:اکثر رتبه هاي برتر

 کافی می دانند.

توجه :منابع پيشنهادي در این جزوه فقط براي دروسی که اکثر رشته ها دارند آورده شده براي راهنمایی درباره منابع 

 ل هاي گذشته استفاده کنيد.اساتيد متخصص هرشته ویا رتبه هاي برتر سااز منابع پيشنهادي پيشنهادي سایر دروس  
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 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 

ه هدفش می گشاید.وقتی کسی عميقا می خواهد به به خواسته خود برسد مطمئنا ب

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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 سانس به پزشکیلي

 شرایط ورود به دوره:

 رايگان تحصيل عمومي ازشرايط برخورداری   -1

دانش آموخته مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته كليه رشته های گروه علوم پزشکي و گروه های آزمايشي  -2

 علوم رياضي و فني و علوم تجربي

به بعد( در مورد كساني كه دارای  1367ديماه  25متولدينسال سن در زمان ثبت نام آزمون) 25دارا بودن حداكثر  -3

 گردد.كارت پايان خدمت باشند مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن آنان اضافه مي

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از نظر نظام وظيفه )در مورد آقايان(. -4

 حق غيره و آزاد و سراسری هایدانشگاه از اعم دكتری و ارشد كارشناسي مقاطع دانشجويان و آموختگان دانش -5 

 .ندارند را آزمون در شركت

 18دارا بودن معدل كل ديپلم باالتر از  -6

 16دارا بودن معدل مقطع كارشناسي باالتر از  -7

 :زير شرح به انگليسي زبان مدارك از يکي بودن دارا – 8

 مدرك زبان نام

     

 حد نصاب قبولي

TOEFL    500 

IELTS    6 

MSRT    50 

MHLE    50 

توانند به صورت مشروط در آزمون شركت كنند. بديهي است در صورتي كه پذيرفته داوطلباني كه مدرك زبان ندارند مي

شدگان در آزمون مدرك زبان خود را ارائه ننمائند، قبولي آنانکان لم يکن تلقي خواهد شد. امکان ثبت نام مشروط، 
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تحصيلي و يا ذخيره قبولي و ساير موارد نيز به هيچ وجه وجود ندارد. دانشگاه هيچ مسئوليتي در مورد  ارائه مرخصي

 شود ندارد.خسارات احتمالي كه از اين ناحيه به داوطلب وارد مي

مشموالن طرح نيروی انساني كه مشغول گذراندن طرح مي باشند مي بايست در صورت قبولي نسبت به ترخيص از  -9

 اقدام نمايند.طرح 

 ( وفراشناختي مصاحبه ، كتبي) پذيرش ای مرحله چند آزمون در قبولي  -11 

 مواد درسي آزمون:

(، ميکروب شناسي شامل باكتری شناسي، ويروس شناسي و انگل شناسي پزشکي )ضريب 3فيزيولوژی نظری )ضريب 

(، ايمونولوژی 2جنين شناسي نظری )ضريب (، بافت شناسي و 2(، بيوشيمي نظری )ضريب 3(، آناتومي نظری )ضريب 3

(، فيزيک پزشکي 1(، تغذيه )ضريب 1(، روانشناسي )ضريب 1(، ژنتيک )ضريب 2(،زبان عمومي)2نظری )ضريب 

(، دروس اصول اپيدميولوژی و 1(، دروس اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده )ضريب 1)ضريب 

 (1 ضريب) تيمقدما آمار و ها بيماری با  مبارزه

 

 92-93 يبه پزشک سانسيمصاحبه با قبول شده ل

 دانشگاه  يبه پزشک سانسيرشته ل یريمحمد پ ديس یآقا

 يشگاهيعلوم آزما سانسيل رشته

 رشته خودتون؟ ايبود  يهم مد نظرتون پزشک يبه كارشناس پلميكنکور د یبرا ايآ

خود را  ميموضوع مطلع شدم و تصم نيرا گرفتم و از ادنبال آن  يكارشناس 7و  6نداشتم.ترم  اطالعي اصال – ريخ

 .گرفتم

 د؟يآزمون آماده كرد نيا یخودتان را برا يو چه مدت ديشروع به مطالعه كرد يك از

 .ماه درس خواندم 9 يال 8 یشروع به خواندن كردم. اما به طور جد يكارشناس 7ترم  از

 د؟يدانيم یخود را در چه موارد تيموفق ليدال

سخت بود اما وسط راه  اريكار بس نيا نکهيكه داشتم . با ا یديبود و واقعا عالقه شد ادميمن به خاطر تالش ز تيموفق

نکته ترك دو  نيپدر و مادر توانستم موفق شوم و مهمتر تيو كمک و حما اديو به خاطر عالقه و تالش ز اوردميكم ن

 نيموسسه مع يشيآزما یمرحله آزمونها 8اه . من در همر فنو تل ونيزيمن شد ترك تلو تيبود كه باعث موفق زيچ

 .بود دنميرس ريمرحله ششم شدم كه علت آن هم د کيمرحله آن اول شدم و فقط در  7شركت كردم كه 

 د؟يدار نهيزم نيدر ا یا هيو چه توص دياستفاده كرد ياز چه منابع يطور كل به

موسسه  يشيمرحله آزمون آزما 8/  یگر ياز آناتوم یا دهيکچ ي/ آناتوم تونيگا یولوژيزيرفرنس را خواندم ، ف كال

 .را شركت كردم نيمع
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آن تالش كنند.  یآزمون شركت كنند راه خود را مشخص كنند و فقط برا نيخواهند در ا يكه م ياوال كسان شانيا هيتوص

 گريد هيسنجد.و توص يمزمان را  تيريسنجد و هم مد يهم سطح معلومات را م رايشركت كنند ز زيو در آزمون ها ن

 .كتب معتبر را بخوانند و آزمون ها را شركت كنند

 ؟يو راحت ياز نظر سخت ديكن يم يابيرا چطور ارز يآزمون كتب سواالت

 .باال باشد اريسطح معلومات بس ديبود. كه با يو مفهوم يبيسوال ترك کي يسخت بود و از هر سطح اريبس سواالت

 آنها مهم تر بود؟ یبرا یشد و چه موارد هديپرس يمصاحبه چه سواالت در

 .شد دهيپرس قيو عال يقاتيتحق یبود و از ترجمه متون ، مقاالت و كارها يما فراشناخت یها آزمون

 

 

 

 

 : رايز ست،يهم باشد از زبان مردم آسوده ن نياگر بهتر يدمآ

 احمق است ! نديگويكار كند، م اريبس اگر

 است! تنبل نديگويكم كار كند، م اگر

 !كنديافراط م نديگويبخشش كند، م اگر

 است! ليبخ نديگويجمعگرا باشد، م اگر

 الل است!!! نديگويساكت و خاموش باشد م اگر

 ورّاج و پرگوست ..! نديگويكند، م یآورزبان اگر

 !!!اكاراستير نديگويها نماز بخواند مروزه برآرد و شب اگر

 ..!!!… نيديكافراست و ب نديگوياگر نکند م و

 مردم اعتنا كرد یبر حمد و ثنا دينبا ذال

 .ديترس يازكس ديجز ازخداوند نبا و

 .ديكه دوست دار ديآنچه باش پس

 ؛ ديباش شاد

 چگونه قضاوت شود. یشاد نيكه ا ستين مهم
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 خود ؟ يدر رشته  ليادامه تحص ای یکنکور پزشک
 )مشاوره گروه مکتبستان(

 خودم ؟ یدر رشته  ليادامه تحص اي ياشه كه كنکور پزشکب نياز شما ا يليسوال خ ديشا

با توجه به اينکه وضعيت بازار كار علوم پايه ومهندسي در ايران خيلي تعريفي نداره خيلي از دانشجويان فکر شركت 

افزار ،خصوصا افرادی كه در رشته ی تجربي هستند،البته خيلي ها هم هستند ليسانس نرم دوباره در كنکور را مي كنند 

 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؟

ن ميده كه دغدغه ی رشته های پزشکي رو درباره اين سوال بايد بگم افرادی كه اين سوال در ذهنشون ايجاد ميشه نشو

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 

 همراه باشين.ن شک رو دارين پس با ادامه مقالهميخونين اي

 افراد چطوره ؟ نيبه ا يافراد همکالس دگاهيد ايسوال در مورد سن داوطلبان است  نيدوم

 یرو دارند كه سنشون بعد از گرفتن مدرك باال نيسال دارند معموال ترس ا ۲۳ یافراد معموال باال نيكه ا يياز اونجا

از اهداف ما  یکسري ديبشه شا شتريب يخاص یكه سن ما از بازه  ني. اميباش نيواقع ب ديمن بابشه ، كه البته به نظر  ۳۱

 !ستين یو كار يدرس شرفتيبر عدم پ ليدل کي چيه يول مبدي دست از رو…مثل ازدواج و

 بشم؟ موفقتونم  يمن م ايآ اديكه به ذهنشون م يسوال نيسوم

مونه كه  يزهر م کيمثل  یافراد كنکور یهمه  یافکار برا نيور كنه. اشک به ذهنتون خط نيا ديبه نظر من اصال نبا

شما االن  زيرسند! دوست عز ينم جهيدارند به نت ييفکرا نيهم كه چن يي. معموال كساشهيفقط باعث شکست م

ن امتحا هيشب واسه پاس كردن  کيكه شما در  هبود يحجم يتجرب ستيز یكل كتاب ها دي. شانيرو گرفت سانستونيل

 ی.خونديبا نمره باال م

 اديمطالب رو  ميتونيراحت تر م يليو خ رهيهم باالتر م ييرايسن سطح گ شيبا افزا نيدونيهمونطور كه خودتون م

شما در كنکور باشن  بيكه االن قراره رق ييبهتر از دانش آموزا يليخ نيتونيم نيكه دار يو با معلومات دانشگاه ميريبگ

 فيواسش تعر يرو بخواد ، نشدن یزيچ ي. كسني. پس شک به خودتون راه ندنيسلط شو م نيريدروس رو فرا بگ

 .شهينم

 :مشکل پوله شهيمشکل حساب م نيبزرگتر ستيسوال كه به نظر من سوال ن نيچهارم

 هنينداره فقط ا يراه چيرو بدهند كه اون هم ه يشبانه پزشک ی نهيهز ديروزانه هستن با یكه اكثرا دانشجو يياز اونجا

ساالنه حدودا  ديروزانه دارن با سانسيكه ل ييسخت تره! كسا يليشركت كنند كه خ يبه پزشک سانسيكه آزمون ل

بتونه  يخب دركل كس ولي …تومن۳۶سال دندون ۶ سهتومن.. وا۴۲ يسال پزشک۷واسه  يعنيتومن پرداخت كنن. ۶

 ي صرفه.تقبل كنه م

 چطوره؟ یو داروساز ين پزشک، دندا يپزشک یكار سه رشته  تيسوال وضع نيپنجم
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 :بگم نيانگيم یاول از درآمد ها

 ميلون تومان۶-۳: ماهانه  يپزشک عموم

فوق مشهور  یواسه پزشکا سمميماهانه.. ماكس ونيليم۳۱ نيانگيتا خدا تومن ) م ميليون تومان۰۱پزشک متخصص: از 

 (ارديليتا م

 ميليون تومان۰۱-۵: ماهانه يعموم دندانپزشک

 تا خدا تومن ميليون تومان۰۱تخصص : م دندانپزشک

باز  ميدندونپزشک داشته باش هيهر كوچه  یاگه تو گهيدانشگاهمون م دياز اسات يکي!  ريخ شه؟ياشباع هم م يپزشک ايآ

پهناورمون  رانياز مناطق ا يليخرج نکنن! و خ تونني! مردم واسه سالمت خودشون كه نم ميهم ما دندونپزشک كم دار

 .کنهيمناطق پزشک استخدام م نيا اسهکل پزشک دارن و دولت با حقوق باال ومش دايهنوز شد

خودش و  ندهيتوانش رو داشته باشه و بخونه آ كسي …در اوج خودش هستش شهيهم رانيتو ا يلذا بازار كار پزشک

 !كرده نيخونوادش رو تضم

 

 
 

 

 فکرتان را عوض کنيد تا زندگی تان تغيير یابد...
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 دگيريروش هاي یا

فرآيندی چند مرحله ای است كه طي آن مفاهيمي را فرا مي گيريم و اين فرآيند شامل جمع آوری، طبقه « يادگيری»

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:

 مطالب بيشتر از طريق مطالعه، ديدن نمودارها و اشکال در ذهن ثبت مي شوند.ش دیداري: رو

 اكثرا  اطالعات از طريق شنيدن به ذهن منتقل مي شوند.روش شنيداري: 

 اطالعات بيشتر از طريق تجزيه و تحليل روابط موجود بين موضوعات درسي آموخته مي شوند.روش شهودي: 

 يشتر توسط خود فرد مطالعه كننده و به صورت انفرادی مطالعه مي شوند.مطالب ب روش انفرادي:

 مطالب بيشتر از طريق بحث های بين گروهي آموزش داده مي شوند.روش جمعی: 

 يادگيری مطالب در اين روش هيچ نظم و قانوني ندارد.روش اتفاقی: 

 ي شوند.مطالب در چندين مرحله و به صورت تدريجي آموزش داده مروش پلکانی: 

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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اين كه يادگيری پسران عمدتا  به روش ديداری و تصادفي است ولي روش يادگيری شنيداری دارند. نکته جالب ديگر 

دختران بيشتر شنيداری است، به اين دليل است كه دختران بيشتر تمايل دارند مطالب درسي را از طريق شركت در كالس 

 ها بياموزند.

مختلف را بداند، با  هر يک از روش های يادگيری در شرايط خاصي كاربرد دارند و اگر داوطلب كاربرد سبک های

 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 

د، درس خواندن بايد طي چند باالی مطالب و منابع درسي و فاصله زياد بين زمان مطالعه و آزمون كارشناسي ارش

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:

 تسلط بر مطالب -2   درك مطالب -1

 تثبيت مطالب -4   سنجش -3

 جمع بندی و نتيجه گيری -5

 درک مطلب 

ين مرحله، بايد تمام نکات هر درس را به خوبي فرا گرفت كه اين امر توسط دو گام ديدن و خواندن مطالب و در ا

 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 

های متعدد ميسر نخواهد بود. مالك درك موفقيت آميز دروس مختلف، رسيدن به شوند. درك مطالب بدون حل پرسش 

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

گيری جزئيات كامل مطالب را حل تست های موضوعي متعدد با بررسي راه حل های تشريحي و تستي مختلف، ياد

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 

ی داوطلب در اين مرحله خواهد بود. اما بهتر است داوطلب در آزمون های آزمايشي معتبری برای جمله انتخاب ها

رسيدن به اهداف اين مرحله شركت كند تا عالوه بر اين كه كيفيت آموزش خود را مي سنجد، خود را در مقايسه با ساير 

الب آموخته شده به خوبي تکرار مي شوند داوطلبان هم مورد سنجش قرار دهد. با شركت در آزمون های آزمايشي، مط

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.

 بتثبيت مطال

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 

و پس از اين كار آن را به دست فراموشي مي سپارند، با اين ذهنيت كه  هيچ نظم خاصي، مطالب درسي را مرور مي كنند

درس را مرور كرده اند. در حالي كه اين روش مرور، كوچک ترين سودی برای فرد نخواهد داشت. بايد برنامه مدوني با 

از الگوی جعبه اليتنر  تعيين فاصله های زماني منطقي پس از هر بار مرور يا مطالعه برای هر درس تعيين شود، استفاده

 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 

در مورد جمع بندی و گرفتن بهترين نتيجه از مطالعه دروس و دوران آماده سازی هم، در فصل های بعدی  خواهد بود.

 به طور كامل بحث خواهيم كرد.

 مکان مطالعه

 در مورد انتخاب بهترين مکان برای مطالعه مي توان به نکات زير اشاره كرد:

آمد يا صدای تلفن و تلويزيون در آن، كم ترين حد خود را آرام و بي سر و صدا باشد و عوامل مزاحم همانند رفت و  -

 داشته 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. -
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 طالعه داشته باشيد.سعي در انتخاب مکاني ثابت و راحت برای م -

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، 

كم آماده كنيم. وسواس به خرج دادن در انتخاب محيط مطالعه منجر به كاهش  مطب پزشک، ميهماني و ... هم كم

 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 

يفيتي كه در محيط های آرام به فعاليت مي سرعت مطالعه خواهد بود و به اعتقاد آنان، هر فردی مي تواند با همان ك

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

طالعه گرفته و بالفاصله شروع به مطالعه كنيد. هيچ چيز يا كسي نبايد جلوی عملي شدن هميشه تصميم خود را برای م -

 اين تصميم شما را بگيرد.

كتاب را پيش از شروع مطالعه ورق نزنيد، صرفا  مطالعه را شروع كنيد. ورق زدن كتاب و شايد ديدن حجم مطالب  -

 انگيزه شما را كاهش مي دهد.

 وردن تمركز حواس شما مي شوند را از كنار خود دور كنيد.اشيايي كه باعث بر هم خ -

 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 خستگي -

 ست.و شاداب شدن شما مفيد ا

در هنگامي كه احساس گرسنگي مي كنيد به دليل كاهش قند خون، بازدهي شما به شدت كاهش پيدا مي كند. هميشه  -

در كنار خود تنقالت و آجيل مانند بادام، پسته، گردو و كشمش داشته باشيد و با احساس گرسنگي از آن ها استفاده 

 و تخمه جدی نخواهد بود(.كنيد )دقت كنيد مطالعه ی تفريحي هم با خوردن آجيل 

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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 اهد بود.وسواس نيز سرعت مطالعه را به شدت كم مي كند و استرس زا خو -

 

 

 ...يانجام بد ياون روز کار یتونيتو نم هتنها دو روز در سال است ک

 و فردا!!!! روزید
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 ام هاي کلی در مطالعه مؤثر و بهينهگ

 گام اول: برنامه ريزی روزانه -

گي خود كنترل برنامه ريزی روزانه به شما كمک مي كند تا در طول روز كارهای بيشتری را به پايان برسانيد و روی زند

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 

 أخير نمي افتد.مي كند و كارهای مهم تان به ت

 گام دوم: اولويت بندی كارها -

وقت 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 

ما اوقاتي را كه مي توانيم از آن ها به طور سودمندی استفاده كنيم، به راحتي از دست مي دهيم. با اولويت رود. خيلي از 

 بندی كارها، از دست دادن زمان تقريبا  غيرممکن مي شود.

 گام سوم: افزايش تمركز -

ايتان را تغيير مي دهد. در ابتدا به ياد داشته باشيد كه تمركز بر مديريت زمان وقت شما را بيشتر نمي كند، بلکه عادت ه

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.

 ديگرانگام چهارم: مشاركت با  -

برای 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 

ت كارهايي كه بايد انجام دهيد نگاهي بيندازيد و از اطرافيان بر اساس قابليت خودتان يک تنه به ميدان نرويد. به فهرس

 هايشان كمک بگيريد.

 گام پنجم: زندگي سالم -

به اندازه كافي بخوابيد، رژيم غذايي سالمي داشته باشيد و مرتب ورزش كنيد. داشتن يک زندگي سالم، تمركز شما را 

ی را برايتان هموار مي كند. وقتي سالم باشيد كارآيي شما بيشتر مي شود و افزايش مي دهد و مسيرهای موفقيت بيشتر

 در نتيجه طي زمان كوتاهي، كارهای بيشتری را به پايان مي رسانيد.
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 گام ششم: استراحت كافي -

ام گاهي اوقات مشغله زياد و كار بيش از حد، شما را خسته و فرسوده مي كند و سعي و تالشتان برای زمان بندی ناك

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 

واندن هستيد ولي خسته شده ايد هم، استراحتي كوتاه مدت برای رفع انرژی بيشتری از سر بگيريد. اگر در حال درس خ

 خستگي مي تواند بسيار مفيد باشد.

 گام هفتم: ثبت فعاليت های يک روز -

يک دفترچه شبيه دفترچه خاطرات روزانه داشته باشيد و برای چند روز، هر كاری كه انجام مي دهيد را يادداشت كنيد 

مي گذرد. درباره خودتان صادقانه قضاوت كنيد و به دنبال زمان هايي باشيد كه مي توانيد از  تا ببينيد وقت شما چه طور

 آن ها عاقالنه تر استفاده كنيد.

 گام هشتم: منتظر نمانيد -

برای خيلي از ما پيش آمده كه ساعت ها پشت در اتاق انتظار پزشکان معطل شده ايم يا برای يک قرار مالقات ساده 

ظار كشيده ايم. غيرممکن است كه از اين انتظارها خالص شويم ولي نياز نيست كه يک گوشه بنشينيم و با ساعت ها انت

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 بزرگ -

ا در نظر بگيريد و كارهای بزرگ و كارهای بزرگ را قسمت بندی كنيد. برای انجام هر بخشي از كار، زمان خاصي ر

 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 

ارشناسي ارشد، شما بايد با تمركز فراوان به مطالعه بپردازد كه در حالت كلي دهيم. در مراحل آماده سازی برای آزمون ك

حضور در جمع های دوستانه حتي به منظور مطالعه هم اجازه اين تمركز را به شما نخواهد داد اما در مراحل مرور و 

د مفيد باشد. حاالت جمع بندی پيش از آزمون، مطالعه ی گروهي، آن هم در گروه های با جمعيت پايين، مي توان

 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 ای -

 اگر شرايط شما را به مطالعه دسته جمعي سوق داد، سعي كنيد:

 وقت را در جمع تلف نکنيد. -

 درستان، يک يا حداكثر دو نفر با انگيزه و فعال را برای مطالعه گروهي در نظر بگيريد.از بين دوستان هم -

 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

عه، نور سفيد يا زرد مطلق و چراغ های رنگي باعث خستگي زودرس و كاهش تمركز داوطلب مي شوند. در محيط مطال

مناسب ترين نور برای چنين فضايي، نور غيرمستقيم زرد و سفيد مي باشد. همچنين استفاده از چراغ مطالعه هم مي تواند 

 ب ترين نور برای مطالعه مي باشد.تمركز را باال ببرد. البته نور غيرمستقيم آفتاب در طول روز مناس

  

 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 

د و با درازكش و يا در حال راه رفتن، حالت های مناسبي برای مطالعه عمقي نخواهند بود. نشستن پشت ميز استاندار

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 

 ه مناسب كتاب تا چشم خود را هم فراموش نکنيد.استراحت كرده و حالت بدن خود را عوض كنيد. رعايت فاصل

  

 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 

رين زمان كمک مي كند، كنيد. از طرف ديگر، خوابيدن بالفاصله پس از پايان مطالعه هم به فراموش كردن مطالب در كمت

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.

ترين بازدهي را دارند، بهترين ساعت مطالعه بدن خود را شناسايي كنيد. برخي افراد سحرخيز هستند و در طول روز باال

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 

آزمون در آن برگزار مي شود نزديک كنيد. مرور مطالب بالفاصله پس از پايان كالس هم  مطالعه خود را به زماني كه

 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. 

اين اصل، ماندگاری بسيار زيادی در ذهن دارند و ذهن برای به خاطر سپردن آن ها به كمترين آموزش های منطبق بر 

مرحله ای مناسب برای مطالعه  6تعداد تکرار نياز داشته و در نتيجه سرعت يادگيری مناسب است. در اينجا يک الگوی 

 پيشنهاد مي شود:

 مرحله اول: پيش مطالعه -

حواس خود را روی آن متمركز مي كنيم، كتاب خود را تنها در آن بخش ورق مي پس از انتخاب يک موضوع، همه 

زنيم و به عناوين اصلي، فرعي و جمالتي كه با حروف درشت داخل متن نوشته شده اند، توجه مي كنيم. در صورتي كه 

 مي كنيم.در متن، قسمت های خالصه شده ای از مبحث به صورت چکيده وجود داشته باشد ان ها را مطالعه 

 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 

ل ها و سؤاالت متن كتاب را به دقت و با جزئيات كامل مورد بحث و بررسي قرار مي شاياني مي كند و در ضمن مثا

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.

 بررسي بند به بندمرحله سوم: مرور و  -

پس 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 

كتاب، به حل پرسش ها و يا تمرين های موجود در پايان مبحث مي پردازيم.  هر مبحث، بدون مراجعه مجدد به متن

ميزان پاسخگويي ما به اين سؤاالت، ميزان تسلط ما را به مبحث نشان مي دهد و تعيين كننده نياز ما به مطالعه مجدد 

مؤثر است. در سال های مطلب خواهد بود. نکته برداری از سؤاالت پايان مباحث هم در تکميل فرآيند آموزش بسيار 

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.

 تکميل و تسلطمرحله چهارم:  -

پس 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  

سؤاالت و يا تمرين های تشريحي نوبت  %75د. پس از حل حداقل بايد مجددا  موضوع به صورت دقيق تر مطالعه گرد

 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

اگر اقدام  در مورد آزمون كارشناسي ارشد بايد گفت اگر داوطلب مطالب را درك كرده باشد قطعا  موفق خواهد شد ولي

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:

 يد.. بتوانيد با زبان خود و به شيوايي ان را بيان كن1
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 . بتوانيد سؤاالت خوبي از آن مبحث طرح كنيد.2

 . بتوانيد به سؤاالت آن مبحث به خوبي پاسخ دهيد.3

 . بتوانيد مرحله به مرحله به سرعت عمل خود در پاسخگويي به سؤاالت آن مبحث بيفزاييد.4

 . بتوانيد مباحث موجود در مطلب را تجزيه و تحليل كنيد.5

 عه، ذكر چند نکته زير خالي از لطف نخواهد بود:. در پايان بحث روش مطال6

. در صورتي كه درس خواندن شما برای رفع تکليف است، بازدهي بااليي نخواهيد داشت و نتيجه خوبي هم كسب 7

 نخواهيد كرد. به مطالعه عشق بورزيد و برای هدف خود از صميم قلب تالش كنيد.

اری از حجم مطلب باقي مانده است، اين كار كم كم سبب بي ميلي شما به . هنگام مطالعه به اين فکر نکنيد كه چه مقد8

 ادامه كار خواهد شد.

. دروسي را كه در آن ها بيشتر احساس ضعف مي كنيد در اولويت مطالعه قرار دهيد، چون اين دروس جزء درسهايي 9

 هستند كه شما از مطالعه آن ها گريزانيد. به قول برايان تريسي:

 «شت را هر چه زودتر قورت بده!قورباغه ز»

  

 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 

يقه بسيار زياد سرعت مطالعه مي گردد. به عالوه اين كه بلندخواني نياز به مکاني خاص دارد و نيز پس از چند دق

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: -

رند، در حالي كه روش مناسبي برای مطالعه نيست. در حين راه رفتن به طور برخي به اين روش مطالعه عالقه فراواني دا

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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صله عدسي چشم تا كتاب، كند كه طبيعتا  كاهش تمركز فرد در مطالعه را در پي خواهد داشت. به دليل تغيير متوالي فا

 مطالعه در اين حالت باعث خستگي چشم و سرگيجه مي شود.

 زياده خواني: -

هم از قلم نيفتد كه منجر به حفظ كردن مطالب هم مي شود و نه « و»كلمه به كلمه خواندن دروس به شکلي كه حتي يک 

دليل اين كه سؤاالت مفهومي تر از قبل هستند، فهميدن آن، بيشتر در خانم ها شايع است. در آزمون كارشناسي ارشد به 

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 

 يم ولي بفهميم.بخوان

 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 

سته است و نه بينايي. در بهترين حالت، مغز انسان نيمي از تمركز خود را به شنيدن موسيقي خودخواسته و نيمي خودخوا

خواهد بود و  %111را به ديدن اختصاص خواهد داد. در هر دوی اين حاالت، تمركز داوطلب بر دروس خود كمتر از 

 اين يعني كاهش بازدهي!

 وسواس: -

العه هميشه نگراني اين را دارند كه شايد درس را كامل ياد نگرفته اند، نتيجه اين تفکر برخي دانشجويان در امر مط

مطالعه مجدد و چندباره و طبيعتا  اتالف شديد وقت خواهد بود. با نگاهي اجمالي روی پرسش ها و يا تمرينات مبحث 

 ت يا خير؟مورد مطالعه مي توان به راحتي دريافت كه آيا آموزش به درستي انجام شده اس

 مطالعه پيوسته و يکسره: -

ساعت يک بار يک  2بين زمان های مطالعه خود، با الگوی ترجيحا  منظمي، استراحت در نظر بگيريد. حتي االمکان هر 

دقيقه ای را به اين امر اختصاص دهيد. اين استراحت، اتالف وقت نيست، بلکه عامل افزايش  21تا  15بازده زماني 

ته زمان مطالعه منطقي در هر بازه مطالعه برای هر فرد تا فرد ديگر متفاوت خواهد بود و اين عدد را بازده است. الب

شخص داوطلب پس از مدتي به دست خواهد آورد، البته اين زمان برای هر درس تا درس ديگر هم متفاوت خواهد بود. 

مطالعه طوالني مدت و يکسره، باعث » اما هر چه مبحث يک درس سنگين تر باشد، اين عدد كاهش پيدا خواهد كرد، 

 «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 

اه، ولي در ماه های نزديک به آزمون درست تشريحي است. البته اين طرز فکر در ماه های ابتدايي دوران مطالعه اشتب

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 

 به نکات زير اشاره كرد:ولي مي توان 

هر چه مطالب جديدتر باشند، اهميت تمركز بر حل پرسش يا تمرين های متعدد بيشتر است، پس مي توان گفت بهتر  -1

 است در تابستان بيشتر مطالعه كرده و از اواسط پاييز به بعد به مرور مطالب و تست زني توجه بيشتر داشت.

 بيشتر به راه حل های تحليلي ـ تشريحي توجه داشته باشيد.  در هر درسي كه احساس ضعف داريد، -2

اگر حداقل سه چهارم پرسش های تشريحي را درست پاسخ داديد، به سراغ تست های آن مبحث برويد، چون در  -3

 اين صورت به اندازه قابل قبولي به مطلب اشراف پيدا كرده ايد.

  

 نکته برداري

وس، باعث افزايش تمركز و دقت مي شود. سعي كنيد خالصه دروسي را كه مطالعه يادداشت برداری در حين مطالعه در

مي كنيد در دفترچه يادداشت جذابي بنويسيد. حتي شايد برای هر درس الزم باشد يک دفترچه يادداشت جداگانه در 

د نوشته باشيد، برای نظر گرفت. وقتي نکته های هر موضوع را از منابع مختلف آموزشي استخراج كرده و در دفترچه خو

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

عه درس مي هدف از حل سؤاالت چهارگزينه ای، يادگيری و تثبيت دقيق موضوعات درسي است. پس از پايان مطال

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.

ريحي و تسلط نسبي سؤاالت تش %75همان گونه كه در فصل های قبل هم اشاره شد، پس از پاسخگويي به حداقل 

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 

 پس از مطالعه دروس پاسخ داد. دروس تفهيمي را بايد با فاصله بسيار كمي

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. 

كسب كنيد. البته اگر در اولين تمرين تست  %91تا  71ادامه دهيد كه بين تمرين تست زني در هر مبحث را تا جايي 

باشد، قبل از تست زني مجدد، مبحث مورد نظر را مجددا  به صورت دقيق و كامل  %65زني، درصد كسب شده زير 

 مطالعه كنيد.

و ... در « نادرست اي درست و»، «به جز»مانند  يوجود عبارات د،يدقت فراوان داشته باش يبه صورت سؤاالت تست

حل تست  یكه در ابتدا ميداشته باش اديغلط به آن سؤال خواهد شد. به  ييگرفته شدن، منجر به پاسخگو دهيصورت ناد

 .افتيروند بهبود خواهد  نيا ن،رفته رفته و با گذر زما يخواهد بود، ول نييها، سرعت پا
 

 

 قاتل زمان وبزرگترین مانع مطالعه استتلویزیون بزرگ ترین 
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 برنامه ریزي و مدیریت زمان:

يعني توانايي اين كه چگونه از زمان، صحيح و به درستي استفاده كنيم تا بهتر، سريع تر و مطمئن تر به « مديريت زمان»

يت انضباط شخصي. در يعني رعا« مديريت زمان»مقصود و هدف های از پيش تعيين شده خود برسيم. به تعبير ديگر، 

 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 

از جمله: اصول و راهبردهای مطالعه، ندارد، بلکه به هر چيزی كه منجر به افزايش بهره وری مطالعه شود ارتباط دارد، 

 روش های برنامه ريزی و حتي آمادگي های رواني.

كارهايت استفاده كن.  %81زمان برای انجام  %21است، يعني از  81-21يکي از اصول مهم مديريت زمان اصل 

 موفقيت در مديريت زمان وابسته به تشخيص كارهای مهم است.

وز، در يک هفته و يک ترم تحصيلي )نيمسال تحصيلي( وجود دارد. شما نمي فقط تعداد ساعات مشخصي در يک ر

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.

های مختلفي برای بيان درك ما از زمان وجود دارد. گذشتگان از حركت ماه، ساعت آفتابي، اذان، زنگ كليسا برای راه 

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.

دن ها به زمان و ابعاد آن توجه داشته اند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند در طول تاريخ، تم

گويای اهميت اين موضوع است. جوامع امروزی جوامعي هستند كه در ان ها تعداد ساعات كافي در « وقت طالست»

قريبا  در مدت زمان كم مي توان به اطالعات طول روز وجود ندارد. فناوری های جديد، محيط را فراهم آورده اند كه ت

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.

ورده كه از زمان عقب مي ماند و چنين رويکردی كه همواره با بشر همراه بوده است، اين احساس را برای او به وجود آ

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 

ه همه ما، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه ای، نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زمان موضوعي است ك

 زندگي موفق گرديم. 

 «.وقت را تلف نکنيد. زیرا زندگی همان وقت است»بنجامين فرانکلين مي گويد: 
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وان مجددا  باز يافت. زمان استفاده صحيح از وقت و هدر ندادن آن بسيار مهم است، چرا كه زمان از دست رفته را نمي ت

ساعت ديگران قرض گرفت. زمان سرمايه ای  24را نمي توان ذخيره كرد، نمي توان خريد يا فروخت و نمي توان از 

است كه اگر مورد استفاده قرار نگيرد، از دست مي رود، كه يک سرمايه مالي اين چنين نيست. اگر منصف باشيم با كمي 

 مشکل اصلي كمبود وقت نيست، بلکه در نحوه استفاده از آن است. دقت و تأمل درمي يابيم كه

 

 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 

 داريم.« الف وقتات»، مشکل «كمبود وقت»گذر زمان مسلط باشيد. بيشتر ما انسان ها به جای 

خود را بشناسيم. يکي از پيش شرط های موفقيت، مديريت بهينه  دزد زمانبرای مديريت زمان، قبل از هر كاری بايد 

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؛ 

ند بيش از همه، چه چيزی وقتش را تلف مي كند. دزد زمان شما ممکن است يعني خودش، كالهش را قاضي كند و ببي

تلفن باشد، يا نشستن پای تلويزيون، يا بي برنامه گي مفرط برای انجام كارهای روزانه، يا استراحت بيش از حد يا هر 

زد زمان ياد كرد برمي چيز ديگری از اين قبيل، در اين قسمت برخي از مواردی را كه مي توان از ان ها به عنوان د

 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 -

 ره كارینيمه تمام گذاشتن كارها و دوبا -

 گفتن به خواسته های نابجا« نه»ناتواني  -
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 نداشتن تمركز حواس و يا فکر و خيال -

 عادت امروز و فردا كردن -

 ترس از شکست و استرس -

 بازی SMSتليويزيون، كامپيوتر و يا  -

 وسواس در مطالعه -

 كم توجهي به سالمت جسمي و روحي و بيماری -

يي هستيد كه روزشان با استرس سپری مي شود و هميشه كارهايشان ناتمام مي ماند و به هر حال، اگر شما هم از آن ها

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.

تا  2را حداقل به مدت « مديريت زمان»شود، بهتر است اصول  برای اين كه تغيير محسوسي در برنامه روزانه تان ايجاد

هفته تمرين كنيد تا كم كم به يک عادت در زندگي روزمره شما تبديل شود. بعد به سراغ موارد برويد و همه آن ها را  4

 به تدريج انجام دهيد.

 رای موفقيت تحصيلي:موفقيت در مديريت صحيح زمان وابسته به تفکيک كارهای مهم و غيرمهم است، پس ب

 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 همزمان -
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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 آموزشي -

 اما چند نکته كلي:

 ی بهينه، يعني استفاده ی كامل از زمان موجود برای درك و فهم مطالب.درست درس خواندن يا مطالعه  -

 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 های  -

 و غيرضروری اجتناب كند.  ذهني حاشيه ای

  

 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 

ه، بهره وری باالتری داشته بازدهي باالتر داشت. درواقع اين شرايط به شما مي آموزند كه چگونه از زمان های مطالع

باشيد و قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد، در حين مطالعه چه مواردی را فراهم سازيد و چگونه به اهداف 

كنيد؛ يعني برنامه درسي خود را طوری تنظيم كنيد كه  شروعمطالعاتي خود برسيد. برای موفقيت در مطالعه، بايد درست 

 ها، هدفي واضح و روشن را دنبال كنيد. از خواندن كتاب

در هنگام مطالعه يک كتاب، ابتدا از قسمت های آسان و جذاب شروع كنيد و بعد به سراغ بخش های مشکل تر آن  -

برويد. اين كار را مي توانيد با مرور قسمت های خوانده شده قبلي آغاز كنيد. قسمت های آسان و جذاب عالقه شما را 

 ايش مي دهند.به خواندن افز

در برنامه ريزی درسي خود، موضوع های مشابه را پشت سر هم قرار ندهيد و ان ها را يکي پس از ديگری مطالعه  -

 نکنيد.



 حسین رحیمی                                                                                                                  
 راهنمای ارشد زیست شناسی

 
174 

 

اگر مي خواهيد چند كتاب را در يک روز مطالعه كنيد، ابتدا زمان های خواندن و ترتيب قرار گرفتن ان ها را مشخص  -

 .كنيد 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 تقسيم  -

كنيد. تصور نکنيد كه هر چقدر زمان مطالعه يک كتاب بيشتر باشد بهتر است! برعکس هر چقدر زمان كوتاه گردد و 

 ي يابد.موضوع مورد مطالعه عوض گردد، ميزان يادگيری افزايش م

اگر مي خواهيد در شش روز هفته، شش درس بخوانيد، هرگز هر درس را تنها در يک روز نخوانيد. بهتر است هر  -

 روز را به شش قسمت تقسيم كنيد و در هر قسمت، يک درس را بخوانيد و اين روند را در شش روز هفته ادامه دهيد.

رس بخوانيد و خواندن دروس را به نزديکي آزمون موكول به روش تدريجي درس بخوانيد، يعني در طول دوره د -

 نکنيد. 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

 (: -و  )×. تکنيک 1

عي هر قدر به ذهن خود فشار آورده ايم موفق نشده ايم اما وقتي پس گاهي برای به خاطر آوردن نام شخصي يا موضو

از نوميدی به كار ديگری مشغول شده ايم بالفاصله آن نام يا موضوع به ذهن ما خطور كرده است كه اين خاصيت ذهني 

 مي نامند. در مورد آزمون بايد گفت:« رهايش»را 

 فاصله پاسخ خواهيد داد.اگر به سؤال و پاسخ كامال  مسلط هستيد كه بال -

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(.-)

اندكي فکر كردن درمي يابيد كه پاسخ دادن به آن زمان گير است و يا بين دو گزينه  گاهي به سؤالي برمي خوريد كه با -

 ( گذاشته و عبور كنيد.)×شک مي كنيد، كنار ان سؤال عالمت 

( -( و در صورت داشتن زمان كافي به سؤاالت با عالمت ))×بعد از اتمام سؤاالت هر مبحث، ابتدا به سؤاالت با عالمت 

 ن باشيد كه به درصد قابل توجهي از آن ها پس از رهايش ذهني پاسخ خواهيد داد.مراجعه كنيد. مطمئ

 . تکنيک زمان پاسخگويي به هر درس:2
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برای حفظ تعادل درصد نمرات و بهبود رتبه های آزمون، زمان پاسخگويي به هر درس را به همان درس اختصاص 

گويي هر درس را كنار نام درس يادداشت كنيد، مثال  اگر دهيد. توصيه مي شود در ابتدای آزمون، ساعت شروع به پاسخ

و  8351دقيقه زمان نياز دارد، كنار درس بعدی )مثال  رياضي( بنويسيد  21آغاز مي شود و زبان،  8331آزمون ساعت 

. ... 

 . تکنيک زمان مرور:3

پاسخگويي به هر درس را چند برای اين كه زماني برای مرور سؤاالت دروس سخت تر داشته باشيد، بهتر است زمان 

 دقيقه كمتر از زمان استاندارد برای خود تعريف كنيد تا در پايان چند دقيقه ای را فرصت مرور داشته باشيد.

 . تکنيک اولويت زمان های مرور:4

 در زمان مرور، ابتدا درس هايي را مرور كنيد كه فرصت نکرده ايد در زمان تعيين شده تمام سؤاالت آن درس را

( مشخص كرده ايد. در انتها به مرور سؤاالتي بپردازيد كه با بخوانيد. بعد به مرور سؤاالتي بپردازيد كه با عالمت )

 شخص كرده ايد.( م-عالمت )

 . تکنيک حداقل سؤاالت:5

به منظور جلوگيری از آرمان گرايي افراطي قبل از آزمون، در هر درسي حداقل توانايي خود را در نظر بگيريد و حداقل 

سؤاالت را پاسخ دهيد قطعا  ديگران هم نمي  %111درصد را برای خود پيش بيني كنيد يادتان باشد اگر شما نتوانستيد 

 ، تا با آرامش و تسلط بيشتری بتوانيد به پاسخگويي سؤاالت بپردازيد.توانند

 . تکنيک وقفه در آزمون:6

خستگي در جلسه آزمون امری طبيعي است كه البته زمان بروز خستگي در افراد مختلف، متفاوت است. بهتر است با 

 ود را كسب نماييد. از جمله:اجرای مراحل زير رفع خستگي نموده و پس از دقيقه ای دوباره توان ذهني خ

 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 مي  -

 شود.

 افزايش ميزان گلوكز در مغز به همراه يک ليوان آب.مصرف مواد قندی طبيعي مثل خرما و يا شکالت به منظور  -

 تنفس عميق و تلقين مثبت، تا اكسيژن بيشتری به مغز برسد. -
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 ميده شیمطالعه افزا يخود را برا زهيچگونه انگ
برند به خاطر آن است  یلذت نم سيتن يها از تماشا یليکند. اگر خ یشما را به آن عالقمند م يزيشناخت قانون هر چ

 ندارند. یدر آن آگاه ازهايز قانون شمارش امتکه ا

 .ديو قانون کتاب را کشف کن یارتباط مؤثر، مقررات اجتماع كی يقانون برقرار ها،یورزشها، قانون باز قانون

 

 یکتاب بر چه موضوع نیا ست؟يزند چ یکه مطالب کتاب حول آن دور م يمحور دياز شروع مطالعه کشف کن قبل

 د؟يبده ادیبه من  ديخواه یدارد؟ چگونه م يك و ساختارکند؟ چه سب یم ديتأک

 

قانون و روش مطالعه است. در خواندن هر کتاب و مطالعه  د،یريگ یم دهیمهم که شما معموالً ناد ارياز موارد بس یکی

ن فقط به کرد. اکنو ميخواه یوجود دارد که آن را بعداً بررس یو روش و قانون ديکن دايپ یآن که تمرکز عال يبرا زين

 باليوال يقانون باز ديمطالعه کرد. اگر شما ندان حيبه روش صح دیمطالعه متمرکز با كی يکه برا دينکته توجه کن نیا

 .دیريروش مطالعه را فرا بگ دیطور است. ابتدا با ني. در مورد مطالعه هم همديکن يآن را باز ديتوان ینم ستيچ

 

 یگردان زبان

 

شما را دارد و به زبان شما سخن  هياست، عاطفه و روح هيشب شتريرا که به شما ب یدوست د،یشما چند دوست دار یوقت

. زبان کتاب، دیسپار یاو را به خاطر م شتريب یو حت ديکن یتوجه م شتريب شی. به حرفهادیدوست دار شتريب د،یگو یم

پس از مطالعه، کتاب و متن و  دیاکه ب ديشما هست نی. اباشد نيهمچن دیاست و با یو همگان یبك زبان ساده، عموم

را به زبان خود  نيشتياز اصول مطالعه است. فرمول ان یکی ،”یزبان گردان. “ديکن انينمودار فرمولها را به زبان خود ب

باران را  د،یدسال اول دبستان بو یکه وقت دیآ یم ادتانیدارد؟  یکه آن در زبان شما چه مفهوم ديني. ببديکن فیتعر

 دهيچي. پديخود ابر و باران ساخت يو برا دیبرگرداند يرا در لوله کتر ینعلبک د؟یکرد یخود زبان گردان يچگونه برا

خودتان  ندیخوشا انيبه زبان ساده، قابل فهم و ب دیرو یو جلو م ديکن یطور که مطالعه م نيرا هم یمطالب علم نیتر

مطالب  ناًيع دي. اگر بخواهديسیبه زبان ساده خودتان بنو رگیبار د كیآن متن را  یحتو  دي. از خود مثال بزنديبرگردان

 ادیمطالب را  ی. اما اگر با زبان گردانديداشته باش یقيعم يريادگی ديتوان یعمالً نم ديو حفظ کن ديکتاب را بخوان

 باشد: ادتانیسپرد. پس  ديکرد و به خاطر خواه ديخواه انيمطالب کتاب را ب نيراحتتر ع یليخ د،یريبگ

 

 خودتان. ندیمطالب دشوار کتاب به زبان ساده و خوشا انيب یعنی ”یگردان زبان“

 

 ديکن یکتاب شوخ با
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از کتاب و  یاما وقت د،يو راحت دیبر لب دار يلبخند د،يکن یبا دوستتان صحبت م ای ديکن یتماشا م ونیزیتلو یوقت

 .دیشو یم و محکم و اخمو يجد دیرو یشود و به سراغ درسها م یمطالعه صحبت م

 

مانند و  یدر حافظه م شتريدارند، ب يشتريب یجانيکه بار ه یشود: مطالب یگفته م يريادگیحافظه و  یروان شناس در

: ميبزن یشود. مثال یعالقه، تمرکز، و ورود مطلب به حافظه را موجب م جان،يشوند چرا که ه یبهتر به خاطر آورده م

: همان که دو بچه کوچك میگو ی: نه. مدیيگو یشما م د؟یآ یم ادتانیتان سال قبل ۸۱ هی: همسامیگو یمن به شما م

 ی: همان که پدرش فروشنده لباس بود و شما باز هم به خاطر نممیگو یآورم. م ی: نه، به خاطر نمدیيگو یداشت. م

آتش گرفتن،  شود چرا که یدر ذهنتان زنده م زيمرتبه همه چ كی: همان که خانه شان آتش گرفت. میگو ی. مدیآور

 زيانگ جانيکرده بود، در هر حال ه جادیدر شما ا یمنف جانيه كیداشته است. اگرچه آتش گرفتن،  يمؤثر یجانيبار ه

 .دیبه خاطر بسپار یباعث شده بود که شما خاطره آن را به خوب جانيه نيبود و هم

 

موضوع به عالقه و تمرکز شما  نی. اديزنخنده دار ب یو حت نیآفر يشاد ج،يمه یی. مثالهاديکن یکتاب خود شوخ با

 یمثل المپ برخورد م یکند و به مقاومت یحرکت م ميالکترون در س دیکه خواند نیکند. بعد از ا یم يادیکمك ز

( به سرعت ميخلوت )س یابانيسوار )الکترون( در خ ور: موتدیيبه زبان خودتان بگو د،ینما یکند و المپ را روشن م

کند که پروانه ها دور سرش  یکند و آن وقت احساس م ی)مقاومت( برخورد م يواریگهان به دکند که نا یحرکت م

 شود(. یچرخند )روشن م یم

 

آب شناور  يرو میکه سد ی. وقتديو آن را بخوان ديمثبت بده یجانيمطالب کتاب بار ه نیبه سخت تر ديتوان یم هرچه

در حال آب  یاگر کس ديشود. تصور کن یآن شعله ور م يباال م،يبزن یتیشود و اگر کبر یاست، به شدت حل م

با زبان  ديتوان یم ديسوزد. اگر بخواه یم شیلهايسب م،يبزن تیو به آن کبر میندازيدر آب ب یمیخوردن باشد و سد

آورند فقط به خاطر  یاز االکلنگ م ی. اگر در بحث گشتاور مثالديکن یکتاب شوخ ميخودتان با تمام مفاه ندیخوشا

 .ديبزن جيمه یو مثال ديکن یزرنگ دیاالکلنگ، گشتاور را در ذهن شما وارد کند. شما با جيمه ياست که بازآن 

 

 .دیا دهيدوست خود رس نیتر یبه دوست داشتن ییکه گو ديبرخورد کن جيکتاب آنچنان شاد و مه با

 

 ريمس ينه دشوار ،یینها يبه لذتها توجه

 

 ريمس يدشوار رشیوجود دارد و تالش الزم است. پذ ريدر مس يهایکه دشوار دیریرا بپذ نیا دیشروع هر کار با يبرا

که هر  نیا رشیکند. عدم پذ یآماده م شرفتيو پ هایدشوار نیمقابله با ا يشما را برا دیدار شيکه در پ یو رنج راه

 کند. یرا افسرده و ناراحت م ادر آغاز راه، شم ژهیرو بروست به و يبا دشوار يريمس
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 یکه جلوتر م جیبه تدر یمشکل باشد ول یليخ تانی. ممکن است در ابتدا برادیريتمرکز را در نظر بگ ناتیتمر نيهم

کار  انیپا يبه لذتها دیکردن به انجام هر کار، با دايپ ليم يشود. برا یساده تر و قابل قبول تر م نات،یتمر د،یرو

 .دينفکر نک ريمس يهایعنوان به دشوار چيو به ه ديتوجه کن

 

. بلکه به ديصفحه مطالعه متمرکز نکن ستيب يفکر خود را به رنج روز د،يصفحه مطالعه کن ستيب يروز دیبا اگر

به جذب  ليدارد، م یو مستمر وا م ريگي. آنچه شما را به تالش پديشود توجه کن یم بتانيکه نص یینها يلذتها

افراد  نیپرورانند. ا یبه قله را در ذهن م دنينند که لذت رسک یروند و قله را فتح م یاز کوه باال م یلذتهاست. کسان

کنند که از  یفکر م نیکنند و به ا یبلکه خود را در آن باال مجسم م شندیاند یراه نم يهرگز به دشوار ريدر طول مس

. وندبر شيپو  رندیرا بپذ ريمس يدشوار ،یشود که آنها به راحت یباعث م یشوق ذهن ني. همباستیز زيآن باال همه چ

کردند که چقدر تا  یفکر م نیکردند و مدام به ا یم ريمس يحال آنکه اگر آنان تمام ذهنشان را معطوف به دشوار

 ساخت. یشد، به سرعت آنها را خسته م یرنج که در ذهنشان مجسم م نیاست، ا یراه باق انیپا

 

و به لذت شکوه آن  دیريگ یم یه نمرات درخشانامتحانات چ انیکه در پا ديمتمرکز کن نیکه فکر خود را بر ا نيهم

 د،یشو یرا که از ساعتها مطالعه و درس خواندن متحمل م ییهايکه سخت ديکن یم دايقدرت را پ نیا د،يلحظه فکر کن

 .دیپشت سر بگذار یبه راحت

 

و  دهیورز یکه به شوق لذِت داشتن بدن ي. همچون ورزشکارديرا مجسم کن یینها يتهايدر ذهن خود موفق مدام

توجه به  نیا شهيباشد هم ادتانیشود.  یرا متحمل م ناتیتمر یشدن و سخت داريکار، رنج زود ب انیآماده در پا یجسم

 کند. یم جادیلذتهاست که تمرکز و عالقه ا

 

 يزیدر برنامه ر اشتباه

 

 يکه برا یی. برنامه هاميکناشاره  یدرس ينادرست برنامه ها يريگيغلط و پ يزیجا الزم است که به برنامه ر نيهم

 یوقت ،يکند. عده ا یم جادیتنفر ا اد،یحجم ز نيعماًل به خاطر هم رد،يگ یاز مطالب را در بر م يادیروز حجم ز كی

آن که برنامه همان روز را اجرا  يصفحه مطالعه کنند، به جا كی يکنند که مثالً از فالن کتاب، روز یم يزیبرنامه ر

بودن  یطوالن ريمس يتوجه به دشوار نيمانده است و هم یباق يادیزنند که چه راه ز یورق مکنند، مدام کتاب را 

روزانه فقط برنامه همان روز را انجام  يبرنامه ها يبرد. از اجرا یم نيراه، شوق و عالقه و تمرکز را در آنها از ب

چهار سال  يتمام کتابها دیوطلبان کنکور که بادا شتري. اشتباه بديفکر نکن” چند صفحه مانده“که  نیو مطلقاً به ا ديده

به خاطر  شهيهم دیکنند. با یبودن راه فکر م یدر ذهن خود به طوالن یاست که پس از مدت نیرا بخوانند ا رستانيدب

 .ديکه هر روز فقط برنامه همان روز را اجرا کن ديداشته باش
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 هدف نييتع

 

 شياز هدف مطالعه است. حتماً پ یدقت در هنگام مطالعه، آگاه شیزاتمرکز حواس و اف جادیاز عوامل مهم در ا یکی

است  نیهدفم ا“ ای” فصل است. نیا يريادگیهدف من “. گفتن ستيکه هدفتان چ ديخود مشخص کن ياز مطالعه برا

 یدسترسقابل  ی. اهداف، وقتستنديکدام هدف ن چيه نهاینادرست است. چرا که ا اريو . . . بس.” رميبگ یکه نمره خوب

: هدف من دیي. مثالً بگوديهدفها را از داخل فصلها استخراج کن دیروشن و واضح باشند. شما با ق،ياند که مشخص، دق

. هدف ستيچ گایاست که بدانم فرق توندرا و تا نیاست که بدانم چرا انقالب مشروطه شکست خورد. هدف من ا نیا

 کند. و . . . یم جادیا ریدر تصو یراتييچه تغ یفاصله کانون شیمقعر، افزا يها نهیاست که بدانم در آ نیمن ا

 

که قبل از مطالعه با طرح  یدهند. اشخاص یو روشن هستند و به ذهن، برنامه م ییاهداف مشخص، جز نیا همه

 نیکنند. در تمام لحظات مطالعه به دنبال جواب هستند و ا یخود، ذهنشان را مشتاق و جستجوگر م يبرا ییپرسشها

که هر روز  ديبه خاطر داشته باش شهيهم دیبا. ديتمرکز حواس داشته باش یشود که به راحت یذهن باعث م يمندهدف

 یم دايدست پ زين گریبه اهداف د د،يهدف هست كی يکه شما در جستجو ی. هنگامديفقط برنامه همان روز را دنبال کن

 .ديکن

 

 د،یريبگ ادی دیکه با گریاز مطالب د د،یبرو شيپ ییخص و جزهدف مش كیکه اگر با  دياز شما نگران باش یليخ دیشا

. ديتا ذهن خود را مشتاق و جستجوگر و متمرکز کن ديکن یافتد. شما چند سؤال طرح م ینم یاتفاق ني. اما چنديباز بمان

 شود. یخود به خود جذب شما م گر،یاهداف د

 

 جادیا يقبل از آن برا ای ديمطالعه نکن ای: میيگو یما م مهم است. آن قدر که یليبودن ذهن، هنگام مطالعه خ هدفدار

 .ديکن نييتمرکز حواس در مطالعه، هدف خود را تع

 

 

 

 

 یبعد چ يصفحه  دونهيکس نم چيخسته نشو ه یوقت از کتاب زندگ چيه

 نوشته.
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 پيش به سوي خواسته ها
به  ازيوجودت ن یكه ذره ذره  يي! آرزویدت بخوارو از ته دلت و با تمام وجو یزياومده چ شيحتما تا حاال برات پ

 شهيهم اهاتيوتو رو يکشيبهش نفس م دنيرس ديتپه! به ام يكه دلت براش م يي! همون آرزوزنهيم اديداشتنش رو فر

 ...يدنبالش

 

 واسه زنده موندن! لتيدل نيتو...باالتر يسوگل یايتو...رو یايرو نيتر قشنگ

 

 !یندار ديكه واسه خواستنش ترد یزي! چدهيم یو بهت انرژ کنهيبه ادامه دعوت م كه تو رو يتالش كردن! حس واسه

 

 يتونيكه م ياقيشوق و اشت نيبهش برات باال تر دنيبهش برات درده ...رنجه...عذابه...! ورس دنيكه نرس شيخوايم یطور

 !يتصور كن

 

 زهي...اون چيعوض كن زيچ چيجاشو با ه يتوني.. .نميفراموشش كن يتونيكه نم ينيريش یايبه همون رو دنيرس واسه

 به اون خواسته است... دنيكه قلب وروح وجسم و تمام وجودت خواهش رس یزيمقدس و عز

 

نتونستن و نشدن  يقلب یبه آرزو دنيرس اقي... اشترهيپذ يرفته؟؟ خواستن نتونستن رو نم ادتي!!! چطور يتالش كن ديبا

 ... فهمهيرو نم

 

 ناتيكا یها یكل قانونمند يرسيكه بهش م يو باور كن یداره و اونم تونستنه! اگه فقط بخوا يمعن هيفقط  خواستن

 زيتجه يو تو رو با تالش کنهيبسته رو روت باز م یكه تمام درها دهيم یا یوانرژ روي!خواستن به تو نشهيهمسو با تو م

اعتقادت  ماني...مهم فقظ ارسونهيم يابيكام شک تو رو به يوب شدهنقطه متمركز  کي یفقط رو ميعظ يكه با قدرت کنهيم

كه تو  ي! همونکنهيتو زنده و صد برابر م یبهش عشق و تقال و تالش رو تو دنيكه فکر رس ييايبه خواستته، خواستن رؤ

 .کنهيرو مشتاق تالش م

 

 یو باال يحد متعالتورو نداره...اگه عشقت به آرزو هدفت در اون  يقلب یدر مقابل خواسته  ستادنيتاب ا يقدرت چيه

 نياز هم ،يکنيكه شب و روز بهش فکر م کنهيقرار م يتاب و ب يبه خواستت اونطور تورو ب دنيرس یخودشه، اگه آرزو

 یهم پا ديبا شيخواي! ا گه واقعا ميمقصر فقط خودت ياگه هم بهش نرس ،یديكه به خواستت رس نميبيامروز تورو م

جز خودت  يقدرت چيباشه ه ادتي... یبه گنجش به جون بخر دنيرس یبراو رنجش رو  يوسخت يبهاش براش خرج كن

آرزو هات،فقط خواست و  نيزتريو عز اهايرؤ نيتو با بزرگ تر یبه خواستت بشه! تنها فاصله  دنيتونه مانع رس ينم

. .  تهيبت زندگمث راتييتغ نيتالشت، عامل شکوهمند تر نيشتريب یتوبه پشتوانه  يقلب یخودته! چون خواسته  ی هاراد

 رجالي دكتر.
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 رموز موفقيت ازمنظر امام علی )ع(
 . داشتن هدف 1

 

خاطر و آرامش دارد كه  تيامن يسعادتمندانه و معنادار است . انسان زمان اتيح ياز لوازم اصل يهدف در زندگ داشتن

چه در آن افق مد نظر دارد، تالش به آن دنيرس یبرا يدرون تيو رضا زهيكند و با انگ ميخود ترس ندهيآ یبرا يافق روشن

 بماند . فيكند و بالتکل يسرگردان ساساست كه اح يزمان ،يآدم یالت برا نيكند . بدتر

 

كه  -خلق شده اند، انسان هم  يهدف هيموجودات، بر پا نيآنها گرفته تا كوچکتر نيچنان كه همه مخلوقات از بزرگتر هم

 ;فما خلق امرؤ عبثا»السالم:  هيعل يامام عل شي. به فرما ستين هدف نبدو يچرخه هست نيدر ا -اعجوبه خلقت است 

 .«نشده است  دهيآفر هودهيبدون هدف ]و ب ي( كس1)

 

 

 دنيرس ،يعمر كوتاه زندگ ني. در ا رديصورت بگ يهدف هيبر پا ديكه بدون هدف خلق نشده، كارها و اعمالش با يانسان

را كه ارزشمندتر است انتخاب نمود . اگر اهداف متفاوت و  يهدف ديبا نيابنابر ست،يبه همه اهداف و آرزوها ممکن ن

كه به  ي( كس2) ;ليمتفاوت خذلته الح يمن اوما ال»داشت:  هدنخوا يجز شکست و ناكام یا جهيمتعدد دنبال شود نت

 عيسائل مهمتر را ضام ديهم رس ييو اگر بجا.« رسد  ينم يي[ به جاشيهاينيب شيمختلف بپردازد، نقشه ها ]و پ یكارها

مهم بپردازد،  ريكه به امور غ ي( كس3) ;االهم عيالمهم ض ريمن اشتغل بغ»السالم فرمودند:  هيعل يخواهد كرد، چنان كه عل

 .«سازد  يم عيمسائل مهم تر را ضا

 

هدف را  نيمهمتر نکهيامر، هدف خود را مشخص كند و بعد از ا یدر ابتدا ديدر كارهاست با تيكه دنبال موفق يكس

را  شهياست كه فکر و اند ييانسان در كارها تيچرا كه موفق د،يبه آن تالش نما دنيكرد، با تمام توان جهت رس ييشناسا

( فکر تو 4) ;ء ففرغه للمهم يلکل ش تسعيال  کيان را»السالم فرمودند:  هيعل ي. امام عل رديگ يدر همان كار بکار م

 .«امور مهم فارغ بگذار  یدارد، پس آن را بران رديكه همه امور را فرا بگ يوسعت

 

 گرياستفاده كند . به د یا لهياز هر وس ستيبه هدف مجاز ن دنيرس یتوجه كرد كه انسان برا ديبا زينکته ن نيبه ا البته

ما ظفر من ظفر االثم به »فرمودند:  نهيزم نيالسالم در ا هيعل يكند، عل ينم هيرا توج لهيوقت هدف وس چيسخن ه

غلبه كند، شکست  یكه با بد يو كس ستين روزيشود، پ روزياو پ لهيكه گناه به وس ي( كس5) ;والغالب بالشر مغلوب

 .«خورده است 

 . داشتن همت 2
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از مشکالت  یاريآن پرداخته شود، بس تينهفته در وجود انسان، قوه اراده است كه اگر به پرورش و تقو یروهاياز ن يکي

 هيعل يمؤمن است . عل یاز نشانه ها ،يعال يو همت یقو یوان درمان نمود . داشتن اراده ات يرا م يو جسم يروح

 .«( همتش بلند است 6) ;همه ديبع: »نديفرما يصفات مؤمن م انيالسالم در ب

 

( 7) ;قدر همته يقدر الرجل عل: »ديفرما يداند و م يرا به اندازه همتش م يالسالم قدر هر انسان هيعل ريام حضرت

 .«به قدر همت اوست  يو ارزش آدم متيق

 

 بلند دار كه مردان روزگار همت

 

 اند دهيرس ييهمت بلند به جا از

 

 بلند دار كه نزد خدا و خلق همت

 

 (8به قدر همت تو اعتبار تو ) باشد

 

خود را از تن  ديبا تي. طالب موفق ستيسازگار ن یبا تن پرور ياست كه بلند همت نيبحث ا نينکات قابل توجه در ا از

فشدوا عقد المازر : »نديفرما يالسالم م هيعل يبدور كند و با تمام توان خود، به تالش و كوشش بپردازد . عل یپرور

كه به  ديو دامن همت بر كمر زن دي( پس كمربندها را محکم ببند9) ;مةيوول مةيواطووا فضول الخواصر وال تجتمع عز

دون همت و بدون  یبا انسانها ياز همراه ديبا نيهمچن.«  ستين سريم ينواال با خوشگذرا یدست آوردن ارزشها

ندارد  ار( بر آنکس كه پشت ك11) ;وال تامنن ملوال»كردند:  هينزد . آن حضرت توص هيكرد و بر آنها تک زيپشتکار پره

 .«مکن  هيتک

 

 رسد يهمتان هم م يدونان به عال آفت

 

 (11سر دارد خطر ) یاز كج نهادن پا مايدا

 . داشتن دوست خوب 3

 

محتاج  یگريبه د ياست كه هر كس یجامعه انسانها طور يعنيخلق كرده است  ريبه غ ازمندين یانسان را موجود خداوند

نکته  نياست . درباره نقش دوستان هم رينقش گروه همساالن و بخصوص دوستان حساس و خط انيم نياست . در ا

السالم فرمودند:  هيعل يهمچنان كه حضرت عل سنجند، ياجتماع با دوستان او مهر انسان را در  تياست كه شخص يكاف

 .«شناسند  ي( هر كس را از آن كه دوست اوست، م12) ;فان الصاحب معتبر بصاحبه»
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 يب ايو  يدر اثر كم توجه يكنند و گاه يم فاياو ا تينقش را در موفق نيتر ياساس ،يكه دوستان هر انسان ستين يشک

السالم فرزند خود را از  هيعل يشوند . حضرت عل يو هالكت م يبدبخت هيما ،يميدوستان به اصطالح صم نيهم ،يتوجه

 ضركيف نفعکيان  ديريومصادقة االحمق فانه  اكيا يبن اي»ند: يفرما يدارند و م يمصاحبت با دوستان ناباب برحذر م

ومصادقة  اكيبالتافه وا عکيبيومصادقة الفاجر فانه  اكيوا هيعنک احوج ما تکون ال قعديفانه  ليومصادقة البخ اكيوا

 يچرا كه م ز،يبا احمق بپره ي( پسرم! از دوست13) ;بيالقر کيعل بعديو ديالبع کيعل قربيالکذاب فانه كالسراب، 

از  یدار ازيآنچه را كه سخت به آن ن رايز ز،يبپره ليبا بخ يكند، از دوست يم انتيرساند اما دچار ز يخواهد به تو نفع

كه او  زيبا دروغگو بپره يفروشد . و از دوست يتو را م ييكه با اندك بها زيبا بدكار بپره يدارد . و از دوست يم غيتو در

 .« اندينما يتو دور م یرا برا کيو نزد کيتو نزد یبرادور را  ;به سراب بماند

 بد ارياز  زيگر يم يتوان تا

 بد بدتر بود از مار بد اري

 نها تو را بر جان زندبد ت مار

 زند مانيبد بر جان و بر ا اري

به همان اندازه  زيكنند، دوستان نااهل ن يكمک م تيبه موفق دنيهمان اندازه كه دوستان صالح و خوب انسان را در رس به

 هيرد و ماگذا يبد م ريانسان تاث یبر رو نکهيبا بدان گذشته از ا يني. همنش ندينما يپرت م تياو را از مرحله موفق

 گرداند . ميسه يو عذاب اله هرشود، ممکن است انسان را در ق يقساوت قلب م

در  یبود، و«  طيمع يعقبة بن اب»بنام  یبت پرستان حجاز فرد انيو آله در م هياهلل عل ياكرم صل امبريآغاز بعثت پ در

گذشت، عقبه از آن  يو آله بر او م هي علاهلل يصل امبريپ ینواز هم بود . روز همانيكه مشرك و بت پرست بود، م يحال

. عقبه  یمگر آنکه مسلمان شو نمينش يفرمود: بر سر سفره تو نم اوغذا بخورد . حضرت به  یحضرت خواست كه با و

 یبر زبان جار نيگذاشته است، شهادت يشرط نيچن نينشستن بر سفره او ا یو آله برا هياهلل عل يصل امبريكه پ ديد يوقت

و  يواقعه با خبر شد، با ناراحت نياز ا يداشت، او وقت«  ياب»به نام  يحال عقبه دوست نيلمان شد . در عكرد و مس

 يعقبه پاسخ داد: كس ؟یخودت خارج شد نيرا مورد سرزنش قرار داده و گفت: تو از د ینزد عقبه آمد و و تيعصبان

خودم را با تو  يبه او گفت: حاال من دوست ي. اب ندينششد كه حاضر نشد تا مسلمان نشوم بر سر سفره ام ب همانيبر من م

 . يكن نيتوه امبريو به پ یبرگرد خودت نيكنم، مگر آنکه به د يقطع م

 

اسالم  انيجنگ بدر به دست سپاه انيكار را كرد و از اسالم خارج شد و عاقبت در جر نيعقبه هم ،ياب ادياصرار ز با

تا  27 اتيرابطه آ نيكشته شد و هر دو در حال شرك مردند . در ا نيمسلم در جنگ احد به دست زين يكشته شد . اب

 اي قولي هيدي يالظالم عل عضي وميو»عقبه آمده است:  تكه در آن وصف حال و سرنوش ديسوره فرقان نازل گرد 29

 طانيوكان الش ياذ جاءن عن الذكر بعد يلقد اضلن×  اليلم اتخذ فالنا خل يتنيل يلتيو اي×  الياتخذت مع الرسول سب يتنيل

انتخاب كرده  ار امبري: كاش راه پديگو يگزد و م يكه آن فرد ستمگر )عقبه( دستان خود را م یروز» ;« لالنسان خذوال
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 ادي] نکهي]حق[ گمراه ساخت بعد از ا یادآوريشدم . او مرا از  ي( دوست نمي)اب يكاش با فالن یبر من، ا یبودم . وا

 .«خوار كننده انسان بوده است  شهيهم طانيبود . و ش حق[ به سراغ من آمده

 ذات پاك اهلل الصمد حق

 بد اريبود به مار بد از  كه

 ميستاند از سل يبد جان مار

 (14) مينار مق یبد آرد سو اري

 

 نيگردد . ا يانسان مشخص م يمخرب دوست ناصالح در گمراه ريماجرا نقش و تاث نيو با توجه به ا اتيآ نيا در

 يصل امبريو جسارت نسبت به پ نيبا دوستان ناصالح كه ممکن است به توه يدهد كه از دوست يستان به ما هشدار مدا

الفاجر فانه  يواخيللمرء المسلم ان  ينبغيال »السالم فرمودند:  هيعل ي. امام عل مينيگز یو آله منجر گردد، دور هياهلل عل

( 15) ;هيعل نيومخرجه من عنده ش هيوال امر معاده ومدخله ال اهيامر دن يعل نهيعيمثله وال  کونيان  حبيله فعله و نيزي

او عمل و رفتار خود را  رايانسان مسلمان با فرد فاجر ]و تبهکار[ رابطه برادرانه برقرار كند، ز کيكه  ستين ستهيشا

 ينم یاريو نه در امر آخرتش  ايدهد و دوست دارد كه او هم به مانند خودش شود و او را نه در امر دن يم نتيز شيبرا

 .«او ننگ است  یكند و رفت و آمدش برا

 . استفاده از تجربه ها 4

 

دانند به مقصد نخواهند  ياز تجربه م ازين يكه خود را ب يياست . آنها اتياستفاده از تجرب ت،ياز عوامل موفق گريد يکي

كه خود را از تجربه ها  ي( كس16) ;عن العواقب يارب عمعن التج يمن غن»السالم فرمودند:  هيعل ي. چنان كه عل ديرس

 یاز گردنه ها ديبه آن با دنيرس یاست و برا يعال يكه دنبال هدف يكس.«  ديدبداند، سرانجام ]امور[ را نخواهد  ازين يب

 هيعل يعل مؤمنانريتجربه است . ام ازمنديراه ن نيبداند كه در ا ديشود، با روزيو خم عبور كند تا بر مشکالت پ چيپر پ

 ازمندي]كه كمک الزم دارد[ به داشتن تجربه ها ن ي( هر امر مشکل17) ;التجارب يكل معونة تحتاج ال»السالم فرمودند: 

 .«است 

 

 ياست . عل یعقل و خردمند یاز نشانه ها يکياست كه حفظ تجربه ها  يقدر كاف نيتجربه هم تيارزش و اهم درباره

 ی( ]از نشانه ها18) ;والعقل حفظ التجارب»السالم فرمودند:  هيعل يبه فرزندشان امام مجتب السالم در نامه خود هيعل

 .«[ حفظ تجربه هاست یعقل ]و خردمند

 

 .«است  تياز موفق ي( حفظ تجربه بخش19) ;حفظ التجربة قيومن التوف»آن حضرت در نهج البالغه فرمودند:  نيهمچن

 

اند . استفاده از  رنگيدارند كه در حال مکر و ن زيفرصت طلب ن يهستند، دشمنان ياهداف عال يكه در پ يكسان معموال

 است . رنگيو ن بيشناخت فر یاز راهها يکيتجربه 
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 انيبه م ديبود گر محک تجربه آ خوش

 

 (21شود هر كه در او غش باشد ) یرو هيس تا

 

.« خورد  يم رنگيكس كه كارها را تجربه نکند، ن( آن 21) ;االمور خدع جربيمن لم »السالم فرمودند:  هيعل يعل امام

 :يبه قول رودك

 ريزتجربه روزگار بهره بگ برو،

 ديبهر دفع حوادث تو را به كار آ كه

 

 یكه از تجربه ها ستيبدتر ن نياز ا يو شقاوت ياستفاده را برد، چراكه بدبخت نيبدست آمده بهتر یاز تجربه ها ديبا

گوشزد كرده و فرمودند:  یاشعر يبه ابوموس یالسالم در نامه ا هيعل رينکته را حضرت ام نيبدست آمده استفاده نشود . ا

است كه از ثمرات عقل و تجربه،  يآن كس ي( البته انسان شق22) ;لتجربةمن العقل وا يمن حرم نفع ما اوت يفان الشق»

 .«بهره مند نشود ]و محروم بماند[ 

 

است، چرا كه  يالزمه زندگ نهايكند كه البته ا يم یرا دچار كند يچرخه زندگتلخ  يحوادث ،يهر انسان يطول زندگ در

 یكند . مواجهه با مشکالت و استفاده از تجربه ها يم دهيآبد ندهيانسان را در مقابل مشکالت و حوادث آ هايتلخ نيا

ء  يبش نتفعيبالبالء والتجارب لم اهلل  نفعهيومن لم »فرمودند:  السالم هيعل ياست . امام عل يزندگ ازين شيانجام شده پ

بهره مند نخواهد  یگونه موعظه ا چيو تجربه ها سود نرساند، از ه هايگرفتار لهيرا كه خداوند بوس ي( كس23) ;من العظة

 .«شد 

 . مشورت 5

ازد س يهموار م يبه اهداف عال دنيانسان را در رس ريمس ،يعال یپاك و همتها یها شهيو مشورت با صاحبان اند شور

را به  گرانيبه همان اندازه كه د -كه عصاره خلقت بود  -و آله  هياهلل عل ياكرم صل ي. اشرف مخلوقات، حضرت نب

جنگ خندق  انيكارها مشورت كند، چنان كه در جر روافر داشت تا د يسع زيكرد، خود ن يمشورت كردن دعوت م

 كرد . نيچن

و مدد كار او باشد . مشورت  ارياست تا در بحرانها كمک و  یقو یه اپشتوان ازمنديمهم ن یانجام كارها یبرا يكس هر

 است . يبزرگ مردان اله یاز پشتوانه ها يکي

 .« ستيهمچون مشورت ن ی( پشتوانه ا24) ;كالمشاورة ريال ظه»السالم فرمودند:  هيعل يعل

 در كارها واجب شود مشورت

 (25در آخر كم شود ) يمانيپش تا
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خود را  دهيهستند و عق یاستبداد را یكه دارا يشود كسان يالسالم در نهج البالغه استفاده م هيعل يعل شاتيفرما از

 ;هيبرا يوقد خاطر من استغن ةيالهدا نيواالستشارة ع»هستند . حضرت فرمود:  ميعظ یدانند، در معرض خطر يم نيبرتر

 شتنيبداند، خو گرانياز د يود را مستغن[ خيشخص یرا خاطركه ]به  ياست و كس تي( مشورت نمودن چشمه هدا26)

 .«افکند  يرا به خطر م

مستبد  شيخو یكه در را ي( كس27) ;عقولها يهلک ومن شاور الرجال شاركها ف هيمن استبد برا: »نديفرما يم نيهمچن

 .«خواهد شد  کيآنان شر یدر عقلها د،يكه با مردان مشورت نما يشود و كس يباشد، هالك م

 دهد یاريهش ادراك و مشورت

 دهد یاريمر عقل را  عقلها

 زن یرا یبکن ا غمبريپ گفت

 (28كالمستشار مؤتمن ) مشورت

آورد و در مقابل، مشورت با مردان  يبه بار م یريجبران ناپذ یشکستها ،یوماد یمشورت در مسائل معنو ترك

كند و از مواجهه با خطا  ياه كمک مانسان را در شناخت موارد خطا و اشتب ،يخودساخته و صالح و صاحبان افکار عال

 ;من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء»السالم فرمودند:  هيعل يعل يمول تگران،يبخشد . پرچمدار هدا يم تيمصون

 .«شناسد  ياستقبال كند، موارد خطا را م گرانيكه از افکار ]د ي( كس29)

 م؟يمشورت كن يچه كسان با

نسبت به امر مشاوره، بتوان از مشورت با او  يكه عالوه بر فهم و خرد و آگاه رديرار گطرف مشورت ق یاست فرد الزم

ال تشاور : »رديمشورت كرد كه عقل او را بپذ يبا كس ديالسالم با هيعل يعل يمول شيسخن به فرما گريبهره مند شد، به د

 .« كند مشورت نکن ينم قيتصد اكه عقلت او ر ي( با كس31) ;عقلک صدقهيمن ال 

 مشورت كار مکن يكه ب نديگو

 خوشست انکار مکن يسخن الحق

 كه از غمت غم نخورد يبه كس کنيل

 اظهار مکن زديدر ز دهن بر گر

گر، عالم و صاحب تجربه  حتيالزم است انسان با افراد نص يمانياز حسرت و پش یبه اهداف و دور دنيرس یبرا

العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب  قيالناصح الشف ةيبعد فان معص اما: »نديفرما يالسالم م هيعل يمشورت كند . عل

شود و  يصاحب تجربه است، موجب حسرت م وكه مهربان و عالم  یحتگري( مخالفت با شخص نص31) ;الندامة

 .«را به دنبال دارد  يمانيپش

 يكس ينينش يبه مشورت مكه با او  يكس ني( برتر32) ;افضل من شاورت ذو التجارب»آن حضرت فرمودند:  نيهمچن

 .«است كه تجربه ها اندوخته است 

 كن با گروه صالحان مشورت

 امر شاورهم بدان مبريپ بر
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 آن بود یبرا یهم شور امر

 تشاور سهو و كژ كمتر رود كز

 انورست حيخردها چون مصاب نيا

 (33روشنتر است ) کيمصباح از  ستيب

 م؟يمشورت نکن يچه كسان با

وال تدخلن »دارد:  يبه فرماندار بصره، او را از مشورت با چند گروه برحذر م شيخو هيسالم در توصال هيعل يعل امام

لک الشره بالجور فان  نيزي صايعن االمور وال حر ضعفکيالفقر وال جبانا  عدكيعن الفضل و عدلي اليمشورتک بخ يف

را در مشورت خود دخالت نده كه تو را از  لي( بخ34) ;اهللسوء الظن ب جمعهاي يالبخل والجبن والحرص غرائز شت

دهد . ترسو را در مشورت كردن دخالت نده كه در  يم يدارد و به تو وعده تنگدست ي[ باز میکوكاريبخشش ]و ن

در  یرا ]در مشورت كردن دخالت نده[ كه حرص را با ستمکار صيكند و حر ي[ تو را سست مهي]انجام[ كارها ]روح

بزرگ است  یبه خدا يآنها بدگمان شهيهستند كه ر يانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگوندهد . هم يم نتيزنظرت 

». 

 یزي. نظم و برنامه ر 11

انسان شمرده، آن را  يمسائل در زندگ نيدر كارها را از جمله مهمتر یزينظم و برنامه ر تيبزرگ اسالم، رعا یاياول

 قرار داده اند . ديمورد تاك

 عيوجم کماياوص: »نديفرما يالسالم م همايعل نيخود، خطاب به امام حسن و امام حس تيضمن وص السالم در هيعل يعل

رسد را به  ي( شما و همه فرزندانم و هر كس كه نامه ام به او م35) ;اهلل ونظم امركم یبتقو يومن بلغه كتاب يواهل یولد

 .«كنم  يسفارش م تانيترس از خدا و نظم در كارها

بهره را  نيبهتر شيداشته باشد تا بتواند از عمر خو يبرنامه منظم يزندگ یاست در همه كارها ستهيشا يهر انسان یبرا

 یبنا ريكند و ز ميتقس شيخو یهايازمندياست كه انسان اوقات شبانه روز را بر ن نينظم ا یاز نشانه ها يکيببرد . 

 يكند . عل یه عمر و بر باد دهنده استعدادهاست، دوركنند عيكه ضا ينظم يرا كه نظم است، محکمتر سازد و از ب يزندگ

 نيب يخليمعاشه وساعة  رميربه وساعة  هايف يناجيللمؤمن ثالث ساعات، فساعة : »نديفرما يباره م نيالسالم در ا هيعل

او لذة معاد  يثالث، مرمة لمعاش او خطوة ف يشاخصا اال ف کونيللعاقل ان  سي. ول جمليو حلي مايلذتها ف نينفسه وب

 شيكه در آن با پروردگار خو يمؤمن ]در شبانه روز[ سه ساعت ]و زمان[ وجود دارد، زمان ی( برا36) ;محرم ريغ يف

 هيكه حالل و ما ييواداشتن نفس به لذتها یبرا يكند و زمان يم نيرا تام يزندگ نهيكه هز يكند و زمان يمناجات م

 ايگام نهادن در راه آخرت  اي يزندگ نيشاخص باشد، تام زيسه چ ير پجز آن كه د دياآن است . خردمند را نش ييبايز

 .«حالل  ی]به دست آوردن[ لذتها

در  حيصح یزيبه اهداف بزرگ است . با برنامه ر دنيرس یبرتر برا یا لهيو وس يو برنامه، سامان دهنده زندگ نظم

 كرد . یريتوان ساعات عمر را پربار و از اتالف عمر جلوگ يم يزندگ
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 يرحمه اهلل م ينياز شاگردان حضرت امام خم يکياست .  یزينظم وبرنامه ر یها وهياز م يکي ياز زندگ یريگ بهره

مطالعه و قرائت قرآن و  یبرا يبود كه حت بيعج يمعروف امام است . به راست یهايژگياز و يدر زندگ قينظم دق: »ديگو

كرده بودند و هر  ميهم وارد نشده بود، وقت خاص را تنظ اصخ كه در وقت ييو دعاها ارتهايز يمستحب و حت یكارها

مانوس و  شانيبا ا يهر كس كه مدت یكه برا یدادند، بطور يخاص انجام م ميو تنظ یرا بر طبق همان زمان بند یكار

و نباشد  شانيو انجام چه عملند، اگر چه در حضور ا یمشغول چه كار ،يشد، مشخص بود كه در چه ساعت يمعاشر م

 . ميامام امت مشاهده كرده ا يرا در زندگ قينظم دق نيثمره ا( « 37از محضرشان دور و جدا باشد . ) فرسنگها

كارها، بر انجام امور روزانه در وقت خود به مالک اشتر  يبخش جهينظم در نت ريالسالم با توجه به تاث هيعل يعل امام

( كار هر روز را در همان روز انجام ده ]و آن را به 38) ;هيما ف مويعمله فان لکل  وميوامض لکل »كند كه:  يسفارش م

 .«دهد[  يرا نم هاياست ]كه مجال انجام عقب افتادگ يخاصهر روز كار  یبرا رايروز بعد موكول مکن[ ز

 نوشت: يپ

 . 371( نهج البالغه، حکمت 1

 . 413( همان، حکمت 2

 . 11944( غررالحکم، شماره 3

 . 555( همان، شماره 4

 . 327( نهج البالغه، حکمت 5

 . 332( همان، حکمت 6

 . 47( همان، حکمت 7

 . نيمي( ابن 8

 . 241( نهج البالغه، خطبه 9

 . 211( همان، حکمت 11

 ( المع .11

 . 69( نهج البالغه، نامه 12

 . 38( همان، حکمت 13

 . ی( مولو14

 . 2، ح 461، ص 2ج  ،ي( كاف15

 . 11162( غررالحکم، شماره 16

 . 59 ثي، حد7، ص 75( بحار، ج 17

 . 31( نهج البالغه، نامه 18

 . 211( همان، حکمت 19

 ( حافظ .21
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 . 311، ص 1ج  د،يارشاد مف ;422، ص 74( بحار االنوار، ج 21

 . 78( نهج البالغه، نامه 22

 . 176نهج البالغه، خطبه  ;312، ص 2( بحار االنوار، ج 23

 . 54( نهج البالغه، حکمت 24

 . ی( مولو25

 . 211( نهج البالغه، حکمت 26

 . 161( همان، حکمت 27

 . ی( مولو28

 . 173( نهج البالغه، حکمت 29

 المشاورة . يوالسبعون ف ي، الباب الثان152ص  عه،يمصباح الشر ;33، ح 113، ص 72( بحار االنوار، ج 31

 . 35( نهج البالغه، خطبه 31

 . 11175( غرر الحکم، شماره 32

 . یمولو( 33

 . 53( نهج البالغه، نامه 34

 . 47( همان، نامه 35

 . 391( همان، حکمت 36

 ، نشر پنجره .171، ص 2ستوده، ج  ررضايآفتاب، ام ی( پا به پا37

 . 53( نهج البالغه، نامه 38
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 !یزندگ ياگرها
 .ديآن را نخر دياافتهيت نبه آن شناخت دس يتا وقت ديشناس يرا نم يخدمت اي. اگر محصول ۰

 اقدامات شما از آن شماست. تيكه در نها ديبدان يول د،يبر اعمال خود ندار ي. اگر تسلط۲

 كرد. دينخواه ييكه صرفه جو ديبدان ديكن يدرصد درآمد تان را پس انداز نم ۰۱. اگر شما حداقل ۳

مردم  د،يحرف نزن يواهند كرد. واگر به اندازه كافرا متوقف خ تانيحرفها دنيمردم شن د،ياز حد صحبت كن شي. اگر ب۴

 .ديهرگز نقطه نظرات شما را نخواهند شن

 قرارخواهد داد. ريشما را تحت تاث يواقع یها ليپتانس يبود. تنبل ديهرگز موفق نخواه د،ي. اگر تنبل هست۵

 .ديارا متنفر بوده ديكنيم يندگز ارهيس نيرا كه در ا ياز وقت يمياز ن شيشما ب د،ي. اگر از شغل خود نفرت دار۶

 یها تومان در دوره ها ونيليپس شما م د،يكن ينم یگذار هياز پس انداز خود را در بازار سهام سرما ی. اگر درصد۷

 .ديااز دست داده تانيمختلف زندگ

 صفر است. شهيشما هم شرفتيدرصد پ د،يبر ينم انيهرگز به پا ديكني. اگر آنچه را كه آغاز م۸

 داشت. دينخواه يكاف يپس هرگز سالمت د،ينوش ينم عاتيما ياگر شما به اندازه كاف .۹

درنگ  يخورد، ب ديشماست، حتما شکست خواه انهياز درآمد ماه %۴۱از  شيشما ب یها ی. اگر مبلغ بدهکار۰۱

 .ديده رييو خرج كردنتان را تغ ديعادات خر

شما را  ياز دوران زندگ يبخش تيمشکالت هدا نيكه هم ديبدان د،يكنيم زيبا مشکالت خود پره يياروي. اگر از رو۰۰

 به دست خواهند داشت.

 خودش خوب باشد. توانديهم م زيدارد، آن چ يخوب یصدا یزي. اگر چ۰۲

پولتان را از دست  ديدار د،يمتوقف كن نکارويا د،يمعروف هست نيماش کي ديسال درحال خر ۵تا ۳. اگر شما هر ۰۳

 .ديدهيم

 آدم احمق نگاه خواهند كرد. کيشما را بعنوان  د،يندار ياگر به اتفاقات اطراف خود توجه. ۰۴

 %۰۱۱۱حادثه  کيداشتن  یشانس شما برا ديدار بزرگراه حركت كن بيش يخروج کي. اگر شما با دنده عقب در ۰۵

 .ديرا دور بزن ريخارج شود و مس يخروج نيخواهد بود. لطفا از اول

 .ديهست تانيزندگ یبردن روزها نيپس درحال از ب د،يريگ ينم ادي یديجد زيز چ. اگر شما هررو۰۶

امروز  نيدر كنارش بود. بهتر است از هم ركانهيز شنهاديپ کي يبه اخراج شدن كردند و حت دي. اگر امروز شما را تهد۰۷

 .ديخود را آماده رفتن از آنجا كن

در باد  دنيشد، قبول كردن آن مثل شاش شنهاديكم پ اريبس انهيماه نهيخدمات و هز نيبا باالتر مهيب کي. اگر به شما ۰۸

 است.

 .ديبه خودتان را هم نداشته باش يپس انتظار بازگشت نفع د،يكن يكمک نم یگري. اگر شما هرگز به د۰۹

 گرفت. دينخواه اديرا هم  یگريد زيپس چندان چ د،يريگ ينم ادي یزي. اگر شما از اشتباهات خود چ۲۱

 .ستيز ديخواه یگريكس د یايدر رو يتيموجود کيپس به عنوان  د،يندار يياياگر شما رو. ۲۰
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 .ديپس از سوال كردن نترس د،يكنياشتباه م شهي. اگر شما هم۲۲

 .ديارا از دست داده نتانيبخش تمر نيبهتر د،يكن يگوش نم يقيموس ديكنيكه ورزش م ي. اگر درحال۲۳

 .ديده رييرا تغ ييزهايچ دهيپس وقت آن رس د،يستيو خوشنود ن ي. اگر شما راض۲۴

 آورد. ديپس هرگز آنها را بدست نخواه د،يشو ينم رهي. اگر شما به دوردست ها خ۲۵

 خسته كننده است. يليشما خ يزندگ د،يكن يرا تجربه نم یديجد یزهاي. اگر هرگز چ۲۶

 .ديستين ييه ا. اگر در وجود شما عشق وجود ندارد، شما هنوز انسان جا افتاد۲۷

 .ديرا به بعد موكول كن یريگ ميتصم د،يهست ياز حد احساس شي. اگر در حال حاضر ب۲۸

 .ديبه او نده يسوال كرد اطالعات گرتانيد یها مهيو ب ياجتماع نيتام مهياز شما درباره نوع ب ي. اگر كس۲۹

 راه شما توجه خواهند نمود. نيبه ا زيمردم ن د،يارا انتخاب كرده يخود راه مشخص و خاص ی. اگر برا۳۱
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 هنر خواستن
 .ديخود را روشن كن فيتکل یزي. قبل از خواستن چ1

مرحله از خواستن است. قبل از  نيمرحله و مهمتر نياول ني. اديخواهيچه م ديو مطمئن باش ديبدان ديبا یاز هر كار قبل

 .ديخواهيچه م قا يدق دينفکر ك دييكلمه بگو کي يحت نکهيا

درخواست  ديخواهيم نکهيا نيدر ح ديروش جلو برو ني. اگر با ارنديگيم دهيقسمت را ناد نيناموفق اغلب ا انيمتقاض

 جهيخواهد شد. نت انينما يشما شک و دودل یهاكرد و در صحبت ديخواه انيكننده را ب جيكلمات گ ديخود را مطرح كن

 مخاطب شماست.شدن  جيگ ييتقاضا نيچن

 .ندينک کيطرف مقابل را تحر ي. احساسات منف2

كه  كننديرا م یزيچ ايكار  یاست كه تقاضا ني. اشونديافراد دچار آن م يكه بعض یاآشفته یهاتياز موقع گريد يکي

نکند  دايس را پاحسا نيكه مخاطب شما ا ديمطرح كن یاندارند. بهتر است كه خواسته خود را بگونه اجيواقعا  به آن احت

 .ديكنيم یكه شما با او لجباز

خواهم كار  يجمعه نم نيا: »نديگويم« به استراحت دارم اجيجمعه احت نيمن ا: »نديبگو نکهيا یعنوان مثال به جا به

ا پر فرم ه نيبرگشتم ا يخواد وقت يدلم نم: » نديگويم «ديفرم ها را پر كن نيلطفا  ا: »نديبگو نکهيا یبه جا اي« كنم.

 «نشده باشد!

كه  ديسوق داده ا ي. و عمال  شما او را به سمتشوديم دهيكش يگونه جمالت مخاطب شما به سمت احساسات منف نيا با

 مثبت كار شما را انجام دهد. هيبا روح يبر سخت

 .دياز كه بخواه دي. بدان3

 نيا ديكن تيسلسله مراتب را رعا دياگر با .ديدرخواست كن يكه از چه كس ديبدان ديبا ديبه هدف خود برس نکهيا یبرا

. فکر ديآن را انجام ده ديتوانيخودتان م ايآ دينيابتدا بب ديانجام كار خود هست یبرا ي. و اگر بدنبال شخصديكار را بکن

 انجام آن را دارد؟ ييتوانا ديكنيكه درخواست م ياز كس ديكن

 .ديچه موقع بخواه دي. بدان4

 ي. ولگريروز د کي ديبهتر اكنون باشد و شا تيآن موقع ديبهتر وجود دارد. شا تيموقع کي یهر تقاضا یبرا شهيهم

 يدر جمع. بعض اي ديمطرح كن ياست كه درخواست خود را به صورت خصوص نيا ديتوجه كن ديكه به آن با یزيچ نياول

 باشد. انيدر م ير مسئله خصوصمخصوصا  اگ شونديم جيگ ديكنيرا در جمع مطرح م يياز آنها تقاضا يافراد وقت

در نحوه پاسخ  توانديعامل هم م نيباشد. ا ياو در آرامش و راحت ايكه آ ديخود توجه كن یمطرح كردن تقاضا هنگام

 به درخواست شما مؤثر باشد. یدادن و

 .دينده حيتوض ادي. ز5

 انيرخواست خود را واضح و مختصر ب. دديخود داشته باش یتقاضا هياز حد و توج شيب حيدر توض يسع نکهيا یجا به

 .ديكن

 .ديرا درخواست نکن یزي. با التماس چ6
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روش قبول درخواست  نيبد« بروم يروز مرخص 2 ديمن با» دييبگو اي« دارم ازين يمن به مرخص» دييبگو يسادگ به

 .شوديم يشما گارانت

 .دي. ناله نکن7

 .ديصحبت كن ازيو به اندازه ن ير است به سادگ. پس بهتديدهيناله كردن فقط ضعف خود را نشان م با

 بله يعني. بله 8

و  ريافراد بعد از گرفتن جواب مثبت شروع به تفس ي. بعضديو آنجا را ترك كن ديتشکر كن ديبار كه جواب مثبت گرفت کي

 انجام دهند. دياست كه نبا یكار قا يدق نيو ا كننديم هيتوج

تا اثر آن را خود  ديريرا به كار گ نيقوان ني. حال بهتر است اديرا آموخته ا «هنر خواستن»قانون فوق  8 تيرعا با

 .ديمشاهده كن
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 مناسب برای درس بيوشيمي  آزمون ارشد وزارت علوم وزارت بهداشت ودانشگاه آزاد بيوشيمي به زبان ساده:

 
 لوژی آزمون ارشد وزارت علومميکروبيولوژی به زبان ساده: مناسب برای درس ميکروبيو

 
 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

 آزمون ارشد هستندبراي آنهایی که به دنبال بهترین وکامل ترین منبع براي جمع بندي این دروس براي 

 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

  

اعالم شده وزارتی طراحی واجرا شده  کتاب ها نتيجه سال ها تالش وزحمات فراوان مولفين بوده که براساس منابع این

 کتاب ها از خواندن منابع متعدد تا حدي بی نياز می گردند است ،به طوریکه داوطلبان با خواندن این

 

 براي خرید اینترنتی کتابها به سایت زیر مراجعه کنيد)با امکان ارسال پستی به سراسر کشور(

 

www.apb1.rzb.ir09305685021(sms)                            hrahimi1995@yahoo.com      
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 پس شروع کن ستين ریهنوزهم د
 ، یببر انيكه كار را به پا يدانم ، بر آن يم

 دشوار ، اريباشد و بس ريد ديشا

 ،يرها كن يو بخواه ييبفرسا ديشا

 ارزد؟ يهمه م نيه به اك يكن يم ديترد گاه

 دارم ،  مانيبه تو ا اما

 ،  یديترد چيندارم ه و

 شد ،  يخواه روزيپ كه

 ! يبکوش اگر

 .دينکته رو هرگز فراموش نکن هيدارم فقط  تيموفق یهمه شما آرزو یبرا دوستان 

 حق شما اون باالهاست... ديوبلند گام بردار ديفکر كن بلند

 !!!!ديكن ديرا با دهايشا 

 
 

 منتظر نظرات وپيشنهادات شما هستيم
www.apb1.rzb.ir 

rahimi1@vatanmail.ir 

hrahimi1995@yahoo.com 

09305685021(sms) 

 

 

 

موفقيت دارم واميدوارم كه سال بعد مصاحبه شما را به عنوان رتبه ی برتر در ويرايش جديد اين  برای همتون آرزوی

 جزوه قرار بدم.             
 

 ارادتمند شما حسين رحيمي
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 منابع:

 1394دفترچه كنکور ارشد وزارت علوم-

 1394دفترچه كنکور ارشد دانشگاه آزاد-

 1394ت دفترچه كنکور ارشد وزارت بهداش-

 1394دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت-

 سايت گروه آموزش علوم پزشکي سنا-

 سايت موسسه اموزشي مدرسان شريف-

 سايت گروه آموزشي معين-

 سايت موسسه آموزشي ماهان -

 سايت مسير ايراني-

 سايت گروه آموزشي دانشمندان جوان-

 سايت گروه اموزشي دكتر نوری-

 ي فرهيختگانسايت گروه آموزش-

 سايت گروه اموزشي نخبگان-

 سايت گروه آموزشي دكتر خليلي-

 سايت مکتبستان-

 سايت كنکورچي-

 و.........-
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