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رشته هاي گروه تجربي
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پزشــكي

اهمیت علم پزشکي در دنیاي امروز به اندازه اي است که نیازي به 
ش��رح آن نیست. کساني که قصد دارند در این وادي گام نهند، باید به 
ارزش و اهمیت این شغل و وظیفه ي خطیري که در پایان تحصیالت بر 
عهده ي آن ها خواهد بود، واقف باش��ند تا بتوانند با تالش وافر در انجام 

این وظیفه ي سنگین، سربلند و پیروز باشند.
در ح��ال حاض��ر، نظام آموزش پزش��کي عمومي، ش��امل 4 دوره 

است:
2. فیزیوپاتولوژي 1. علوم پایه  

4. کارورزي بالیني 3. کارآموزي بالیني 
1. دوره ي علوم پایه

در این مقطع که اولین مرحله ي آموزش پزش��کي اس��ت، دانشجو 
با فراگیري علوم پایه ي پزش��کي و آش��نایي با مباح��ث پایه، آمادگي 
الزم را ب��راي یادگی��ري علوم بالیني به دس��ت م��ي آورد. این مرحله، 
ش��امل درس هاي عمومي و اختصاصي با مجموعاً 91 واحد )71 واحد 
اختصاص��ي و 20 واحد عمومي( اس��ت. طول ای��ن دوره، پنج ترم )دو 
س��ال و نیم( است که با اتمام آن، دانشجویان، مجاز به ورود به دوره ي 
بعدي )فیزیوپاتولوژي( هستند. پیش از ورود به دوره ي بعدي، امتحان 
جام��ع علوم پایه ي پزش��کي از تمام دانش��جویان به طور سراس��ري و 
هم زمان، توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي در تمام 
دانش��گاه هاي علوم پزش��کي به عمل مي آید و قبول ش��دگان، مجاز به 
ورود ب��ه دوره ي فیزیوپاتولوژي خواهند بود. این امتحان، دربردارنده ي 

مباحث تدریس شده در دوره ي علوم پایه است.
2. دوره ي فیزیوپاتولوژي

این دوره، ش��امل 31 واحد درسي است که دو ترم تحصیلي طول 
مي کشد. در پایان این دوره، معدل دانشجو از درس هاي فیزیوپاتولوژي، 
باید حداقل 12 باشد؛ در غیر این صورت دانشجو باید درس هایي را که 
در آن ها نمره ي کم تر از 12 آورده اس��ت، مجدداً امتحان دهد. حداکثر 
مدت مجاز در مراحل اول و دوم )علوم پایه و فیزیوپاتولوژي(، پنج سال 
اس��ت. در پایان، دانشجویاني که همه ي واحدها را با موفقیت بگذرانند، 
ب��ه دوره ي کارآموزي بالیني راه مي یابند. باید توجه داش��ت که مالک 
قبولي در امتحانات این مرحله، کس��ب حداقل نمره ي 12 از 20 است، 

در حالي که در درس هاي پایه، مالک، کسب نمره ي 10 از 20 است.
3. دوره ي كارآموزي بالیني

دانش��جویان پزش��کي پس از گذراندن دو دوره ي قبلي مي توانند 

آموخته هاي خود را از درس هاي مختلف با یافته هاي بالیني از بیماران 
بستري در بیمارستان  تطبیق دهند و با بهره گیري مناسب از روش هاي 
تشخیص آزمایش��گاهي، بیماري را تش��خیص داده و اقدامات مناسب 
درمان��ي را براي بیمار انجام دهند. این دوره ش��امل 97 واحد درس��ي 
اس��ت. در دوره ي کارآموزي، دانش��جویان بای��د روش برخورد با بیمار، 
تهیه ي ش��رح حال بیمار و نحوه ي تشخیص و درمان را فراگیرند تا در 
دوره ي بع��دي )کارورزي(، که خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند 
ب��ه کمک بیماران بش��تابند و تصمیم ه��اي الزم را بگیرند. البته در هر 

دوره )کارآموزي و کارورزي( نظرات استادان نیز وجود خواهد داشت.
4. دوره ي كارورزي بالیني

این دوره، آخرین مرحله ي آموزش پزش��کي اس��ت و آن را دوره ي 
انترني نیز مي گویند. ش��امل 64 واحد درس��ي است و 18 ماه به طول 
مي انجامد که به ترتیب زیر تقسیم مي شود: داخلي )4 ماه(، جراحي )3 
ماه(، کودکان )3 ماه(، زنان )2 ماه( و بخش هاي چش��م، گوش، رواني، 
بهداش��ت، پوست، عفوني، قلب و اعصاب )هر کدام، یک ماه که انتخاب 

بخش هاي یک ماهه در دانشگاه هاي مختلف، متفاوت است(.
حداکثر م��دت مجاز در دوره هاي کارآموزي و کارورزي، 5 س��ال 
اس��ت. در دوره ي کارورزي، دانش��جویان، زیر نظر استادان، مسئولیت 
معاینه ي بیماران و تش��خیص و اقدام هاي درماني را در بیمارس��تان بر 
عه��ده دارند. در پایان این دوره و قب��ل از فراغت از تحصیل، کارورزان 
بای��د درس پایان نام��ه را که 6 واحد درس��ي اس��ت، آغ��از کنند. یک 
موضوع علمي ب��ه عنوان موضوع پایان نامه انتخاب مي ش��ود. در پایان 
ب��ه فارغ التحصیالن، مدرک دکتراي پزش��کي عمومي اعطا مي ش��ود و 
آن ها مي توانند در مراکز درماني به کار درمان بیماران مشغول شوند. با 
توجه به نیاز کشور به نیروي پزشکي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي از قبول ش��دگان رشته ي پزش��کي براي انجام خدمات رایگان 
تعهد مي گیرد و آن دس��ته از فارغ التحصی��الن نیز که از انجام خدمت 
س��ربازي معاف اند، بعد از اتم��ام درس در مناطق مورد نیاز، مدت زمان 

معیني را کار مي کنند.
تخصص هاي پزشكي

کس��اني که پزشک عمومي باش��ند مي توانند همه ساله در امتحان 
پذیرش رش��ته هاي تخصصي پزشکي نیز شرکت کنند و پس از قبولي، 
در رشته ي تخصصي مورد عالقه ي خود به ادامه ي تحصیل بپردازند. در 

کشور ما در حال حاضر رشته هاي تخصصي زیادي وجود دارد.



35

14
4

 ،
13

92
یر 

1  ت
4 

،

دندان پزشكي

به دیوار مطب یک دندان پزش��ک، مطلبی با این مضمون نصب شده 
بود: »یا نخ دندان یا مردن، كدام را انتخاب مي كنید؟«

اگرچه باور این س��خن مشکل اس��ت اما محققان ثابت کرده اند که 
این شعار، سخنی بي محتوا نیست و اصاًل جنبه ي شوخي ندارد. در واقع 
هرگون��ه عفونت در ناحیه ي دهان به ویژه عفونت ناش��ي از بیماري هاي 
پیرام��ون دن��دان و لثه یا چرکي ک��ه بین فاصله ي دن��دان و لثه تجمع 
مي کند، مي تواند وارد جریان خون شده و درنهایت سبب سکته ي قلبي، 

سکته ي مغزي یا حتي مرگ شود. 
آري! امروزه دندان پزشکي، فن و مهارت کشیدن دندان یا ساخت دندان 
مصنوعي با روش هاي ابتدایي نیست، بلکه یک علم تخصصي است که سالمت 
دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سالمت جسم و روح، زیبایي و ادا 
کردن کلمات تأمین مي کند. هم چنین به یاري این علم مي توان بسیاري از 

بیماري ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن ها جلوگیري کرد.
در گذشته دندان پزشکي را مساوي با دندان سازي مي دانستند؛ اما امروزه 
دندان سازي تنها بخش��ي از دندان پزشکي است چون یک دندان پزشک به 
تشخیص و درمان بیماري هاي دهان و دندان مي پردازد و از همین رو شاید 

بهتر باشد که عنوان این رشته را دهان پزشکي گذاشت.
رش��ته ي دندان پزش��کي در مقط��ع دکتراي عمومي، نح��وه ي رعایت 
بهداش��ت و پیش گی��ري و درمان بیماري ه��اي دهان و دن��دان را آموزش 
مي دهد. این مقطع داراي دو دوره ي مجزاي 2 و 4 ساله است که در 2 سال 
اول، دانشجویان، واحدهاي علوم پایه مثل بیوشیمي، آناتومي، بافت شناسي، 
فیزیولوژي، ژنتیک میکروب شناسي و ایمني شناسي را مي گذرانند و بعد از 2 
سال، وارد دوره ي تخصصي دندان پزشکي می شوند و درس هاي اختصاصي 
خود را در زمینه ي آسیب شناس��ي فک و دهان، ارتودنس��ي، اندودنتیکس، 
پروتزهاي ثابت و اکلوژن، پروتزهاي متحرک و فک و صورت، پریودنتولوژي، 
ترمیم��ي و مواد دنداني، بیماري هاي دهان و دندان، جراحي دهان و فک و 
صورت، دندان پزشکي کودکان و رادیولوژي دهان و فک و صورت مي گذرانند 
و درنهایت مي توانند بیماري هاي دهان و دندان را تش��خیص داده و در حد 

یک دندان پزشک عمومي نسبت به درمان آن ها اقدام کنند.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

اولین نس��ل دندان پزشکان، سلماني ها، شاگرد زرگرها و عطارها بودند 
که به یاري گیاهان دارویي درد را تسکین مي دادند، با انبرهاي آهنین دندان 
مي کشیدند و با استفاده از طال، روکش دندان و دندان مصنوعي مي ساختند 
و این گونه امور دندان پزش��کي را با وس��ایل ابتدایي و روش هاي نه چندان 
خوشایند انجام مي دادند. شاید به همین دلیل هنوز عده اي از عامه ي مردم 

و حتي داوطلبان آزمون سراس��ري، دندان پزش��کي را یک حرفه ي عملي و 
تکنیکي مي دانند که بیش  از علم و دانش، به تجربه و تبحر نیاز دارد.

عده اي دندان پزشکي را با کار عملي و تکنیکي صرف، یکي مي دانند 
در حالي که اگر دانشجوي دندان پزشکي تنها فن و تکنیک این رشته را 
فراگرفته اما در علوم پایه ضعیف باش��د، درنهایت یک دندان ساز خواهد 
ش��د، یعني چنین ف��ردي کار روي دندان را فراگرفته اس��ت اما از علم 

پزشکي بي نصیب است.
دانشجوي این رشته الزم است به زبان انگلیسي مسلط باشد تا بتواند 
از اینترنت یا مقاله هاي جدید این رش��ته به زبان انگلیسي استفاده کند و 
از دستاوردهاي تازه ي علم و هنر دندان پزشکي در کوتاه ترین زمان مطلع 
شود. پیش از انقالب چون تعداد داوطلبان دانشگاه کم تر بود و آزمون ورود 
به دانشگاه ها و مراکز آموزشي به صورت متمرکز برگزار نمي شد، هر داوطلب 
براي ورود به رشته ي دندان پزشکي عالوه بر امتحان عملي، در یک امتحان 
علمي نیز شرکت مي کرد. در این مرحله مدلي از دندان در اختیار داوطلب 
گذاش��ته و از او خواسته مي ش��د با استفاده از گچ و موم، دنداني مطابق با 
مدل بسازد تا مشخص شود که دید هنري و مهارت دست داوطلب در چه 
حدي است. اما متأسفانه در حال حاضر امکان این آزمون وجود ندارد، در 
نتیجه مي بینیم که بعضي از دانشجویان دندان پزشکي در سال دوم یا سوم 
نمي توانند آموخته هاي خود را در عمل پیاده کنند. حرفه ي دندان پزشکي 
بدون خالقیت و زیبایي شناس��ي، معنا و مفهومي ندارد. یک جراح فک و 
صورت، یک دندان پزش��ک ترمیمي، یک »ارتودنتیست« یا »پروتزیست« 
و حت��ي یک دندان پزش��ک عمومي ب��ا بینش هن��ري، کارش را آغاز و به 
پایان مي رس��اند؛ زیرا هنگام تراش دندان، ردیف کردن دندان ها، س��اخت 
دن��دان، ترمیم دندان و موارد دیگر، بای��د از خالقیت هنري خویش بهره 
برده و داراي نگرش کارشناسانه ي هنري باشد. توانمندي در علوم پایه به 

خصوص در زیست شناسي براي دانشجوي این رشته ضروري است.
آن چه یک دانش آموز در درس  زیست شناسي دوره ي دبیرستان فرا 
مي گیرد به نحوي به رش��ته ي دندان پزشکي ارتباط دارد، به خصوص دو 
بخش فیزیولوژي و آسیب شناس��ي که دانش��جویان دندان پزشکي در دو 
سال اول تحصیل خود، آن را با وسعت و عمق بیش تري نسبت به دوره ي 

دبیرستان مطالعه مي کنند.
هم چنین دانش��جوي این رشته باید از دس��ت هایي ماهر و توانمند 
برخوردار باشد، چون بس��یاري از کارهاي دندان پزشکي، از تراش دندان 
گرفته تا بازسازي دندان، نیاز به دست هایي هنرمند و توانا دارند تا بتوان 

به بهترین شکل کارهاي ظریف دندان پزشکي را انجام داد.
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داروسـازي

در علم پزش��کي براي مداواي یک بیم��ار، روش هاي متعددي از جمله 
دارودرمان��ي، جراحي و روان درماني وجود دارد که در این میان، دارودرماني 
به عنوان متداول ترین ش��یوه در تمام دنیا شایع است و رشته ي داروسازي، 
رش��ته اي است که در همین زمینه با بیماران و مردم مرتبط است. از همین 
 رو داروس��ازي عنوان مناسبي براي این رشته نیس��ت، چون فارغ التحصیل 
این رش��ته نباید حتم��اً در کارخانه ها یا البراتوار داروس��ازي کار کند، بلکه 
فعالیت اصلي فارغ التحصیل این رش��ته، ارائه ي خدمات دارویي است؛ یعني 
یک داروساز باید به ارائه ي مشاوره ي دارویي و بررسي روش هاي داروسازي و 

ضعف هاي احتمالي موجود در رژیم هاي دارودرماني بپردازد.
تمام��ي بیماران ب��ه خصوص بیماراني که مش��کالت مزمن دارند، مثل 
بیماران دیابتي و فشار خوني، بیماراني که از بحران هاي عفوني رنج مي برند 
و جمعیت هاي ویژه از جمله س��المندان، خانم هاي ب��اردار و نوزادان، نیاز به 
مشاوره ي دارویي دارند؛ یعني داروساز باید با توجه به خصوصیات فیزیکي هر 

بیمار، زمان استفاده از دارو و دز مناسب را براي او مشخص کند.
هم چنین یک داروس��از در صورت ناموفق ب��ودن رژیم دارودرماني باید 
علت ه��اي ع��دم موفقیت آن را بررس��ي کند؛ زیرا ح��دود 30 تا 50 درصد 
علت ناموفق بودن ش��یوه ي مداواي یک بیمار، به دارو مربوط مي شود؛ یعني 
کیفی��ت دارو، انتخاب نوع دارو و نحوه ي اس��تفاده از دارو )این که بیمار دارو 
را با چه مواد غذایي یا داروهاي دیگري اس��تفاده کرده اس��ت(، مي تواند اثر 
دارو را تضعیف کند و این وظیفه ي یک داروس��از است که علت را تشخیص 
داده و در این زمینه، پزش��ک معال��ج را راهنمایي کند. از همین  رو مي توان 
گفت که رش��ته ي داروس��ازي بخشي از علوم پزشکي اس��ت که در رابطه با 
تولید و ساخت دارو، بررسي وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و 
میزان تأثیر دارو در س��المت جامعه و کم  کردن بحران هاي بیماري زا نقش 
ایفا مي کند. داروس��ازي چه از نظر خدماتي و چه از نظر تحقیقاتي، یکي از 
مهم ترین رشته هاي علمي دنیاست؛ زیرا از یک  سو فارغ التحصیل این رشته 
از نظ��ر نحوه ي مصرف دارو، می��زان مصرف، زمان مصرف، تداخل اثر داروي 
مورد نظر با داروهاي دیگر، تداخل اثر دارو با غذا، مس��مومیت هاي دارویي و 
لزوم قطع مصرف دارو در صورت عوارض ناخواس��ته ي دارویي، مشاور بیمار 
و پزش��ک است و از سوي دیگر تحقیقات در داروسازي و رشته هاي وابسته، 
همیش��ه از مهم ترین تحقیقات علمي بوده است و در سال هاي آینده نیز به 
طور قط��ع، تحوالت بیوتکنولوژي بیش تر متعلق به داروس��ازي خواهد بود. 
رشته ي داروس��ازي به شناخت ماده ي مؤثر، فرموله کردن این ماده )تبدیل 
ماده ي مؤثر به فرمي که قابل مصرف براي بیمار باشد، مثل قرص، کپسول، 

شربت یا اس��تفاده از روش هاي تزریقي( و بررسي اثرهاي دارو بر بدن بیمار 
مي پردازد.

درس هاي رش��ته ي داروس��ازي شامل دو قس��مت عمده ي علوم پایه و 
علوم تخصصي مي شود. دانشجویان در آغاز، علوم پایه را که حدود 80 واحد 
اس��ت، مي خوانند و س��پس در امتحان جامع علوم پایه ش��رکت کرده و در 
صورت قبولي وارد دوره ي علوم تخصصي مي شوند. درس هاي این دوره شامل 
ش��یمي دارویي، داروگیاهي، داروسازي صنعتي، سم شناسي و درمان شناسي 
اس��ت و در س��ه ترم آخر نیز هفته اي یک روز در داروخانه هاي دانش��گاه یا 
داروخانه هاي دیگر، دوره ي کارآموزي را مي گذرانند و درنهایت با ارائه ي یک 

پایان نامه ي تحقیقاتي پس از 5 یا 6 سال، فارغ التحصیل مي شوند.
رش��ته ي داروسازي با تحقیق و پژوهش عجین ش��ده است و هر ساله 
تعدادي داروي جدید وارد بازار مي ش��ود که نتیجه ي تحقیقات چندساله ي 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي است. به همین دلیل داوطلب این رشته باید به 
تحقیق، عالقه مند باشد؛ زیرا اعتبار علمي این رشته تا حدود زیادي به انجام 

کارهاي تحقیقاتي بستگي دارد. 
شاید بتوان گفت که امروزه وجه تمایز داروسازي از رشته هاي پزشکي و 
دندان پزشکي، در انجام پایان نامه هاي تحقیقاتي و کاربردي این رشته است.

اگر کس��ي به کارهاي تحقیقاتي عش��ق مي ورزد و مي خواهد تحقیقي 
انجام دهد که در راستاي رفع دردها و نیازهاي بشري باشد، داروسازي یکي 
از بهترین رش��ته هاي دانشگاهي است که مي تواند آرزوي او را برآورده کند. 
دانش��جوي داروس��ازي باید در علوم پایه مثل فیزیولوژي، شیمي و فیزیک 
توانمند باش��د. هم چنین در صورت قوي بودن در درس ریاضي مي تواند در 
گرایش هاي مختلف داروس��ازي مثل طراحي دارو، سیس��تم هاي موجود در 
کارخانه هاي داروسازي و ش��بکه هاي رایانه اي داروخانه ها و بیمارستان ها از 

کامپیوتر به خوبي استفاده کند.
داروسازي، تلفیقي از علوم پایه و بالیني است و به همین دلیل توانمندي 
در درس هاي فیزیک، شیمي و زیست شناسي براي این رشته، ضروري است. 
هم چنین دانش��جوي این رشته براي ارائه ي خدمات به بیماران باید بتواند با 
افراد به درس��تي ارتباط برقرار کرده و خوب صحبت کند و در ضمن، فردي 
سخت کوش و جدي باش��د؛ زیرا درس هاي این رشته بسیار فراگیر و متنوع 
هس��تند )هم  جنبه ي حفظي و هم جنبه ي فهمیدن��ي دارند(، درنتیجه به 
هم��ت و تالش قابل توجهي نیازمندند. دانش��جوي داروس��ازي باید به زبان 
انگلیسي مسلط باشد تا بتواند از کتاب ها و مجله هاي علمي موجود به خوبي 

بهره ببرد.
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دامپزشـكی

به این خبر توجه کنید: »بیماری های دامی در کش��ورهای جهان 
س��وم، س��الیانه، 30 میلیون تن از ش��یر دا م ها می کاه��د که این رقم 
تأمین کننده ی شیر س��الیانه ی 200 میلیون کودک به میزان 2 لیوان 
شیر در روز است.« شاید همین یک خبر برای درک اهمیت سالمت دام 
و طیور که از جهات بس��یاري در سالمت انسان تأثیر غیر قابل انکاري 
دارند، کافی باش��د. سازمان بهداشت جهاني، هدف نهایي دامپزشکي را 
تأمین مواد غذایي و بهداش��ت انسان مي داند، نه درمان حیوانات. دام و 
طیور از دیرباز تاکنون تأمین کننده ی بس��یاري از نیازهاي انسان بوده 
و هس��ت؛ چه از زماني که انسان از ش��یر، گوشت و تخم این حیوانات 
تغذیه مي کرد و با استفاده از پوست شان خود را مي پوشاند و چه اکنون 
که عالوه بر موارد گفته شده، از محصوالت دامي در بسیاري از زمینه ها 
و صنایع مثل صنعت داروس��ازي، نس��اجي، صنایع غذایي و ... استفاده 
مي کن��د و محصوالت دامي ب��ه جزء الینفک زندگ��ي جوامع امروزي 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ بنابراین با توجه به جایگاهي که دام و محصوالت 
دام��ي در زندگي انس��ان دارد، باید به ص��ورت تخصصي و حرفه اي به 
مسئله ی بهداشت دام و محصوالت دامي پرداخت. دامپزشکي شاخه اي 
از علم اس��ت که به تأمین بهداشت و س��المت دام و محصوالت دامي، 
پیش��گیري و درمان بیماري هاي دامي، مبارزه با بیماري هاي مشترک 
بین انس��ان و دام تا مرحله ی ریش��ه کني و در نهای��ت ایجاد زمینه ی 
توسعه ی دامپروري و امور وابسته به دام مي پردازد. دامپزشکان با طیف 
گس��ترده اي از جانوران از جمله دام هاي بزرگ و کوچک، طیور، آبزیان 
و حشرات مفید سروکار دارند که هر یک از این گروه ها خود از جهات 
مختلفي مورد بررسي قرار مي گیرند. به همین دلیل دامنه ی اطالعاتي 
و کارایي هاي یک دامپزشک بسیار وسیع است. آموزش دامپزشکي در 
دانش��گاه های ایران، شامل دو مرحله است و دانشجویان در مدت زمان 
حدود 6 س��ال تقریباً 220 واحد درس��ي را مي گذرانند. مرحله ی اول 
ش��امل درس های علوم پایه و پاتوبیولوژي اس��ت. در پایان این مرحله 
دانشجو باید در آزمون جامع پیش درمانگاهي شرکت کند که در صورت 
قبول��ي مجاز به ورود ب��ه دوره ی دوم یعني دوره ی عل��وم درمانگاهي 
خواهد ش��د. هم چنین دانش��جو برای دریافت مدرک دانش آموختگی 
باید در آخرین ترم تحصیلی، طرح پژوهش��ي خ��ود را اجرا کرده و در 
حض��ور اس��اتید و داوران از آن دفاع کند. داوطلب این رش��ته باید از 
حافظه، قدرت تجزیه و تحلیل و هوش باالیي برخوردار باشد تا بتواند از 
میان انبوه بیماري هاي دام و طیور با تشخیص صحیح بیماري، بهترین 

ش��یوه ی درماني را انتخاب کند. وی نباید از کار کردن در محیط هاي 
روستایي و س��فرهاي برون شهري پرهیزی داشته باشد. داشتن قدرت 
بدني مناس��ب در هنگام کار با دام هاي بزرگ و سرکشي دام نیز بسیار 
مهم اس��ت. عالقه مندي به زبان انگلیس��ي و درس زیست شناس��ي و 
هم چنین داش��تن عش��ق و عالقه به حیوانات از ملزومات موفقیت در 

این رشته است. 
فرصت هاي شغلي

ی��ک دامپزش��ک مي توان��د در کلینیک ه��ا، درمانگاه ه��ا و مراکز 
دامپزش��کي به درمان دام ها بپردازد و در مراکز تحقیقاتي مانند مراکز 
اص��الح نژاد دام یا آزمایش��گاه هاي دامپزش��کي ب��ه تحقیق و پژوهش 
مشغول شود. اداره هاي دامپزش��کي کشور، کشتارگاه هاي دام و طیور، 
دامپروري ها و مرغ داري ها، مراکز پرورش اسب، باشگاه هاي سوارکاري، 
کارخانه ه��اي تولی��د فرآورده هاي گوش��تي و لبني، صنایع ش��یالت، 
داروخانه هاي دامپزش��کي، مراکز پرورش طیور، زنبور و ماهي از  دیگر 
مراکزي هس��تند که همواره نیازمند تخصص دامپزش��کان هس��تند و 

دامپزشکان بسیاری نیز جذب این مؤسسات مي شوند. 
ادامه ی تحصیل

دانش آموختگان دامپزشکي مي توانند در آزمون دکتراي تخصصي 
دامپزش��کي که اکنون حدود 14 رش��ته را پوش��ش مي دهد، ش��رکت 
کنند و در صورت قبول��ي، ادامه ی تحصیل دهند. کلینیکان پاتولوژي، 
بیماري ه��اي طی��ور، بیماري هاي داخلي دام هاي ب��زرگ، بیماري هاي 
داخلي دام ه��اي کوچک و بیماري هاي ماهي ه��ا و آبزیان، چند نمونه 
از رش��ته هاي مقط��ع دکتري تخصصي اس��ت. دامپزش��کان هم چنین 
مي توانند در آزمون دکتراي تخصصي رشته ی بیوتکنولوژي و رشته هاي 
علوم پایه ی پزشکي مانند جنین شناسي، انگل شناسي، ویروس شناسي 
پزش��کي، ژنتیک و فیزیولوژي شرکت کرده و در صورت پذیرفته شدن 
ادامه ی تحصیل دهند. آن ها مجاز به شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 
رشته هاي علوم پزش��کي مانند ژنتیک، اپیدمیولوژي، میکروب شناسي 
و ... نیز هس��تند ک��ه در این ص��ورت باید ب��ا دانش آموختگان مقطع 
کارشناس��ي رقابت کنند. این مورد معموالً بر اساس عالقه ی دامپزشک 
به یک زمینه ی علمي اس��ت و به عنوان مقطع باالتر به حساب نمي آید 
و دامپزش��ک مي تواند بعد از کس��ب مدرک کارشناسي ارشد در مقطع 
باالتر رش��ته ی کارشناس��ي ارش��د خ��ود ادامه ی تحصیل ده��د یا در 

رشته هاي تخصصي دامپزشکي شرکت کند. 
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رش��ته ی  بیوتکنولوژي،  یک  رش��ته ی  کاربردي  و میان  رشته اي  
مهندس��ي - علوم  پایه اس��ت  که  قلم��رو آن  حداق��ل  33 حوزه ی  
تخصص��ي  علوم  را دربرمي گیرد. این  رش��ته  در کش��ور ما از س��ال  
1378 در دانش��کده ی  عل��وم  دانش��گاه  تهران  در مقط��ع  دکتراي  
پیوس��ته  ارائ��ه  مي ش��ود. رش��ته ی  بیوتکنولوژي  از س��ه  مرحله ی  
کارشناس��ي ، کارشناسي  ارش��د و دکتري  تشکیل  ش��ده  است  که  
دانش��جویان  در مرحله ی  کارشناسي  پس  از گذراندن  موفقیت آمیز 
132 واحد درس های  مشترک  معرفتي - نظري ، علوم  پایه ، پزشکي ، 
مهندس��ي  و مبان��ي  بیوتکنول��وژي  و آموختن  زبان  انگلیس��ي  در 
حد 550 نمره  ی تافل  و آش��نایي  کامل  با یک  زبان  برنامه نویس��ي  
کامپیوتر در صورتي  که  معدل  آن ها در هر نیم سال  تحصیلي  کم تر 
از 15 نباش��د، مي توانند وارد مرحله ی  دوم یعني  مقطع  کارشناسي 
 ارش��د ش��وند که  در این  مقطع  یک��ي  از 6 گرای��ش  بیوتکنولوژي  
میکروبي ، بیوتکنولوژي  پزش��کي ، بیوتکنولوژي  محیطي  و دریایي ، 
بیوتکنولوژي  مولکولي ، فرآورش  زیس��تي  و بیوتکنولوژي  کشاورزي  
)گیاهي ( را انتخاب  می کنند و بعد از گذراندن  48 واحد در یکي  از 
گرایش ه��اي  تخصصي  و انجام  معادل  6 واحد پژوهش هاي  انفرادي  
و ارائه ی  2 واحد س��مینار، از مقطع  کارشناسي  ارشد فارغ التحصیل  
مي ش��وند. در این  مرحله  در صورتي  که  میانگین  نمرات  درس های  
مقطع  کارشناس��ي  ارش��د آن ها حداق��ل  16 باش��د، مي توانند در 
امتحان  جامع  ش��رکت  کنند و در صورت  موفقیت  در این  امتحان ، 
وارد مرحله ی  دکتراي  تخصصي  )Ph.D( ش��وند  و رسماً براي  ثبت  
پایان  نام��ه ی  دکتري  اقدام  کنند. به  عبارت  دیگر دانش��جویان  این  
رش��ته  نی��ز براي  ورود به  مقطع  کارشناس��ي  ارش��د و دکتري  باید 
ش��رایط  الزم  را داش��ته  باش��ند؛ یعني  باید میانگین  معدل  باالیي  
داش��ته  و در آزمون  جامع  موفق  ش��وند؛ اما در ی��ک  آزمون  رقابتي  
ش��رکت  نمي کنند. در این  میان  دانشجویان  گرایش  »بیوتکنولوژي  
میکروب��ي«  در زمین��ه ی  بیوتکنول��وژي  غذایي  و داروی��ي ، تولید 
آنزیم ها، پروتئین ها، پلي  س��اکاري ها، قارچ ه��ا و مخمرها اطالعات  
الزم  را به  دس��ت  مي آورند. »بیوتکنولوژي  پزشکي« نیز در زمینه  ی 
ژنتیک  پزش��کي ، تش��خیص  بیماري هاي  عفوني ، ارثي  و سرطاني ، 
تعیین  نقش��ه  ی ژني  و درمان هاي  مولکولي ، کارب��رد بیوتکنولوژي  
در پزش��کي  قانوني ، تولید فرآورده هاي  نوترکیب  و واکسن ها و مواد 
تشخیصي  اس��ت و »بیوتکنولوژي  محیطي  و دریایي« به  استخراج  

مع��ادن  از طریق  بیولوژی��ک ، تصفیه ی  فاضالب ه��ا و آالینده هاي  
خطرن��اک  و جامد، رف��ع  آلودگي  دریاه��ا و بازس��ازي  بیولوژیکي  
محی��ط  مي پ��ردازد. »بیوتکنولوژي  مولکولي« ش��امل  مهندس��ي  
ژنتیک ، مهندس��ي  پروتئین ، تولید آنتي بادي هاي  منوکلونال ، غشا 
و سنس��ورهاي  بیولوژیک  و انجام  تحقیقات  بنی��ادي  بیوتکنولوژي  
مي ش��ود و »فرآورش  زیستي« )مهندس��ي  فرآیندهاي  زیستي ( به  
طراحي  رآکتورهاي  بیوش��یمیایي ، تکنولوژي  فرآورش  مواد غذایي ، 
آنزیم ها و داروها مي پردازد. »بیوتکنولوژي  گیاهي » )کشاورزي ( به  
کش��ت  سلول  و بافت  گیاهي ، تعیین  نقشه ی  ژني  گیاهي ، مهندسي  
ژنتیک  گیاهي ، تولید بذر و نهال  مقاوم  در شرایط  نامناسب  محیط ، 
بیماري هاي  متداول  و حشرات  و آفات  عمده ، تولید کودهاي  زیستي  

و آنزیم ها و هورمون ها با منشأ گیاهي  مي پردازد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رش��ته ی  بیوتکنول��وژي  از بی��ن  داوطلبان  گروه  آزمایش��ي  
ریاض��ي  و فني  و علوم  تجربي  دانش��جو مي پذی��رد؛ زیرا بعضي  
از گرایش ه��اي  این  رش��ته  به  علوم  پزش��کي  و بعض��ي  دیگر از 
گرایش ه��ا به  رش��ته هاي  مهندس��ي  مربوط  مي ش��ود. دوره  ی 
دکت��راي  پیوس��ته ی  بیوتکنول��وژي ، دوره ی  آموزش��ي  خاصي  
است  که  مناس��ب  با توانایي هاي  دانش��جویاِن سرآمد به  صورت  
پیوس��ته  و فش��رده  تنظیم  شده  اس��ت  و با پذیرش  دانشجویاني  
که  از نظر بهره ی  هوش��ي ، قدرت  درک  و استدالل ، توان  نوآوري  
و خالقیت ، خودآموزي  و اس��تفاده ی  مناس��ب  از وقت ، عالقه  و 
انگیزه ی  شدید به  یادگیري  و توانایي هاي  ذهني  و رواني ، سرآمد 
همگنان  خود هستند، آنان  را براي  اخذ درجه  ی دکتري  در این  
رش��ته  آماده   مي کند. از همی��ن  رو نیمي  از ظرفیت  پذیرش  این  
رشته  به  داوطلباني  اختصاص  دارد که  در مرحله ی  ماقبل  نهایي  
المپیاده��اي  دانش آموزي  ریاضي ، فیزیک ، ش��یمي ، کامپیوتر و 
زیست شناس��ي  پذیرفته  شده  باشند و نیمي  دیگر نیز مخصوص  
داوطلباني  اس��ت  که  از طریق  آزمون  سراسري  وارد شده باشند  
و نمره ی  کل  آزمون  سراسري  آن ها از 000 ،10 کم تر نباشد. از 
پذیرفته ش��دگان  این  رشته ، مصاحبه  ی علمي  به  عمل  مي آید تا 
دانشجویاني  که  واقعاً عالقه مند هستند و انگیزه  ی علمي  الزم  را 

دارند، وارد این  رشته  شوند. 

دکتراي پیوسته ی بیوتكنولوژي
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رش��ته ي زیست شناسي یکي از رش��ته هاي علوم پایه است که در 
مقاطع کارشناس��ي، کارشناسي ارش��د و دکترا ارائه مي شود. بر اساس 
مصوبه ي ش��وراي عالي برنامه ریزي، از سال 74 رشته ي زیست شناسي 

به دو شاخه تقسیم شده است:
1. زیست شناس��ي عمومی که ش��امل علوم گیاهي و علوم جانوري 

است.
2. زیست شناس��ي س��لولي و مولکولي که ش��امل میکروبیولوژي، 

بیوشیمي و بیوفیزیک مي شود.
- علوم گیاهي داراي دو بخش عمده ي فیزیولوژي و سیستماتیک 

است.
الف( فیزیولوژي به ش��ناخت زندگي گیاه��ان و اندام هاي مختلف 

یک گیاه مي پردازد.
ب( سیستماتیک درباره ي اسامي و طبقه بندي گیاهان است.

- زیست شناس��ي س��لولي و مولکول��ي: علل تغییرات س��لول ها 
و بافت ه��ا یا علل ایجاد اندام ها را بررس��ي ک��رده و تحقیق مي کند 
که چگونه انواع س��لول ها و بافت ها از س��لول واحد و یکساني ایجاد 

مي شوند.
- میکروبیولوژي: به بررسي و مطالعه ي میکروارگانیسم ها مي پردازد 
و ارتباط میکروارگانیسم ها را با خودشان و هم چنین موجودات عالي تر 

مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسي قرار مي دهد. 
تعداد کمي از دانش��جویاني که در رشته ي زیست شناسي مشغول 
به تحصیل هس��تند، در ابتداي ورود به دانش��گاه، تنها به دلیل این که 
از علم زیست شناس��ي لذت خواهند برد، این رشته را انتخاب کرده اند؛ 
ام��ا جذابیت هاي زیست شناس��ي به حدي زیاد اس��ت که پس از 2 یا 

3 ت��رم، ای��ن دانش��جویان کاماًل 
ج��ذب رش��ته ي تحصیل��ي خود 
مي ش��وند. بررس��ي و مطالع��ه ي 
سریع در رشته هاي زیرمجموعه ي 
زیست شناس��ي نشان مي دهد که 
زیس��ت  جانوري، زیست گیاهي، 
بیوتکنول��وژي، حفاظت از محیط 
زیس��ت، زیست شناسي محیطي، 
زیس��ت انساني، زیس��ت دریایي، 
مولکولي  زیس��ت  میکروبیولوژي، 
و ...، رش��ته هایي هس��تند که در 

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، زیرمجموعه ي علم زیست شناسي 
هستند.

علم زیست شناسي با علوم دیگر مثل زبان، کامپیوتر، روان شناسي، 
ریاض��ي، ارتباطات و ... در ارتباط اس��ت. به طور کلي زیست شناس��ان 
در بس��یاري از س��ازمان ها و مراکز تحقیقاتي در کش��ف و پیدا کردن 
جنبه هاي مختلف زندگي و پیش��رفت و توس��عه ي اطالعات انسان در 
زمینه هاي زیس��تي مش��غول به کار هستند. علم زیست شناسي به طور 
معمول فرصت مطالعه ی گستره ي وسیعي از موضوعات را قبل از آماده 
ش��دن و در دس��ترس دیگران قرار گرفتن به شما مي دهد. در یک ترم 
تحصیلي ممکن اس��ت دانش��جو در حال پرورش توانایي هایي باشد که 
حت��ي فکر مي کند غیر مرتبط با رش��ته ي تحصیلي خود اس��ت، مثل 

ارتباطات، سازمان دهي، IT و ...
زیست شناسي مانند رشته هاي دیگر علوم پایه، یک رشته ي آسان 
نیس��ت. کارهاي گروهي که دانش��جو باید در آزمایشگاه ها و زمان هاي 
کنفرانس انجام دهد، او را در یک محیط کاماًل رقابتي و مقایسه اي قرار 
مي دهد که باید از تمام توانایي ها و اطالعات جمع آوري ش��ده در طول 

ترم استفاده کند.
درس هایي که در مقطع کارشناس��ی تدریس مي شوند عبارت اند 
از: زیس��ت جانوري، زیس��ت گیاهي، بیوش��یمي، زیس��ت مولکولي، 
فیزیولوژي، فیزیک، ریاضي، فیزیک پزشکي، شیمي، زبان و ... . پس 
از فارغ التحصیل��ي نی��ز زمینه ي کاري محدودي وج��ود دارد. بعضي 
از فارغ التحصیالن، شانس جذب ش��دن در مراکز تحقیقاتي را دارند 
ک��ه عالوه بر اش��تغال، فرصت ب��اال بردن معلومات خ��ود را نیز پیدا 
خواهند کرد. در بعضي از ش��رکت هاي اختصاصي زیست شناس��ي و 
امکان  ژنتیکي،  تحقیقاتي-  مراکز 
همکاري ب��ه عنوان یک مش��اور 
محیطي و در آم��وزش و پرورش 
)در مدرس��ه ها( به عن��وان معلم 
عل��وم ی��ا زیست شناس��ي ب��راي 
فارغ التحصیالن این رش��ته فراهم 
اس��ت. در ایران، ام��کان ادامه ي 
تحصی��ل ت��ا مقاطع کارشناس��ي 
ارش��د و دکت��را )Ph.D( ب��راي 
زیست شناس��ي  به  عالقه من��دان 

وجود دارد. 

زیست شناسي از رش��ته هاي علوم پایه است، با 6 گرایش در مقطع 
کارشناسي و 7 گرایش در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا.

گرایش هاي مقطع کارشناسي
1. میکروبیولوژي، 2. علوم گیاهي، 3. علوم جانوري، 4. زیست شناسي 

سلولي و مولکولي، 5. ژنتیک و 6. زیست  دریا.
تمامي گرایش ها در بیش تر واحدها مشترک و در واحدهاي اختیاري، 
متفاوت هستند. براي ادامه ي تحصیل در مقطع ارشد، آزادید و مي توانید 
در مقطع کارشناس��ي در آزمون ارش��د، در هر گرایشي که تمایل داشته 
باشید شرکت کنید. پیشرفت هاي علمي روز در این رشته در هر گرایش، 

بسیار زیاد بوده و راه هاي تحقیق زیادي وجود دارد.
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علوم سلولي و مولكولي

- ساختمان یک س��لول چگونه است و یک سلول چه فعالیت هایي انجام 
مي دهد؟

- چرا یک انسان دچار سرطان مي شود؟
- چه ژني در هوش انس��ان مؤثر اس��ت و این ژن، چه فعالیت هایي انجام 

مي دهد که منجر به باهوشي یک فرد مي شود؟
زیست شناس��ي س��لولي و مولکولي، علمي است که به س��ؤال هاي باال و 

بسیاري از سؤال هاي دیگر پاسخ داده یا در صدد پاسخ دادن به آن هاست.
تا 40 س��ال پیش، علم زیست شناسي به دو بخش علوم جانوري و گیاهي 
تقس��یم مي ش��د، زیرا معموالً دانش��مندان، موجودات زنده را در این دو گروه 
طبقه بندي مي کردند. با پیش��رفت عل��م و ورود تکنولوژي هاي جدید در علوم، 
زیست شناس��ي از صورت تشریحي خارج شد و به سوي زیست شناسي سلولي 
و مولکول��ي گرایش پیدا کرد. در این گرایش از زیست شناس��ي، علل تغییرات 
سلول ها و بافت ها یا علل ایجاد اندام ها بررسي شده و تحقیق مي شود که چگونه 

انواع سلول ها و بافت ها، از سلول واحد و یکساني ایجاد مي شوند.  
مهم تری��ن مولکول هایي که در حیات س��لول مؤثرند، DNA و RNA و 
پروتئین ها هستند. DNA، مرکز ذخیره ي اطالعات و صدور فرمان هاي سلولي 
است و RNA، وظیفه ي انتقال این فرمان ها و پروتئین ها مسئولیت اجراي این 
فرمان ها را بر عهده دارند. به این ترتیب س��لول، فعالیت زیس��تي خود را انجام 
مي دهد. در زیست شناس��ي سلولي و مولکولي، چگونگي این فعالیت ها بررسي 

مي شود. 
اهمیت و جایگاه این رشته

در اعتق��اد عامه ي مردم، ژنتیک، مس��اوي اس��ت با وراثت، اما بر اس��اس 
طبقه بندي علمي، وراثت تنها یکي از مباحث علم ژنتیک اس��ت که در قسمت 

»ژنتیک کالسیک« بررسي مي شود.
در ژنتیک کالس��یک، س��ؤال هایي از قبیل »اگر چشم مردي آبي و چشم 
همسرش سبز باشد، احتمال این که چشم فرزند آن ها سبز شود، چه قدر است؟ 
یا گاوهاي نس��ل بعد از گاوهاي شیرده، از نظر شیردهي چگونه خواهند بود؟« 

مطرح مي شود.
اما آن قس��مت از علم ژنتیک که در سال هاي اخیر پویایي بیش تري پیدا 
کرده اس��ت، »ژنتیک مولکولي« اس��ت. در این بخش از ژنتیک، دیگر س��ؤال 
نمي شود چش��م فرزندي که چشم  پدرش آبي و چشم مادرش سبز است، چه 
 رنگي خواهد ش��د، بلکه سؤال قابل طرح در ژنتیک مولکولي این است که چرا 
چشم چنین فرزندي سبز یا آبي مي شود یا این که چرا انسان به بیماري سرطان 
دچار مي شود؛ به زبان دیگر، هنگام بروز سرطان، چه  ژن هایي به هم مي خورند 
و به هم خوردن آن ها باعث تغییر چه مولکول هایي مي شود و آن مولکول ها به 

چه دلیل باعث بیماري سرطان مي شوند.
در این میان زیست شناس��ي س��لولي و مولکولي، اتفاق ه��اي مولکولي را 
بررس��ي کرده و به دنبال یافتن پاسخي براي سؤال هاي ذکرشده است و چون 
در 30 س��ال گذش��ته به یاري این علم، تحقیقات باارزشي در ژنتیک مولکولي 
انجام شده است، باید گفت که نیمه ي دوم قرن بیستم، متعلق به رشته ي علوم 

سلولي و مولکولي است.
امروزه زیست شناس��ي در کشورهاي پیش��رفته بیش از 80 یا 90 درصد 
سمت و سوي علوم سلولي و مولکولي دارد؛ زیرا این رشته، نیروي انساني الزم 
براي تحقیق در رشته هاي پزشکي، بیوشیمي، ژنتیک، بیوتکنولوژي، مهندسي 

ژنتیک، اصالح نباتات، شیالت و دام را تربیت مي کند.
براي مثال در رش��ته ي پزش��کي، مطالعه ي ژنوم انسان )مجموعه ي تمام 
ژن هاي انساني( توسط متخصصان علوم سلولي و مولکولي انجام مي شود. گفتني 
است که مطالعه ي ژنوم انسان در تحقیق روي بیماري هایي مانند سرطان، ایدز و 
تمام بیماري هایي که با ژن سروکار دارند، ضروري است. در رشته ي کشاورزي، 
امروزه اکثر گیاهان خوراکي از قبیل گوجه فرنگي، س��یب زمیني، گندم، برنج و 
بس��یاري از گیاهان دیگر از طریق علوم س��لولي و مولکولي و بیوتکنولوژي به 

دست مي آیند.
در علوم جانوري نیز اکثر ماهي هایي که به صورت پرورشي ایجاد مي شوند، 
گاوهاي ش��یرده یا گوشتي و ماکیان )مرغ ها(، حاصل تحقیقات علوم سلولي و 

مولکولي و بیوتکنولوژي هستند. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانش��جویي مي تواند در این رشته موفق شود که عالوه بر زیست شناسي، 
در درس هاي ش��یمي، فیزیک و ریاضي قوي باش��د. براي فهم بهتر درس هاي 
دانش��گاهي و هم چنین براي درک بهتر تکنولوژي موجود در جهان که در این 
رشته مورد استفاده قرار مي گیرد، درس هاي ریاضي، شیمي و فیزیک، زیربنا و 

پایه ي علوم سلولي و مولکولي هستند.
یک زیست ش��ناس س��لولي و مولکولي عالوه بر دانس��تن مباني و اصول 
زیست شناسي نیاز به دانش شیمي قوي دارد، به این دلیل که روابط مولکول هاي 
حیاتي، حاصل پدیده هاي شیمیایي است. هم چنین آشنایي کافي با درس هاي 

شیمي، آمار و کامپیوتر براي موفقیت در این رشته الزامي است.
دانش��جوي این رش��ته باید به کارهاي آزمایش��گاهي عالقه مند بوده و در 
کارهاي تحقیقاتي کوتاهي و سس��تي نکند. براي مثال یکي از کارهایي که به 
طور معمول در آزمایش��گاه علوم س��لولي و مولکولي انجام مي شود، استخراج 
RNA از یک بافت اس��ت که حداقل زمان الزم براي این کار، 5 ساعت است و 

البته در بسیاري از آزمایشگاه ها استخراج RNA تنها یک بخش از کار است.
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به ط��ور کلي دانش ژنتیک درب��اره ي انتقال 
صفات وراثتي از والدین به اوالد بحث مي کند که 
البته این والدین مي توانند انسان، درخت یا باکتري 
باشند. در واقع ژنتیک تالش مي کند تا بگوید که 
چ��ه مکانیزم هاي مولکولي، عام��ل انتقال صفات 
از نس��لي به نسل دیگر هستند؛ مکانیزم هایي که 
باعث مي شوند فرزندان شباهت زیادي به والدین 
داشته باش��ند و هم چنین مي خواهد بداند که به 
چ��ه دلیل گاهي اوقات بین والدین و فرزندان در 
برخي صفات، تفاوت هاي بسیار معني داري وجود 
دارد. براي مثال به چه دلیل گاهي اوقات والدین 

سفیدپوست، بچه ي رنگین پوست دارند؟
دانش��جویان رش��ته ي ژنتی��ک ع��الوه ب��ر 
درس هاي ژنتیک 1 و 2، که به عنوان درس هاي 
پایه مي گذرانند، براي آش��نایي با دنیاي وسیع 
این علم و دستاوردهاي مختلف آن، در تعدادي 
واحد به طور کلي و اجمالي مباحث مهمي مثل 
ژنتیک س��رطان، روش هاي تش��خیص بیماري 
ژنتیک��ي قب��ل و بع��د از تولد، ش��ناخت ناقالن 
بیماري ه��ا، اص��ول مش��اوره ي ژنتیک��ي، نقش 
ژنتیک در ب��روز رفتارهاي ف��ردي و اجتماعي، 
شناخت جمعیت هاي مختلف ژنتیکي و نژادهاي 
انساني، ژن درماني، پزشکي قانوني، تکنیک هاي 
رای��ج در ژنتیک، روش هاي اصالح نژاد و ژنتیک 

مولکولي را مطالعه مي کنند.
عالقه، پشتکار، امید و نشاط، شرط ورود به میدان 
علم ژنتیک اس��ت؛ یعني دانشجو باید بدون هراس از 
مش��کالت و موانع موجود، با دقت تمام و بر اس��اس 
راهنمایي هاي اس��تادان و افراد اه��ل نظر، به مطالعه 
بپ��ردازد و تالش کند تا همه ي روش ها و فنوني را که 
به او آموزش داده مي ش��ود، به صورت نظري و عملي 
فراگی��رد تا به یک عنصر نظري صرف تبدیل نش��ود، 

بلکه یک نیروي علمي و فني خالق و نوآور باشد.

فرصت هاي شغلي
یک��ي از قلمروه��اي ژنتیک، ژن درماني اس��ت که در مدتي 
کوتاه توانس��ته است سیماي جهان پزش��کي را با دستاوردهاي 
عظیم خود به گونه اي بنیادین دگرگون کند؛ زیرا این روش نوین 
با جانش��ین کردن ژن هاي س��الم به جاي ژن ه��اي معیوب یا با 

ترمیم ژن هاي معیوب، به مداواي اساسي بیماري مي پردازد.
عل��م ژنتیک، کاربردهاي گس��ترده ي دیگ��ري نیز در علوم 
پزش��کي دارد ک��ه از آن جمله مي توان به تولی��د انبوه، ارزان و 
بدون خطر واکسن هاي انساني و حیواني با استفاده از باکتري ها 
و قارچ ه��ا، تولید داروهاي جدی��د و پروتئین هاي گوناگون براي 
درمان بیماري هاي مختلف و تشخیص قبل از تولد بیماري هاي 
کروموزوم��ي و بیماري هاي ژني با روش هاي پزش��کي مولکولي 
مثل تش��خیص بیماري تاالس��مي در دوران جنیني اشاره کرد 
که بدون ش��ک در تمامي این فعالیت ها و تحقیقات، متخصصان 

ژنتیک حضوري فعال و چشم گیر دارند.
با اس��تفاده از روش ها و فن هاي مهندس��ي ژنتیک مي توان 
گیاهاني را تولید کرد که نسبت به عواملي همچون سرما، گرما، 
رطوبت، خشکي، امالح، حشرات، آفت ها، ویروس ها و سایر عوامل 
بیماري مقاوم بوده و عالوه بر آن در مقایس��ه با موجود طبیعي، 
مجهز به مکانیزم هاي دفاعي اضافي باش��ند. هم چنین مهندسي 
ژنتیک در صنعت براي بازیافت ضایعات ش��هري و تبدیل آن ها 
به موادي مانند کودکمپوست، خوراک دام و طیور، چرم سازي و 
داروس��ازي و ده ها مورد دیگر کاربرد دارد. در ایران سازمان هاي 
مختلفي هستند که به فعالیت هاي تحقیقاتي ژنتیکي مي پردازند 
ک��ه از آن جمله مي توان ب��ه مراکز مختلف وزارت کش��اورزي، 
وزارت جهاد سازندگي، مراکز پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش 
عالي، انس��تیتو پاس��تور، مرکز ملي تحقیقات مهندسي ژنتیک 
و تکنولوژي زیس��تي اش��اره کرد. هم چنین کارشناسان ژنتیک 
مي توانند در مراکز ژنتی��ک دولتي و خصوصي مانند بخش هاي 
ژنتی��ک مراکز بهزیس��تي، جهاد دانش��گاهي، بیمارس��تان ها و 

کلینیک ها مشغول به کار شوند. 
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زیست شناسي
بیوتكنولوژي

در ح��ال حاضر بی��ش از میلیاردها نفر روي ک��ره ي زمین زندگي 
مي کنند و بنا به پیش بیني هاي س��ازمان هاي جهاني، این جمعیت در 
40 سال آینده به دو برابر خواهد رسید. حال این سؤال مطرح مي شود 
که چگونه باید س��المتي، بهداش��ت و غذاي جمعی��ت زمین را تأمین 

کرد!
بیوتکنولوژي بخشي از این پاسخ است. علمي که عامل بسیاري 
از اکتش��افات اخیر در طیف وس��یعي از صنایع، شامل مواد غذایي، 
مواد س��وختي، کودها، صنایع شیمیایي، دارویي، پزشکي، کشاورزي 
و کنترل آفت ها بوده اس��ت. س��ازمان توس��عه و همکاري اقتصادي 
جهان��ي در معرف��ي این علم مي گوی��د: بیوتکنولوژي ب��ه کار بردن 
روش ه��اي علمي و فن��ي در تبدیل برخي از مواد اس��ت که در این 
روش، از عوامل زیس��تي براي تولید کاال و خدمات استفاده مي شود. 
در این میان عوامل زیس��تي به طور عمده شامل میکروارگانیسم ها، 
س��لول هاي گیاهي یا حیوان��ي و آنزیم هاس��ت و کاال و خدمات نیز 
به کش��اورزي، ماهي گیري، صنایع غذایي و دارویي مربوط مي شود. 
انجمن بیوتکنولوژي صنعتي )IBA( نیز به طور ساده، بیوتکنولوژي 
را استفاده از ارگانیس��م هاي زنده براي ساختن فرآورده هاي تجاري 

معرفي مي کند.
تاریخچه ي بیوتکنولوژي به دوران بسیار قدیم که پنیرسازي و پخت 
نان توس��ط بابلي ها و مصري ها کشف شد، برمي گردد، اما بیوتکنولوژي 
به معناي امروزي آن، علم جدیدي اس��ت که از سال 1953 و با کشف 
ساختار DNA آغاز شد و همچون پلي بین علوم پایه و کاربرد آن ها در 
صنعت کشاورزي و پزشکي قرار گرفت. این علم با آن که در ابتداي راِه 
تکامل خود است، اثرات برجسته اي بر جنبه هاي تئوري و عملي زندگي 
بش��ر بر جاي نهاده است طوري که هیچ یک از انواع دیگر پژوهش هاي 
علم��ي را نمي ت��وان یافت ک��ه در مدت زماني به ای��ن کوتاهي، چنین 
رشد قابل توجهي داشته باش��د و پیشرفت هاي بسیاري در عرصه هاي 
اکولوژي، ژنتیک، میکروب شناسي، زیست شناسي مولکولي و تکنولوژي 
کشف سلول هاي گیاهي و جانوري ایجاد کرده باشد و داراي ویژگي هاي 
صرفه جویي در منابع تجدیدناپذیر، حداقل تأثیر منفي بر محیط زیست 
و تضمین کننده ي هماهنگي بین رفاه بشر و اقتصاد باشد. بیوتکنولوژي 
جدید به فنوني مربوط مي ش��ود که مي توان ب��ه طور خالصه در مورد 

آن ها چنین گفت:
الف. توانایي برش و اتصال مولکول DNA. در این روش با استفاده 

از آنزیم ه��اي خاص، DNA را به قطعات کوچکي در حد ژن تقس��یم 
ک��رده و آن ها را به مولکول هاي وراثتي باکتري ها متصل مي کنند. این 
باکتري هاي جدید را که حامل صفات تازه اي هس��تند، تکثیر کرده و از 
آن ه��ا براي تهیه ي ترکیبات خاصي مانن��د پروتئین ها، ویتامین ها و ... 

استفاده مي کنند.
ب. قابلیت اصالح پروتئین ها توس��ط فرایندي که آن را مهندس��ي 
ژنتی��ک مي نامند و به یاري آن، ویژگي هاي ی��ک ترکیب پروتئیني را 
تغیی��ر مي دهند. مثاًل در این باره مي ت��وان از آنزیم هایي نام برد که در 
پودرهاي لباس ش��ویي جدید ب��ه کار رفته و داراي قدرت پاک کنندگي 
منحصربه فردي هس��تند. در واقع اس��اس و پایه ي بیوتکنولوژي جدید 
را مي ت��وان انتقال ژن هاي یک موجود به موج��ود دیگر و فعال کردن 
آن ها در موجود جدید دانس��ت؛ فن آوري رو به گسترشي که امروزه به 
س��رعت در صنایع دارویي، غذایي، پزشکي، شیمیایي و کشاورزي وارد 

شده است.
براي مثال ممکن اس��ت این ژن ها وارد یک باکتري ش��وند و پس 
از فعال ش��دن، ترکیبات کم مقدار ولي باارزش��ي چون هورمون رشد یا 
انسولین ایجاد کنند یا ممکن است این ژن ها به گیاهان، منتقل شده و 
گونه هایي ایجاد کنند که در مقابل آفت کش ها مقاوم هس��تند یا این که 
بازدهي باالیي دارند. به این ترتیب اس��تفاده از انس��ولین براي بیماران 
دیابتي، محدودیت خاصي نخواهد داشت. هم چنین کشاورزان مي توانند 
در پ��رورش گیاهان��ي مانند س��ویا، از س��م ها و آفت کش هاي کم تري 
اس��تفاده کنند و با اس��تفاده از نژادهاي جدید، با همان سرمایه گذاري 

قبلي، محصولي تا چند برابر به دست آورند. 
مرک��ز ملي تحقیقات مهندس��ي ژنتیک و تکنولوژي زیس��تي نیز 
در برنام��ه ي تفصیلي طراحي و برنامه ریزي رش��ته ي بیوتکنولوژي، در 

معرفي قلمروهاي عمده ي این علم آورده است که:
1. صنای�ع تخمی�ري و غذایي: تولی��د انواع اس��یدهاي آمینه، 
پپتیده��ا، آنزیم ه��ا )طب��ي و صنعت��ي(، مواد تش��خیص طب��ي، انواع 
پروتئین ها، آنتي بیوتیک ها، انواع واکس��ن ها، هورمون ها، آنتي بادي هاي 
منوکلون��ال، ویتامین ها و ... و هم چنین تولید مواد غذایي جدید و مواد 

لبني فاقد الکتوز براي افزایش بهره وري فرآورش مواد غذایي.
2. پزشكي: ژن درماني، انواع تشخیص طبي، مبارزه ی بیولوژیکي 

علیه حشرات ناقل بیماري ها.
... ادامه در صفحه ي بعد
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... ادامه  از صفحه ي قبل
3. محیط زیست: در این زمینه، بیوتکنولوژي داراي کاربردهاي 
بي ش��ماري اس��ت که از بازیابي زباله و فاضالب ه��ا تا عمل آوري و 

انهدام آالینده هاي خطرناک و پاک سازي دریا را شامل مي شود.
بیوتکنول��وژي در این زمینه مي تواند به حفظ کل دي اکس��ید  

کربن و حرارت جو و کاهش آلودگي زمین و   آب  یاري رساند. 
4. مع�ادن: بازیاب��ي بیوتکنول��وژي فلزات س��نگین و افزایش 

بهره وري معادن نفت و گوگردزدایي آن ها.
5. كشاورزي و امور دامي: در این زمینه کاربرد بیوتکنولوژي 
در موارد بس��یار متنوعي گزارش شده است که به شرح زیر خالصه 

مي شود:
- تهیه ي نقش��ه ي ژنتیکي، کش��ت س��لول و بافت براي کوتاه 
کردن فرایند اصالح نباتات و تولید گونه هاي مقاوم در برابر ش��رایط 

محیطي، حشرات و آفت ها.
- اس��تفاده از پادتن هاي منوکلونال و اس��یدهاي نوکلئیک در 
اص��الح ن��ژاد و فعالیت قرنطین��ه و تبادل مواد ژنتیکي، تش��خیص 
بیماري ها، تشخیص میزان س��م ها در مواد غذایي، شناسایي میزان 

مقاومت حشرات و آفت ها در برابر سم ها.
- تولید واکس��ن هاي دامي به ش��یوه هاي جدید که به حفاظت 
کم ت��ري در براب��ر ش��رایط محیط نی��از دارند و نیز کش��ت جنین، 

تشخیص بیماري هاي دامي و تدوین نقشه ي ژنتیکي.
- بهبود ش��رایط خاک براي جذب رطوبت، جذب و تثبیت ازت 

و فسفر و سایر مواد غذایي مورد نیاز گیاه در خاک.
6. ان�رژي: اس��تفاده از میکروارگانیس��م ها ب��راي تولید انواع 
س��وخت هاي مای��ع و گازي از ضایعات و دورریخت هاي س��لولزي، 

نیمه سلولزي و نشاسته اي. 

بسیاري از گرایش هاي زیست شناسي، وابسته به علوم جانوري 
هس��تند. براي مثال یک محقق علوم س��لولي و مولکولي تا با یک 
جانور و وضعیت زیستي آن آشنا نباشد، نمي تواند روي سلول هاي 
آن کار کند؛ چون ویژگي هاي فیزیولوژي هر جانوري با جانور دیگر، 
متفاوت است و حتي یک جانور در محیط هاي مختلف، ویژگي هاي 
فیزیولوژي متفاوتي دارد. یک محقق ژنتیک در آغاز باید بیولوژي 
جانور را به طور کامل بداند و بعد در زمینه ي ژنتیک آن کار کند؛ 
زیرا اگر با بیولوژي جانوران مختلف آشنا نباشد، مطالعاتش محدود 

به نمونه هاي خاص و معیني مي شود.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
این رش��ته، گرایش��ي اس��ت که تنها با صبر و حوصله و نظم 
بس��یار، مي ت��وان در آن موفق ش��د. براي مثال اگر دانش��جویي 
بخواهد در زمینه ي فیزیولوژي جانوري فعالیت کند، باید روزهاي 
متوالي و س��اعت هاي مختل��ف در طبیعت حضور پی��دا کرده و 
ب��ه مطالعه و تحقی��ق روي جانور مورد نظر بپ��ردازد تا بتواند به 
ویژگي هاي زیس��تي آن پي ببرد که البت��ه چنین کاري گاه 7 یا 

8 س��ال زمان مي برد. دانش��جویان این رش��ته باید به گردش در 
طبیعت عالقه مند باشند؛ زیرا اطالعاتي را که با حضور در محیط 
طبیع��ي زندگي جانور مي توانند به دس��ت آورند، در هیچ کتابي 

پیدا نخواهند کرد.
در کشور ما در زمینه ي علوم جانوري، فعالیت هاي تحقیقاتي 
زیادي انجام نگرفته اس��ت، به همین دلیل دانشجویان عالقه مند 
به فعالیت هاي تحقیقاتي مي توانند در این رش��ته، حضوري فعال 
داشته باشند تا جایي که گاه یک دانشجوي کارشناسي این رشته 
در م��دت تحصیل خود یک ی��ا دو گونه ي جدی��د از جانوران را 

شناسایي مي کند.
یک دانشجوي عالقه مند به علوم جانوري مي تواند در هر سه 
گرایش سیستماتیک، فیزیولوژي و تکوین تحقیق کند و به نتایج 
جدیدي دس��ت یابد. تعداد انگشت شماري از کتاب هاي رشته ي 
علوم جانوري به زبان فارس��ي اس��ت. به همین دلیل دانش��جوي 
علوم جانوري باید با زبان انگلیسي آشنا باشد. هم چنین دانشجوي 
عالقه من��د به جانور شناس��ي باید در ریاضي و ب��ه خصوص آمار 

توانمند باشد.

زیست شناسي
علوم جانوری
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عل��وم گیاه��ي داراي دو بخش عم��ده ي »فیزیول��وژي« و 
»سیس��تماتیک« اس��ت. بخش فیزیولوژي به ش��ناخت زندگي 
گیاه��ان و اندام ه��اي مختل��ف یک گی��اه مي پ��ردازد و بخش 

سیستماتیک درباره ي نام ها و طبقه بندي گیاهان است.
در حال حاضر دانشجویان کارشناسي علوم گیاهي، اطالعاتي 
عموم��ي در مورد گیاهان و جان��وران در دو بخش فیزیولوژي و 
مباحث مربوط به آن و بخش سیس��تماتیک به دست مي آورند؛ 
یعني درس هاي آن ها جنبه ي تخصصي ندارد و بیش تر واحدهاي 
درس��ي گرایش عل��وم گیاهي با واحدهاي درس��ي گرایش علوم 
جانوري، یکس��ان اس��ت. هر دانش��جوي علوم گیاهي، تنها چند 
واحد تخصصي مي گذراند که البته بخش��ي از آن ها هم اختیاري 

است.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
یک دانش��جوي عل��وم گیاهي باید به گیاهان عش��ق بورزد، 
زیرا باید روزهاي بس��یاري را در طبیعت، به شوق یافتن گیاهان 
مختلف س��پري کند یا س��اعت هاي متوالي در آزمایشگاه با صبر 
و حوصله به بررس��ي اندام هاي یک گی��اه بپردازد. هم چنین یک 
حافظه ي خوب مي تواند یاور دانشجویان این رشته باشد. دانشجو 
باید مقداري محفوظات داشته باشد اما این به آن معنا نیست که 
همه  چیز را حفظ کند، بلکه باید اصول را یاد بگیرد و در بقیه ي 

موارد از کتاب ها به عنوان راهنما استفاده کند. 
دانشجویي باید وارد این رشته شود که از کودکي، یک محقق 
بار آمده باش��د؛ زیرا بس��یار سخت است که یک جوان 18 یا 19 
ساله را که وارد دانشگاه شده است به تحقیق عالقه مند کرد؛ اما 
اگر دانش آموزان از دوران دبس��تان محقق و جست وجوگر تربیت 

شوند، در دانشگاه مشکلي نخواهند داشت. 
بس��یار مهم است که دانش��جوي این رش��ته به امید کشف 
قوانین طبیعت، ب��ه خصوص قوانین موجود ب��راي گیاهان وارد 
دانشگاه شود؛ زیرا در این صورت نسبت به علوم پایه مثل شیمي 
و ریاضي، که در دو سال اول ارائه مي شود، بي تفاوت نخواهد بود 
و مي داند که پایه و اس��اس مباحث بع��دي، مثل فیزیولوژي، بر 

همین علوم استوار است. 

فرصت هاي شغلي
آیا مي دانید در کش��ور ما با یک میلیون و 648 هزار 
کیلومتر مربع وس��عت و تقریباً یک میلیون و 400 هزار 
کیلومت��ر مربع منطق��ه ي کویري، چن��د گونه ي گیاهي 

وجود دارد؟
در ای��ن منطق��ه ي خش��ک بی��ش از 7500 گونه ي 
گیاه��ي وجود دارد که 1500 گون��ه ي آن، بوم زاد ایران 
)گونه هایي که خاص ایران اس��ت( و 1500 گونه ي دیگر 
نادر اس��ت؛ یعني تنوع گل در کش��ور ما بسیار باالست و 
تع��داد گونه هاي گیاهي در ای��ران برابر با بخش مرکزي 

اروپاست.
به راس��تي چه کسي باید این طالي سبز را بشناسد 
و به مردم معرفي کند؟ چه کس��ي مي تواند راه حفاظت 
و اس��تفاده از این ثروت خداداد را به مردم و مس��ئوالن 
کش��ور نش��ان دهد؟ بدون ش��ک متخصصان و محققان 
علوم گیاهي در این زمینه نقش��ي عمده و اساسي دارند. 
علوم گیاهي آن قدر بکر اس��ت ک��ه تعداد متخصصان در 
چهار رش��ته ي خزه شناسي، جلبک شناسي، قارچ شناسي 
و سرخس شناس��ي، بس��یار کم اس��ت. در نتیجه کسي 
ک��ه در یکي از رش��ته هاي گفته ش��ده متخصص ش��ود، 
موقعیت کاري خوبي به دس��ت م��ي آورد. هم چنین اگر 
یک متخصص علوم گیاهي در زمینه ي سیس��تماتیک و 
فیزیولوژي گیاهان دارویي قوي باش��د، مراکز زیادي او را 

جذب خواهند کرد. 
ع��الوه بر وزارت آموزش و پرورش و مراکز تحقیقاتي 
و آزمایش��گاهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، س��ازمان 
پارک ها و فضاي س��بز ش��هرداري، وزارت کش��اورزي و 
وزارت جهاد س��ازندگي از جمله س��ازمان هایي هس��تند 
که مي توانن��د فارغ التحصیل این رش��ته را جذب کنند. 
هم چنی��ن یک کارش��ناس عل��وم گیاه��ي مي تواند در 
مؤسسه هاي خصوصي پرورش گل و گیاه مشغول به کار 

شود. 

زیست شناسي
علوم گیاهی
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زیست دریایی

گرایش زیس��ت دریا به بررس��ي و مطالعه ي خواص محیط آبي، 
بیولوژي آبزیان و فعالیت هاي آبزي پروري مي پردازد؛ یعني برخالف 
دو گرایش علوم جانوري و علوم گیاهي، که در آن ها بیش تر موجودات 
خشکي زي مطالعه مي شوند، این گرایش، جانواران و گیاهان آبزي را 

بررسي و مطالعه مي کند.
از واحدهاي درس��ي این گرایش، بیش ت��ر واحدها با دو گرایش 
عل��وم جان��وري و علوم گیاهي مش��ترک اس��ت و تنه��ا چند واحد 

تخصصي دارد.
گرایش زیس��ت دری��ا عالوه بر بررس��ي فیزیول��وژي آبزیان، به 
مطالعه ي اکولوژي دریا، یعني بررس��ي آلودگي آب دریاها و تأثیر آن 
ب��ر محیط دریا مي پردازد. دنیاي زیر آب ها دنیاي بس��یار اعجاب آور 
و ش��گفت انگیزي اس��ت؛ دنیایي که در آن، بزرگ ترین جانور کره ي 
زمین، یعني نهنگ، زندگی مي کند. موجودي که گاه تا 15 تن وزن 
و 27 متر طول دارد. هم چنین خطرناک ترین، باهوش ترین، زیباترین 
و بي آزارتری��ن جانوران کره ي زمین در همی��ن محیط پُر رمز و راز 

حضور دارند. 
البته دانش��جویان در سطح کارشناسی، اطالعات بسیار کمي در 
مورد دنیاي زیر آب ها به دست مي آورند، اما همین اطالعات محدود 
مي تواند براي یک دانشجوي عالقه مند، راه گشا باشد و او را با نحوه ي 
مطالع��ه و تحقیق در زمینه ي اکولوژي دریا و بیولوژي آبزیان آش��نا 

کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
گرای��ش زیس��ت دریا مثل س��ایر گرایش هاي زیست شناس��ي، 
جزو علوم پایه به ش��مار مي آید. در واق��ع هدف این گرایش، تربیت 
کارشناسان و محققان زیست دریاست؛ افرادي که باید عاشق کشف 
حقایق پدیده هاي طبیعي باش��ند. ش��اید بتوان در رش��ته هایي که 
جنبه ي فني یا اجرایي دارند بدون عشق و عالقه ي بسیار موفق شد 
و حتي شغلي نیز در همان زمینه پیدا کرد، اما یک محقق نمي تواند 
بدون عشق و عالقه اي وافر با دشواري هاي کارهاي تحقیقاتي دست 

و پنجه نرم کند و درنهایت موفق شود.
هم چنین آش��نایي ب��ا بعض��ي از مهارت ه��اي جنبي مثل 
غواصي و عکاسي و فیلم برداري در زیر آب مي تواند در موفقیت 

دانش��جوي این رشته به خصوص در س��طوح کارشناسي ارشد 
و دکترا، نقش مؤثري داش��ته باشد. اگر دانشجوي زیست دریا 
بخواهد شغلي در ارتباط با رشته ي تحصیلي اش پیدا کند، باید 
توجه داش��ته باشد که فرصت هاي ش��غلي این گرایش، بیش تر 
در نواحي س��احلي کشور مثل استان گیالن، مازندران و خلیج 

فارس وجود دارد. 

فرصت های شغلي
فارغ التحصیالن گرایش زیست  دریا با فعالیت در مراکز پرورش 
ماهي و هم چنین تحقیق روي ارزش مواد غذایي دریایي و انتش��ار 
ای��ن تحقیقات در رس��انه هاي گروهي مي توانند نق��ش مؤثري در 

کاهش موانع موجود داشته باشند. 
با توج��ه به این ک��ه صنعت آبزي پ��روري و اس��تفاده از منابع 
آبي در برنامه ي توس��عه ي اقتصادي دول��ت جاي خاصي را به خود 
اختصاص داده اس��ت، امید است که کارشناسان زیست دریا بتوانند 

در زمینه هاي ذکرشده مشغول به کار شوند.
دانش��جوي رش��ته ي ش��یالت، تکنیک و فن تکثیر و پرورش 
ماه��ي را آموزش مي بیند و در همی��ن زمینه فعالیت مي کند، در 
حالي که دانش��جوي زیس��ت دریا بیش تر به بررسي خصوصیات 
موج��ودات دریای��ي ب��ه عنوان یک موج��ود زن��ده و ویژگي هاي 
تولیدمثل��ي آن ها مي پردازد و از س��وي دیگ��ر آبزي پروري، تنها 
بخشي از مطالعات و در نتیجه فعالیت هاي یک دانشجوي زیست 
دریاس��ت و دانشجوي این گرایش در کل به مطالعه ي محیط آب 

و جان داران آن مي پردازد.
عالوه بر کار در ش��یالت، فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند 
در حفظ بعضي از گونه هاي آبزیان که در حال انقراض هستند مثل 
ماهي اوزون برون یا ماهي س��فید کار کنند و مهم تر از همه این که 
باید به کمک کارشناس��ان زیس��ت دریا، یک اطلس دقیق در مورد 
گونه هاي آبزیان موجود در آب هاي کشور تهیه کنند تا از گونه ها و 

در واقع منابع دریایي موجود در کشور باخبر شوند.
دانش��جویان این رش��ته اگر به کار تحقیق عالقه داشته باشند 
مي توانند کارهاي بسیار ارزنده اي براي حفظ و پرورش آبزیان کشور 

انجام دهند.
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علوم آزمایشگاهي

رشته ي علوم آزمایش��گاهي یکي از رشته هاي علوم پزشکي است 
که در امر بهداشت و کاهش هزینه هاي درماني بسیار مؤثر است؛ زیرا 
با این ابزار مهم مي توان با دقت به علت هاي ایجاد بیماري هاي مختلف 
و عوامل ایجاد کننده ي آن ها پي برد و راه مناس��ب برای مقابله با این 

عوامل را انتخاب کرد.
قبل از هر چیز باید براي آش��نایي با آزمایش��گاه تش��خیص طبي 
به این نکته اش��اره کرد که به طور کلي در یک آزمایش��گاه تشخیص 
طبي یا تشخیص پزشکي، از همه ي آزمایش هاي الزم روي نمونه هایي 
مث��ل مدف��وع، خون و ادرار و مایعات دیگر بدن براي بررس��ي خواص 
ظاهري، اندازه گی��ري میزان طبیعي و غیر طبیعي و هم چنین ارتباط 
به دس��ت آمده مي توان در ارتباط با چگونگي درمان و انتخاب راه هاي 
مناس��ب ب��راي مقابله با بیماري ها اس��تفاده کرد. ب��راي مثال، میزان 
طبیعي گلبول هاي س��فید خون، 5 تا 10 ه��زار در هر میلي متر مربع 
خون اس��ت که در بیماري هاي عفوني، آلرژي و موارد دیگر، بر تعداد 
آن ه��ا افزوده مي ش��ود و گاهي حتي ب��ه 100000 )صدهزار( در هر 
میلي متر مربع خون هم مي رسد که به کمک این نشانه مي توان درمان 

مناسبي براي مقابله با بیماري انتخاب کرد. 

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
در ح��ال حاض��ر این رش��ته در دو مقطع کارداني و کارشناس��ي 
ناپیوسته در بیش تر دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور دانشجو مي پذیرد. 
ابتدا داوطلبان از طریق آزمون سراس��ري، در مقطع کارداني پذیرفته 
مي شوند و پس از طي دوره ي دوساله، مجدداً در آزمون دیگري با عنوان 
آزمون کارداني به کارشناس��ي شرکت مي کنند که در صورت پذیرفته 
شدن، مي توانند در مقطع کارشناسي این رشته، ادامه ي تحصیل دهند. 
ادامه ي تحصیل در این رش��ته بعد از مقطع کارشناسي نیز به صورت 
تک رش��ته در مقطع کارشناسي ارشد امکان پذیر است؛ به این صورت 
که پس از دریافت درجه ي کارشناس��ي، فارغ التحصیالن مي توانند در 
آزمون دیگري به نام کارشناس��ي به کارشناس��ي ارشد شرکت کنند و 
در صورت پذیرفته شدن در یکي از رشته هاي بیوشیمي، خون شناسي، 
انگل شناسي، میکروب شناسي بالیني، ایمني شناسي، قارچ شناسي و ... 
تا دریافت درجه ي کارشناسي ارشد به تحصیل ادامه دهند و از آن به 
بع��د نیز ادامه ي تحصیل در مقطع دکت��را )Ph.D( در هر یک از این 
رش��ته ها امکان پذیر است. این رشته به دلیل نیاز به امکانات و وسایل، 

یکي از رشته هاي پُرهزینه  اس��ت؛ البته در دانشگاه هاي علوم پزشکي 
کش��ور، بیش تر وسایل و امکانات، در اختیار دانشجویان قرار مي گیرد. 
دانشجو براي طي این دوره باید در کارگاه ها و آزمایشگاه هاي متعددي 
حضور یابد و به فراگیري فن هاي مختلف کاربردي مربوط به این رشته 

بپردازد.

فرصت هاي شغلي
مهم ترین محل اشتغال فارغ التحصیالن این رشته، آزمایشگاه هاي 

تشخیص طبي است.
بخش هاي موجود در یک آزمایشگاه  تشخیص طبي عبارت اند از:

- پذیرش و جواب دهي
- نمونه برداري

- بیوشیمي
- هماتولوژي و بانک خون

- میکروب شناسي و قارچ شناسي
- انگل شناسي و ادرار

- هورمون شناسي
- سم شناسي و گازهاي خون

- پاتولوژي و سیتولوژي
- ایمونولوژي

در حال حاضر بر اس��اس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، کساني حق تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکي را دارند که 
در یکي از رش��ته هاي پاتولوژي یا علوم آزمایش��گاهي داراي درجه ي 
دکتراي حرفه اي باشند. کس��اني که تخصص پاتولوژي دارند، افرادي 
هس��تند که داراي درجه  ي دکتراي حرفه اي پزش��کي هستند و افراد 
دیگر که درجه ي دکتراي حرفه اي علوم آزمایش��گاهي یا آزمایش��گاه 
بالیني دارند، افرادي هس��تند که در گذش��ته در رش��ته هاي مختلف 
پزشکي مثل باکتري شناسي، بیوشیمي و ... تحصیل کرده اند و اکنون 
تحصیالت آن ها در حد دکتراست یا کساني هستند که در گذشته در 

رشته ي علوم آزمایشگاهي مدرک دکتراي حرفه اي گرفته اند.
این رشته از نظر کاربرد و بازار کار، یکي از رشته هاي خوب گروه 
پزشکي است؛ زیرا با توجه به توسعه و اهمیت امر بهداشت و زمینه ي 
مناس��ب کاري، بیش تر فارغ التحصیالن این رشته به راحتي وارد بازار 

کار مي شوند. 
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ش��یمي، علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاس��ت؛ دانش��ي که مي تواند 
خ��واص ماده، چگونگي تغییرات و ش��یوه ي تولید آن ها را - از هس��ته ي 
اتم گرفته تا کهکش��ان ها- بررسي کند. این رشته به پرورش متخصصاني 
مي پ��ردازد که با مطالعه، تحقیق و آزمایش، به ابداع و نوآوري پرداخته یا 

فرآورده هاي شیمیایي را کنترل مي کنند.
رش��ته ي شیمي داراي دو بخش علم ش��یمي و صنایع شیمي است. 
علم ش��یمي به عنوان یکي از عل��وم پایه، زیربناي علوم مختلفي هم چون 
بیولوژي، بیوتکنولوژي، پزش��کي، دندان پزش��کي، داروسازي و رشته هاي 
متعدد مهندس��ي است؛ اما صنایع ش��یمیایي عبارت است از صنایعي که 
در آن ها واکنش  ش��یمیایي انجام مي ش��ود؛ یعني اقس��ام م��واد اولیه، به 
محصوالت جدید تبدیل مي ش��وند و خواص این محصوالت تا حدودي با 

مواد اولیه متفاوت است.
ب��ا توجه به تعریف باال، صنایع ش��یمي، طیف گس��ترده اي از صنایع را 
دربرمي گیرند که از آن جمله مي توان به صنایع غذایي، داروسازي، پتروشیمي، 

الیاف مصنوعي، بهداشتي و آرایشي و صنایع تولید لوازم خانگي اشاره کرد. 
بررس��ي و مطالع��ه ي اجمالي ترکیب، س��اختار و ویژگي ه��اي ماده و 
هم چنین کنترل آزمایشگاهي فرآیندهاي شیمیایي، مطالب و فعالیت هایي 
هستند که در رشته ي شیمي در سطح کارشناسي ارائه مي شوند. در سطح 
کارشناسي ارشد و دکترا نیز دانشجویان در گرایش هاي تخصصي این رشته، 
که عبارت اند از شیمي آلي، شیمي تجزیه، شیمي معدني، شیمي فیزیک و 
شیمي کاربردي، به صورت عمیق تري با بخشي از علم شیمي آشنا مي شوند 

تا در آینده بتوانند به گسترش مرزهاي دانش شیمي یاري رسانند.
گرایش ها

ش��یمي محض و کارب��ردي عنوان گرایش هاي بعضي از رش��ته هاي 
دانش��گاهي مثل ش��یمي و ریاضي اس��ت؛ اما این دو گرایش چه تفاوتي 
با یکدیگر دارند؟ گرایش محض، مبناي کار علم ش��یمي است و دانشجو 
درباره ي چهار بخش اصلي علم شیمي، که عبارت اند از شیمي آلي، معدني، 
تجزیه و ش��یمي فیزیک، درس های��ي را مطالعه مي کند؛ اما در ش��یمي 
کاربردي، درس هاي پایه ي ش��یمي مطالعه مي ش��ود و دانش��جو تعدادي 
از درس هاي مربوط به مهندس��ي ش��یمي مثل اصول صنایع شیمیایي و 

تصفیه ي آب و فاضالب را مي گذراند.
فارغ التحصیل شیمي محض، در شروع یک فعالیت صنعتي نقش دارد؛ 
زیرا او کارهاي تئوریک س��اخت یک ماده را نش��ان مي دهد و سپس یک 
فارغ التحصیل ش��یمي کاربردي یا مهندس شیمي، طراحي نیمه صنعتي 

ماده ي مورد نظر را ارائه مي دهد.
تفاوت این دو گرایش در نحوه ي نگرش آن ها به علم ش��یمي اس��ت؛ 
زیرا ش��یمي کاربردي، نگرش کاربردي به علم شیمي دارد و مي خواهد از 
آموخته هاي شیمي در صنعت استفاده کند؛ به همین دلیل فارغ التحصیالن 
این گرایش با مفاهیمي که در صنایع مطرح است، آشنایي بیش تري دارند و 
بهتر جذب بازار کار مي شوند؛ اما هدف شیمي محض، پرورش دانشجویاني 
اس��ت که کارهاي تحقیقاتي انج��ام مي دهند و با تحصیل در دوره ي فوق 
لیسانس و دکترا به حل مس��ائل و ناشناخته هاي علم شیمي مي پردازند. 
درس هاي نظري گرایش ش��یمي محض، بیش ت��ر از درس هاي کاربردي 
است. هرچند ش��یمي محض، بیش تر به تئوري هاي عمیق تر مي پردازد و 
شیمي کاربردي با ارائه ي یک س��ري واحدهاي کار، ارتباط نزدیک تري با 
صنعت دارد، اما این دو گرایش در مقطع لیسانس، فرق زیادي با یکدیگر 
ندارند و اگر کس��ي مایل باشد تغییر گرایش دهد، مي تواند در درس هاي 
اختی��اري، بعضي واحدهاي اختصاصي گرای��ش دیگر را نیز انتخاب کند. 
البته واقعیت این است که فارغ التحصیالن شیمي کاربردي، راحت تر جذب 

بازار کار مي شوند که آن هم بیش تر به دلیل عنوان این گرایش است.
شیمي و فناوري اطالعات

دوره ی کارشناس��ي »ش��یمي و فناوري اطالعات« یکي از دوره هاي 
آموزش عالي و یکي از گرایش هاي رشته ي شیمي است. این رشته شامل 
آموزش و تمرین در دو ش��اخه ی شیمی و فناوري اطالعات است. ترکیب 
این دو رش��ته، دانش��جویان را براي آن موقعیت هاي شغلي آماده مي کند 
که نیاز به کامپیوتر و مهارت هاي تکنولوژي ش��یمیایي دارد. هم چنین در 
این دوره، دانش��جویان روش استفاده از کامپیوتر در حل مسائل شیمي را 
مي آموزند. در بخش شیمي این دوره، دانشجویان با روش کار نرم افزار هاي 
خاص ش��یمي و بانک اطالعاتي مخصوص شیمي آشنا مي شوند و توانایي 
خود را در اس��تفاده و ایجاد نرم افزار هاي گرافیک مولکولي و شبیه س��ازي 
کامپیوتري باال مي برند. طول متوسط دوره ی کارشناسي شیمي و فناوري 
اطالعات، 4 سال و شامل 8 ترم است.  فارغ التحصیالن این دوره صالحیت 
الزم برای اس��تخدام در ش��رکت هاي کامپیوتري و ش��یمیایي را خواهند 
داشت. هم چنین توانایي عضویت در گروه هاي پژوهشي شیمي، کارشناس 
آزمایش��گاه ، مدیر فروش صنایع شیمیایي و پل ارتباطي صنایع شیمیایي 
ب��ا تجارت جهاني الکترونیکي دارن��د. فارغ التحصیالن این دوره قادرند در 
دوره هاي کارشناس��ي ارشد شیمي و کارشناس��ي ارشد شیمي و فناوري 

اطالعات )در صورت کسب مجوز( ادامه ی تحصیل دهند.

شــیمی
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میكـروبیولوژي

علم میکروبیولوژي، که گرایش��ي از علم زیست شناسي است، 
به بررس��ي و مطالعه ي میکروارگانیس��م ها با خودشان و هم چنین 
با موجودات عالي تر مانند انس��ان، حیوان��ات و گیاهان می پردازد. 
گفتني اس��ت که علم میکروبیولوژي گرایش هاي مختلفي دارد که 

عبارت اند از:

1. گرایش پزشكي
در این گرایش، میکروب هایي که براي انسان، بیماري زا هستند 
و چگونگي فعالیت آن ها بررس��ي مي شود. البته این گرایش قسمت 
کوچکي از عل��م میکروبیولوژي را به خ��ود اختصاص مي دهد؛ زیرا 
از میان میکروب هاي شناخته ش��ده فقط حدود 170 نوع میکروب، 
بیم��اري زا هس��تند و بقیه ي آن ها که تاکنون ش��ناخته ش��ده اند، 

میکروب هاي مفیدند. 

2. میكروبیولوژي غذایي
بسیاري از مواد غذایي، مثل ماست یا پنیر، به کمک میکروب ها 

تولید مي شوند.

3. میكروبیولوژي صنعتي
در این گرای��ش، از میکروب هاي مفید براي تولید مواد صنعتي 
مانند اس��یدها و کمپوس��ت میکروب��ي )تهیه ي کود ب��ه یاري مواد 
زاید و زباله ها( اس��تفاده مي ش��ود. هم چنی��ن از میکروب ها در رفع 

آلودگي هاي محیط زیست استفاده مي شود.
ب��ا میکروارگانیس��م ها  رش��ته ي میکروبیول��وژي، ک��ه 
)موجودات ریز ذره بیني( سروکار دارد، دو جنبه ي مهم دارد: 
یکي مبارزه با میکروارگانیس��م هاي خطرناک و بیماري زا که 
حیات انس��ان ها، حیوانات و گیاهان را به خطر  مي اندازند و 
میکروبیولوژیست با شناسایي روش و مسیر ایجاد بیماري ها 
مي توان��د ای��ن مس��یر را متوقف ک��رده و از چرخه و س��یر 
بیماري جلوگیري کند و جنبه ي دیگر، اس��تفاده ي بهینه و 
مناسب از میکروارگانیسم ها براي تولید مواد غذایي و تبدیل 
بهینه ي صنایع غذایي مثل تهیه ي پنیر، ماس��ت یا حتي نان 
و هم چنین تولید داروهاي پزش��کي و دام پزش��کي است. در 
واقع علم میکروبیولوژي در مورد چگونگي اس��تفاده ي بهینه 

از میکروارگانیس��م ها و جلوگی��ري از ضررها و زیان هایي که 
میکروارگانیس��م ها مي توانن��د ب��ه حیات انس��ان ها، دام ها و 

گیاهان وارد کنند، بحث مي کند.

میكروبیولوژي یا زیست شناسي سلولي و مولكولي
گاه مي ش��نویم ک��ه از رش��ته ي میکروبیول��وژي ب��ا عن��وان 
زیست شناسي س��لولي و مولکولي یاد مي شود. تعدادي از داوطلبان 
آزمون سراس��ري تصور مي کنند که رش��ته ي میکروبیولوژي همان 
رشته ي علوم س��لولي و مولکولي اس��ت و در نتیجه هنگام انتخاب 

رشته با مشکالتي روبه رو مي شوند.
در حقیق��ت علم میکروبیولوژي، مادر علوم س��لولي و مولکولي 
اس��ت. زماني که راجع به فیزیولوژي س��لول )چگونگي کار کردن و 
س��وخت و ساز سلول( صحبت مي ش��ود، در واقع ساختار سلول به 
عنوان یک میکروارگانیسم مورد بررسي قرار مي گیرد؛ اما این باعث 
نمي ش��ود که دو رش��ته ي مذکور را یکي بدانیم؛ زیرا علوم سلولي و 
مولکولي از حیطه ي فعالیت هاي بیروني میکروب خارج شده و وارد 
فعالیت هاي درونی آن مي شود؛ در حالي که در علم میکروبیولوژي، 
تأثیرات بیروني میکروارگانیس��م ها مطالعه مي شود. براي مثال شما 
در علم میکروبیولوژي بررسی مي کنید که میکروارگانیسم هاي مورد 
نظر ش��ما چه نوع بیماري ایجاد کرده اس��ت و از روي آثار بیماري 
حدس مي زنید که میکروارگانیسمي را که بررسي مي کنید، چه نوع 
میکروبي اس��ت. با توجه به این که امروزه، علوم، بس��یار ریز، جزئي 
و تخصصي ش��ده اس��ت، بهتر اس��ت دو علم میکروبیولوژي و علوم 
س��لولي و مولکول��ي در کنار یکدیگر و با ن��ام تخصصي خود به علم 
زیست شناس��ي خدمت کنند نه این که یک عل��م، دیگري را احاطه 

کند.
اگ��ر بخواهیم میکروبیولوژي را زیرمجموعه اي از علوم س��لولي 
و مولکولي بدانیم، اش��تباه اس��ت؛ زیرا گاهي علوم سلولي، کاري به 
میکروارگانیسم ها ندارد و در مورد سلول هاي یوکاریوتي یا سلول هاي 

انساني صحبت مي کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
صبر و حوصله و عشق و عالقه، دو نکته ي اساسي براي موفقیت 
در رش��ته ي میکروبیولوژي اس��ت که تمام اس��تادان و دانشجویان 
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این رش��ته به آن اش��اره مي کنند؛ زیرا تحقیق در آزمایش��گاه هاي 
میکروبیولوژي و کش��ت دادن یک میکروب، نیازمند صبر و حوصله 
اس��ت و تحقیق در م��ورد بیماري هاي میکروبي و مب��ارزه با آن ها، 

عشق و عالقه ي فراوان مي طلبد.
عالوه بر نکات ذکرش��ده، دانشجوي این رشته باید از دو توانایي 
مه��م نیز برخوردار باش��د؛ یکي حافظه اي قوي اس��ت؛ زیرا بیش تر 
مطال��ب این رش��ته، تئوري اس��ت و دوم، قدرت تجزی��ه و تحلیل 
اس��ت، زیرا اگر دانش��جویي نتوان��د از اطالعاتي ک��ه در حافظه اش 
دارد، بهره برداري و تحلیل مناسبي داشته باشد، مثل یک کامپیوتر 

خاموش است که نمی توان هیچ استفاده اي از آن کرد. 
دانش��جوي این رش��ته باید در درس زیست شناسي به خصوص 
در بخش هایي که به علوم س��لولي و مولکولي مي پردازد و نیز درس 

شیمي قوي و توانا باشد. 

فرصت هاي شغلي
میکروبیولوژي، پایه و اساس بسیاري از علوم از قبیل بیوشیمي، 
بیوتکنولوژي، ژنتیک و پزش��کي اس��ت. براي مثال یکي از پایه هاي 
مستحکمي که پزشکي بر آن اس��توار است، میکروب شناسي است؛ 
زیرا علم میکروب شناس��ي اس��ت که توانس��ته در مقابل حمله هاي 
سهمگین بیماري هاي بسیار خطرناک و جهان گیر مانند فلج اطفال 
یا طاعون با تش��خیص، درمان یا تهیه ي واکس��ن،  راه هاي اساسي و 
مؤثري در اختیار بش��ر قرار دهد و هم چنین علم میکروب شناس��ي 
اس��ت که باید راهي براي نجات انسان از چنگال بیماري هاي عفوني 

جدید پیدا کند.
یکي از کاربردهاي رشته ي میکروبیولوژي، حداقل در بُعد سنتي، 
تش��خیص بیماري اس��ت؛ زیرا در آزمایش��گاه هاي تشخیص طبي، 
محقق��ان عمدتاً با بیماري هاي عفوني میکروارگانیس��م ها س��روکار 
دارن��د؛ یعني یا به طور مس��تقیم به تش��خیص میکروارگانیس��م ها 
پرداخته یا به تش��خیص آثار حیات��ي آن ها مي پردازند که نهایتاً این 
آثار حیاتي، ما را به س��وي یک میکروارگانیسم هدایت مي کند. مثل 
ترش��ح یک آنزیم یا تبدیل قند به اس��ید که در این موارد، ما خود 
میکروارگانیسم را نمي بینیم اما از آثار حیاتي آن مي توانیم تشخیص 
دهیم که با چه میکروارگانیسمي سروکار داریم و این میکروارگانیسم 

چه بیماري را ایجاد کرده است.

با توجه به این که امروزه دنیا با خطر شیوع مجدد بیماري هاي 
میکروب��ي قدیم��ي و ش��یوع بیماري هاي جدید روبه رو اس��ت، 
رش��ته ي میکروبیولوژي در تش��خیص بیماري ها اهمیت بسیار 
زیادي دارد. هم چنین رش��ته ي میکروبیولوژي در پیش گیري و 
جلوگیري از بیماري ها کاربرد دارد، مثل علم واکس��ینه لوژي که 
علم جدیدي اس��ت و وظیفه ي آن، ساخت واکسن ها و سرم هاي 

مختلف است. 
تولید مواد غذایي مختلف تحت اثر میکروارگانیس��م ها بسیار 
قابل توجه اس��ت. هم چنین رشته ي میکروبیولوژي در کشاورزي 
به طور بس��یار وس��یعي در تش��خیص آفت هاي گیاهي، مبارزه 
ب��ا آفت هاي گیاهي و ایج��اد مقاومت گیاهي نس��بت به آفت ها 
)ایجاد گیاهاني مقاوم به آفت ها و حش��رات( مورد اس��تفاده قرار 

مي گیرد.
در صنایع و معادن نیز میکروارگانیس��م ها براي استخراج فلزات 
سنگین و در تصفیه ي نفت براي گوگردزدایي از نفت مورد استفاده 
قرار مي گیرند. رش��ته ي میکروبیولوژي در گوگردزدایي بسیار مهم 
است؛ زیرا در تصفیه ي نفت، مرحله ي گوگردزدایي بسیار گران است 
اما میکروارگانیس��م هایي هس��تند که گوگرد را در خودشان تثبیت 
مي کنند و جدا مي شوند و به این وسیله مي توان بهترین نفت بدون 

گوگرد را خیلي ارزان به دست آورد.
در محافظت از محیط زیس��ت نیز میکروارگانیسم هایي هستند 
ک��ه در تصفی��ه ي فاضالب ها و مب��ارزه ي بیولوژیک ب��ا عفونت ها و 
آلودگي هاي فاضالبي مورد اس��تفاده قرار مي گیرند و آب سالم و در 

حقیقت بدون آلودگی تحویل مي دهند.
هم چنی��ن در آلودگي ه��اي نفت��ي، میکروب ه��اي نفت خواري 
هس��تند که پارافی��ن و خود نفت را به عنوان مواد غذایي اس��تفاده 
مي کنند و توده اي س��لولي مي س��ازند که به مصرف تغذیه ي آبزیان 
مي رسد؛ یعني میکروارگانیسم ها، نفتي را که باعث از بین رفتن آن ها 
مي ش��ود، به یک ماده ي غذایي تبدیل مي کنند که مورد استفاده ي 
آبزیان قرار مي گیرد. تا حدودي نیز همین کار در خلیج فارس براي 
تصفیه ي آلودگي چاه هاي نفتي کویت انجام ش��د. حتي در صنعت 
نس��اجي نیز این علم به یاري بشر آمده است. در صنعت نساجي، از 
میکروارگانیس��م ها براي تثبیت نشاسته و آهار دادن پارچه استفاده 

مي شود. 

میكـروبیولوژي
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پرسـتاري
پرس��تار، عضوي مهم در تیم مراقبت بهداشتي است و داراي 
نقش هاي گس��ترده اي از جمله نقش مراقبتي، حمایتي، درماني، 
هماهنگي، مشورتي، مدیریتي و تحقیقاتي است. به این معنا که 
پرستار، وظیفه ي مراقبت و حمایت از بیمار، وظیفه ي هماهنگي 
بین بیمار و پزش��ک و بیمار و خان��واده ی بیمار )انتقال دهنده ي 
خواسته ها و نیازهاي بیمار یا مددجو(، مسئولیت مدیریت بخش 
)اولویت بندي براي رس��یدگي به بیماران و تصمیم گیري به موقع 
در م��ورد بیماران اورژانس��ي(، وظیفه ي آموزش ب��ه بیمار براي 
تطابق با مش��کالت و ناراحتي هاي پیش آمده و وظیفه ي تحقیق 
درب��اره ي روش هاي مراقبتي ک��ه اعمال کرده اس��ت و تحقیق 
درب��اره ی نحوه ي کاهش تعداد روزهاي بس��تري یک بیمار را بر 

عهده دارد.
پرس��تاري یعن��ي کمک به فرد س��الم یا بیم��ار در درمانگاه یا 
بیمارس��تان براي انجام آن دس��ته از فعالیت هایي که س��بب حفظ 
و ارتقاي س��المت مي ش��ود، به نحوي که اگر ف��رد، توانایي، اراده یا 
آگاهي الزم را داش��ت مي توانست آن فعالیت ها را بدون کمک انجام 

دهد.
در همین راس��تا پرس��تار وظایف خود را در قالب ش��ش نقش 
درمان��ي، مراقبتي، حمایتي، هماهنگي، حفاظتي و آموزش��ي انجام 

مي دهد. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانش��جوي پرستاري باید عاشق انسان و انسانیت باشد تا بتواند 
در ش��رایط سخت و بحراني، حتي زماني که خسته است یا آمادگي 

جسمي و روحي الزم را ندارد، به دیگران کمک کند.
هم چنی��ن باید فردي منظ��م و دقیق باش��د و بداند که نظم و 
سخت گیري، اس��اس کار رشته ي پرستاري اس��ت. از لحاظ درسي 
نیز الزم اس��ت به زیست شناس��ي، ش��یمي و زبان انگلیسي مسلط 
باش��د؛ زیرا براي به روز بودن و اطالع از آخرین دستاوردهاي دانش 
پرس��تاري، الزم اس��ت از مجله ها و منابع علمي به زبان انگلیس��ي 

استفاده کند. 
دانش��جوي پرستاري باید از س��المت کامل جسماني برخوردار 
باش��د تا به یاري دیِد قوي بتواند کارهاي ظریف و دقیق پرس��تاري 
را به خوبي انجام دهد و با ش��نوایي خوب، صداي قلب را حتي اگر 

ضعیف باش��د، بشنود. حتي داشتن قدي متناسب و عدم لکنت زبان 
یا لرزش دست در این رشته، ضروري است؛ زیرا همین مشکالت به 

ظاهر کوچک، در کارایي یک پرستار بسیار مؤثر است.
قرار نیست دانشجوي پرستاري پس از فارغ التحصیلي بنشیند و 

دستور دهد، بلکه باید در انجام هر خدمتي پیش قدم باشد. 
هم چنین الزم اس��ت روابط عمومي خوبي داش��ته باش��د؛ زیرا 
پرس��تار، نزدیک ترین فرد به بیمار اس��ت و حت��ي بعضي از بیماران 
مش��کل خود را به راحتي با پزش��ک در میان نمي گذارند اما آن را 
با پرس��تاري که روابط عمومي خوبي داشته و توانسته است اعتماد 

بیمار را جلب کند، در میان مي گذارند.
اطالعات عمومي باال در زمینه ي پزش��کي براي یک پرس��تار 
ضروري اس��ت، چون پرستار، پزشک دوم است و حتي درس هایي 
که مي خواند همان درس هاي پزش��کي ولي در سطح محدود تري 

است.
پرس��تار با دردمندترین افراد جامعه در ارتباط است به همین 
دلیل باید جسمي قوي و روحي توانا داشته باشد تا بتواند از عهده ي 
ش��ب کاري یا کار در بخش هاي حس��اس و دشوار مثل C.C.U و 
I.C.U، بخش بیماران س��رطاني یا بخش س��وانح سوختگي برآید 
و در ضمن دچار فش��ارهاي روحي و رواني یا ناتواني هاي جس��مي 

نشود. 
فرصت هاي شغلي

در بس��یاري از کش��ورها اولین خط ارتباط جامعه با سیس��تم 
پزش��کي، پرس��تار است؛ زیرا پرس��تاران نس��بت به افراد دیگر تیم 
پزش��کي، تعدادشان بیش تر است، در دسترس قرار دارند و اطالعات 

بهداشتي- درماني آن ها جامع است.
پرس��تاران عالوه بر کار در بیمارس��تان ها و مراکز بهداش��تي- 
درمان��ي مي توانند در صنعت براي مراقبت از س��المت و بهداش��ت 
کارکنان صنایع مختلف، در س��ازمان تربیت بدني و مراکز ورزش��ي 
به عنوان یکي از اعضاي اصلي تیم مراقبت پزش��کي و در آموزش و 
پرورش فعالیت کنند. فرصت هاي شغلي یک پرستار بسیار گسترده 
است و حتي یک پرستار مي تواند به طور مستقل فعالیت کند؛ یعني 
مي تواند با تأس��یس مرکز بهداش��ت خصوصي ب��ه ارزیابي وضعیت 

سالمت افراد جامعه بپردازد یا مهد کودک دایر کند. 
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مامایـي
مامای��ي مدرن، اینک راز س��ر به مه��ر ماماهاي قرن هاي پیش��ین 
نیست، بلکه دانشي اس��ت که با تکیه بر پیش گیري، تشخیص و درمان، 
مراقبت هاي دوران بارداري، مراقبت دوران زایمان، دخالت فعال در روند 
زایم��ان و کمک به متخصصان زنان، ن��وزادان و کودکان، تالش مي کند 
آبستني و زایمان به  گونه اي مطمئن و بي خطر انجام شود و نوزادي سالم 

را براي خانواده و مادرش به ارمغان آورد.
چرا مس��ئولیت حرفه ي مامایي از س��ایر ش��اخه هاي گروه پزش��کي 
س��نگین تر اس��ت؟ علت این اس��ت که یک ماما به طور هم زمان مسئولیت 
سالمتي و حیات دو یا چند انسان را بر عهده دارد. در این میان، نوزاد قبل 
از تولد در محفظه اي کاماًل دور از دید قرار دارد و هر گونه پیشامد و خطري، 
از دید مستقیم ماما پنهان است؛ بنابراین الزم است با دقت مداوم و آگاهي 
الزم، روند زایمان را تا انتها دنبال کند. ماما، فردي است که برنامه ي آموزش 
مامایي را در دانش��گاه با موفقیت گذرانده و شایس��تگي هاي الزم در کسب 
پروانه ي کار و اش��تغال به حرفه ي مامایي را به دست آورده باشد. ماما باید 
بتواند راهنمایي و سرپرس��تي از زنان باردار را در دوران حاملگي، زایمان و 
توجه��ات پس از زایمان به عهده بگیرد، عمل زایمان را با مس��ئولیت خود 
انجام دهد و از نوزاد مراقبت کند. این مراقبت ها شامل اصول پیش گیري و 
تش��خیص موارد غیر طبیعي نزد مادر و کودک و در صورت موجود نبودن 
تس��هیالت بهداش��تي و پزش��کي، فراهم کردن کمک ه��اي الزم در مواقع 
اورژانس است. هم چنین ماما نه تنها درباره ي مادر و کودک، بلکه نسبت به 

مسائل بهداشتي کل افراد خانواده و جامعه، وظیفه ي مهمي دارد. 
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

این رش��ته در مقاطع کارداني، کارشناسي پیوسته، کارشناسي ارشد 
ناپیوسته و دکترا ارائه مي شود. این رشته در مقاطع کارداني و کارشناسي 
داراي گرایش نیس��ت و ب��ه صورت عمومي ارائه مي ش��ود، اما در مقطع 

کارشناسي ارشد داراي دو گرایش است.
1. گرایش بهداش��ت مادر و ک��ودک: این گرای��ش در مورد تنظیم 

خانواده و بهداشت دوران بارداري بحث مي کند.
2. گرای��ش آموزش مامایي: این گرای��ش در مورد بیماري هاي زنان 

بحث مي کند و بیش تر جنبه ي علمي دارد.
الزم به یادآوري اس��ت که دوره ي دکتراي مامایي، در داخل کش��ور 
راه اندازي شده اس��ت. هم چنین فارغ التحصیالن دوره ي کارشناسي این 
رش��ته مي توانند در رش��ته هایي مانن��د فیزیولوژي، آناتوم��ي و آموزش 

بهداشت و ... نیز ادامه ي تحصیل دهند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
از مراکزي که یک ماما مي تواند در آن جا مش��غول به کار شود، مي توان 
به بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتي اشاره کرد. هم چنین 
ماما بر اس��اس قوانین حاضر و در صورت داشتن مدرک کارشناسي مي تواند 
مج��وز دفتر کار خصوصي )مطب( دریافت کن��د و در آن، به ارائه ي خدمات 
بهداش��تي- درماني بپردازد. به طور خالصه مي توان نقش حساس ماما را در 

موارد زیر برشمرد:
- مراقب��ت دوران بارداري که از اهمیت فوق العاده اي برخوردار اس��ت و 

عامل اساسي در حفظ سالمت مادر و جنین است.
- مواظبت از مادران هنگام درد که در حقیقت فیزیولوژي زایمان در آن 

خالصه مي شود.
- انجام زایمان که حس��اس ترین مرحله ي بارداري است و نیاز به دانش 

و مهارت دارد.
- انج��ام مراقبت هاي بعد از زایمان؛ زیرا مادران و نوزادان در این مرحله 

نیاز به مراقبت دقیق دارند.
- آموزش شیردهي، نگهداري و تغذیه ي نوزاد و تأکید بر واکسیناسیون نوزاد.

- آموزش الزم در زمینه ي جلوگیري از حاملگي ناخواس��ته، مش��اوره ي 
قب��ل از ازدواج و تنظی��م خانواده و کمک به حل مش��کل افزایش بي رویه ي 

جمعیت که گریبان گیر جوامع در حال رشد است.
آموزش بهداش��تي دختران در زمینه ي بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن 
و هم چنی��ن کمک به خانم ه��ا بعد از ازدواج در زمینه ي رعایت بهداش��ت و 
پیش گی��ري از بیماري ها، معاینه هاي الزم کلینیکي، پیش گیري از س��رطان 
س��ینه با آموزش نکته هاي الزم، هم چنین تهیه ي پاپ اسمیر )تست سرطان 
دهان��ه ي رحم که یکي از روش هاي مؤثر در تش��خیص زودرس این بیماري 
مهلک است که سالیانه جان  هزاران مادر را به دلیل بي اطالعي و عدم مراجعه 

به خطر مي اندازد(.
كارآموزي در عرصه

این کارآموزي ها ش��امل این موارد است: بارداري و زایمان، مراقبت هاي 
مرب��وط به زایم��ان در منزل، بیماري ها و فوریت هاي زنان، بهداش��ت مادر و 
ک��ودک و تنظی��م خانواده بر اس��اس مامایي جامعه  نگر، ن��وزادان نیازمند به 
مراقبت هاي ویژه، بیماري های داخلي و جراحي در مامایي، اصول مدیریت و 
کاربرد آن در مامایي، رادیولوژي و اولتراسوند و الکتروفیزیولوژي در مامایي و 
زنان در مراکز و درمانگاه ها و بخش هاي زنان و زایمان و کلینیک هاي بهداشت 

و تنظیم خانواده. 
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فـیزیوتراپي

بر اس��اس آمار جهاني، ح��دود 10 درصد از جمعیت هر کش��ور را معلوالن 
تشکیل مي دهند و این افراد براي استفاده از توانایي هاي باقي مانده و جبران هرچه 

بیش تر ناتواني ها و محدودیت هاي خویش، به خدمات فیزیوتراپي نیاز دارند.
رش��ته ي فیزیوتراپ��ي یکي از رش��ته هاي توان بخش��ي اس��ت و در آن، 
دانش��جویان مي آموزند که چگونه با اس��تفاده از عوام��ل فیزیکي )مانند نور، 
الکتریسیته، گرما، سرما و صوت( یا عوامل مکانیکي فیزیکي )مثل تمرین ها و 
تکنیک هاي ورزشي(، بیماراني را که دچار صدمه هاي مختلف شده اند، تحت 
درم��ان قرار دهند. فیزیوتراپي، هم در بُع��د پیش گیري و هم در بُعد درمان، 
نقش بس��یار زیادي دارد. براي مثال، یک فیزیوتراپیست، نحوه ي نشستن یا 
بلند کردن وزنه هاي مختلف را آموزش مي دهد تا از انحرافاتي جلوگیري کند 
که ممکن اس��ت در س��تون فقرات افراد به دلیل عدم رعایت موارد ذکرشده 

ایجاد شود.
فیزیوتراپي در لغت به معني درمان فیزیکي است و در اصطالح، علمي 
اس��ت که فعالیت هاي آن به دو بخش عمده تقسیم مي شود؛ یک بخش آن 
شامل فعالیت هایي است که در آن ها از دستگاه ها و وسایل خاص الکتریکي 

استفاده مي شود که این وسایل خود دو گونه هستند:
الف. وس��ایلي که کار آن ها تحریک عصب و عضله اس��ت و در ضایعات 

عصبي براي بازآموزي و نوآموزي استفاده مي شوند.
ب. وسایلي که براي تسکین درد مورد استفاده قرار مي گیرند.

بخش دیگر فعالیت ها نیز حرکتي و مکانیکي هستند که به آن ها حرکات  
درماني گفته مي شود و الزمه ي انجام آن ها، دانستن مکانیسم عصب و عضله و 
الگوهاي حرکتي است تا درمان کننده با توجه به اطالعات گفته شده، به بهبود 
ی��ا افزایش توانایي بیماراني بپردازد که مبتال ب��ه انواع ضایعات عصبي )انواع 
فلج ها( شده اند یا داراي دردهاي مفصلي مثل کمردرد یا گردن درد هستند یا 

این که به دلیل شکستگي یا جراحي، سختي و محدودیت حرکتي دارند.
در این رش��ته با استفاده از وس��ایلي مثل ابزارهاي الکترونیکي، براي رفع 
معلولیت، کاهش عالیم بیماري هاي مفاصل، عضالت و اعصاب تالش مي شود. 
در برخ��ي بیماري ها، در کن��ار دارودرماني یا پ��س از دارودرماني، به 
فیزیوتراپي نیاز اس��ت. براي مثال در بیماري هاي عصبي مثل س��کته هاي 
مغزي یا ضربه هاي مغزي، شکس��تگي ها، بیماري ه��اي قلبي، بیماري هاي 
ریوي، بیماري هاي زنان و زایمان و نازایي، انواع جراحي هاي داخلي و برخي 
از بیماري ه��اي اطفال به فیزیوتراپي نیاز اس��ت. به عب��ارت دیگر در تمام 
بیماري هاي اس��کلتي و بیش تر بیماري ه��اي عصبي و عضالني، فیزیوتراپي 
مورد استفاده قرار مي گیرد. درس هاي آناتومي این رشته حتي از دانشجویان 
پزشکي نیز بیش تر است؛ یعني عالوه بر آناتومي سر و گردن و تنه، اعصاب، 

اندام هاي فوقاني و اندام هاي تحتاني، آناتومي س��طحي نیز خوانده مي شود 
که چنین درسي را دانشجویان پزشکي مطالعه نمي کنند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
اولین و مهم ترین ویژگي  یک دانش��جوي فیزیوتراپي، داش��تن توانایي 
جس��مي و روحي خوب اس��ت؛ زیرا یک فیزیوتراپیس��ت در مدت کار، دائماً 
ایس��تاده یا در حال راه رفتن اس��ت و با بیماران مختلف اعم از بیماراني که 
توانای��ي کنت��رل ادرار خویش را ندارند، عقب ماندگ��ي ذهني و بیماري هاي 
عفوني مثل بعضي از بیماري هاي ریوي روبه روس��ت، در نتیجه باید آمادگي 

الزم را براي کار با هر بیماري داشته باشد.
رش��ته هایي که با درمان سروکار دارند، نیازمند دانشجویاني هستند که 
باید از لحاظ روحي و رواني آماده و صبور باش��ند؛ زیرا خود بیمار مش��کالت 
روحي و رواني بس��یاري دارد و ما نباید آن را تش��دید کنیم، بلکه باید به او 

کمک کنیم تا آرامش پیدا کند. 
چون دانشجوي این رشته با دستگاه هاي الکتریکي متنوعي کار مي کند، باید 
در درس فیزیک قوي باشد و هم چنین به دلیل این که با بدن انسان به عنوان یک 

موجود زنده سروکار دارد، باید به درس زیست شناسي عالقه مند باشد.
اگر دانش��جوي این رشته، خالقیت نداشته باشد، پس از فارغ التحصیلي 
تنها یک تکنسین فیزیوتراپي مي شود؛ اما اگر خالقیت داشته باشد، مي داند 
که هر بیماري را به چه روشي باید درمان کند یا چگونه روش هاي مختلف را 

با یکدیگر ترکیب کند تا بیمار به بهترین نحو درمان شود. 

فرصت هاي شغلي
هنگامي که حق مس��ئولیت فني تأس��یس کلینیک فیزیوتراپي توسط 
متخصصان این رشته تصویب شد، هدیه ي گران قدري به تمام فارغ التحصیالن 
و دانشجویان این رشته اهدا شد؛ زیرا از این به بعد فارغ التحصیل فیزیوتراپي 
مي تواند به تنهایي اقدام به تأسیس کلینیک فیزیوتراپي کند و دیگر ضرورتي 
ندارد که در کنار پزشکان متخصص ارتوپدي، مغز و اعصاب و ... فعالیت کند. 
در حال حاضر، فارغ التحصیل فیزیوتراپي عالوه بر استخدام در مراکز دولتي 
)مانند بیمارس��تان ها و درمانگاه ها(، مي تواند بع��د از گذراندن دوران طرح و 
هم چنین به دست آوردن سابقه ي کار الزم )6 سال سابقه ي کار براي فعالیت 
در مراکز اس��تان ها و 3 سال س��ابقه ي کار براي فعالیت در شهرستان ها( به 
تأس��یس کلینیک خصوصي فیزیوتراپي اقدام کند. فارغ التحصیل این رشته 
عالوه بر کار در کلینیک هاي خصوصي مي تواند جذب بیمارس��تان ها، مراکز 

توان بخشي و فدراسیون هاي ورزشي شود.
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اعضاي مصنوعي

متخصص��ان این رش��ته با مطالع��ه ي اعضاي مصنوعي و وس��ایل 
کمکي، دانش و مهارت الزم را براي س��اخت دس��ت و پاي مصنوعي و 
وسایل کمکي مورد استفاده ي افرادي که داراي ناهنجاري هاي عضالني 

و استخواني هستند، به دست مي آورند.
رش��ته ي اعضاي مصنوعي و وس��ایل کمکي، یکي از زیرشاخه هاي 
توان بخشي است که در آن، طریقه ي طراحي و ساخت اعضاي مصنوعي 
و وس��ایل کمکي، بر اساس اصول مهندس��ي و منطبق با آناتومي بدن، 
آموزش داده مي شود. در واقع درس هاي این رشته، مجموعه اي از علوم 

مهندسي و علوم پزشکي است.
در این رشته، دو دسته وسیله ي کمکي به نام هاي »ارتز« و »پروتز« 
ساخته مي شود. ارتز به وسیله ي کمکي گفته مي شود که در موازات اندام 
فلج یا ضعیف به کار برده ش��ده و به آن کمک مي کند تا کارایي بهتري 
داش��ته باشد و ش��امل تمام اندام ها از جمله اندام تحتاني، اندام فوقاني، 
س��تون فقرات و س��ر و گردن مي شود. پروتز نیز عضو مصنوعي است که 

جانشین عضو طبیعي می شود و در امتداد عضو طبیعي قرار مي گیرد.
در مورد تفاوت رش��ته ي اعضاي مصنوعي با مهندس��ي پزشکي باید 
گفت رش��ته ي مهندس��ي پزش��کي در زمینه ي الکترونیک و بیومکانیک 
کاربردي کل تجهیزات پزشکي فعالیت مي کند؛ یعني طراحي یک دستگاه 
رادیولوژي یا فیزیوتراپي نیز در حیطه ي کار مهندسي پزشکي قرار مي گیرد؛ 
در حالي که رشته ي اعضاي مصنوعي، به طراحي و ساخت وسایل کمکي 
و اعضاي مصنوعي مي پردازد و اعضاي مصنوعي قابل ساخت در این رشته 

نیز اعضاي مصنوعي خارج از بدن مثل دست، پا، چشم و بیني است.
از همین جا مي توان به یکي دیگر از تفاوت هاي موجود بین این دو 
رش��ته پي برد. چون فارغ التحصیل مهندس��ي پزشکي عالوه بر اعضاي 
مصنوعي خارج از بدن، پروتزهاي داخلي مثل قلب مصنوعي یا اعضاي 
پیچیده ي الکترونیکي و مکانیکي مثل دست سیبرنتیکي را نیز طراحي 
مي کند. اما فارغ التحصیل اعضاي مصنوعي، قطعات ساده تري که با ابزار 
دستي نیز قابل ساخت است، مثل پاي مصنوعي عادي یا انواع بریس ها 

را طراحي کرده و مي سازد. 
توجه به تفاوت بین این دو رش��ته، مس��ئله ي مهمي اس��ت؛ زیرا 
ع��ده اي از داوطلبان با این تصور که رش��ته ي اعضاي مصنوعي همان 
رشته ي مهندسي پزشکي است، این رشته را انتخاب مي کنند و بعضي 
از داوطلب��ان نیز تص��ور مي کنند که هدف این رش��ته، طراحي روبات 
و طراحي سیس��تم هاي کامپیوتري و الکترونیکي اس��ت، در حالي که 

دانشجوي این رشته بیش تر به طراحي و ساخت سیستم هاي مکانیکي 
مي پردازد. 

متخص��ص اعضاي مصنوعي در س��ه زمینه ي حمای��ت از اعضاي 
ضعی��ف و نات��وان بدن، س��اخت ان��دام مصنوعي براي عضو از دس��ت 
رفت��ه و اصالح ناهنجاري ه��ا فعالیت مي کند و براي به دس��ت آوردن 
ای��ن تخصص، درس ه��اي پایه مثل آناتومي بدن، عل��ل ناهنجاري ها و 
بیماري هاي اندام هاي مورد نظر را مطالعه کرده و سپس نحوه ي ساخت 
ارتزه��ا و پروتزهاي مختلف را فرا مي گیرد. مثل ارتزهاي نگهدارنده که 
پس از عمل جراحي مورد استفاده قرار مي گیرند. ارتزهاي اصالح کننده 
و ارتزهایي که کمک مي کنند تا یک عضو کارایي خود را داشته باشد.

ب��راي مثال، ف��ردي که دچار بیماري فلج اطفال ش��ده اس��ت، با 
استفاده از ارتزهاي کمک کننده مي تواند سرپا ایستاده و به فعالیت هاي 
زندگي خود به صورت مس��تقل ادامه دهد. بخش��ی از رشته ي اعضاي 
مصنوعي و وسایل کمکي نیز به ساخت ویلچر بازمي گردد که البته این 

بخش در دانشگاه هاي ایران آموزش داده نمي شود. 

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
متخصص این رش��ته مثل یک مجسه ساز باید با گچ مجسمه سازي 
کار کند و قالب هاي گچي از پا، دس��ت، نیم تنه یا س��ر و گردن بسازد 
و مث��ل ی��ک نجار، آهنگر و کف��اش باید به ج��وش کاري، تراش کاري، 
اره کاري، فل��زکاري و چرم کاري بپردازد. به عبارت دیگر، متخصص این 
رشته باید از دست هایي توانا برخوردار بوده و به کارهاي فني و صنعتي 

عالقه مند باشد. 
بعضي از دانش��جویان اصاًل به کارهاي فني عالقه مند نیس��تند، در 
حالي که دانش��جوي این رش��ته باید شّم فني داش��ته باشد و بتواند با 
وس��ایل فني کار کند. از نظر علمي نیز دانشجوي این رشته الزم است 
در فیزیک، مکانیک، ریاضي، زیست شناس��ي و زبان انگلیس��ي توانمند 

باشد.
دانش��جوي این رشته باید داراي جسم و روحي توانمند باشد تا در 
انجام کارهاي س��نگین مثل فلز کاري یا کار با گچ و قالب هاي سنگین، 
دچار مشکل نشود و بتواند گاهي اوقات چهار ساعت سرپا بایستد و کار 
کند. در ضمن باید آمادگي روحي الزم را براي برخورد با بیماران داشته 
باشد؛ بیماراني که گاه بسیار دردمند هستند و متخصص این رشته باید 

با صبر و حوصله، آن ها را یاري دهد.



54

14
4

 ،
13

92
یر 

1  ت
4 

،

علوم و صنایع غذایی

این روزها بشر پي برده است که غذا خوردن تنها براي پاسخ 
به احساس گرسنگي نیست بلکه رفتاري است که از طریق آن 
کمبودهاي جسم تأمین شده و سالمتي تضمین مي شود. براي 
حفظ این سالمتي نیاز است که انواع ویتامین ها، پروتئین ها و 
مواد مغذي الزم همیش��ه در دس��ترس باشد. طبیعي است که 
بس��یاري از مواد غذایي در همه ی فصل ها یافت نمي ش��ود. به 
همین دلی��ل فرهنگ نگهداري از غذا ب��راي زمان طوالني به 
صورت کنسرو جا افتاده است؛ کنسروهایي که در کارخانه هاي 
صنایع غذایي ب��ه صورت آماده و نیمه  آم��اده )پخته، منجمد، 
خشک شده،  افش��ره و ...( تهیه مي شود. از سوي دیگر ساختار 
غذاي مصرفي عامه ی مردم نسبت به گذشته تغییر یافته است. 
به عنوان نمونه اگر نان در سبد غذایي مردم 50 سال گذشته، 
بیش ترین مورد اس��تفاده را داشته است، امروزه انواع غذاهاي 
دیگ��ر از جمله ماکاروني، سوس��یس و کالباس و بس��یاري از 
غذاهاي آماده ی گیاهي و حیواني، س��بد غذایي عموم مردم را 
تش��کیل مي دهند. هم چنین بعض��ي از مواد غذایي مثل روغن 
و چاي که در گذش��ته به صورت باز اس��تفاده مي شد، امروزه 
در کارخانه هاي صنایع غذایي در بس��ته بندي هاي بهداش��تي 
عرضه مي ش��ود؛ کارخانه هایي که در تشکیل و نحوه ی فعالیت 
آن ه��ا، متخصصان بس��یاري نق��ش دارند ک��ه از جمله ی این 
متخصصان مي توان به فارغ التحصیالن رش��ته ی علوم و صنایع 
غذایي اش��اره کرد که کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایي بر 
عهده ی آن هاس��ت. در توضیح این رشته مي توان گفت که در 
هر کارخانه اي ، هدف ، تولید بهترین  محصول  اس��ت ؛ محصولي  
ک��ه  از هر جهت  مطلوب  و بدون  عی��ب  و نقص  بوده  و در عین  
حال  ضایعات  بس��یار کمي  داشته  باش��د. براي  رسیدن  به  این  
ه��دف  بای��د بر روي  تولی��د محصول  غذایي  نظ��ارت  و کنترل  
داش��ت ؛ یعني  از همان  ابتدا که  ماده ی  خام  به  کارخانه  مي آید 
تا زماني  که  پس  از تغییرات  و تبدیالت  الزم ، بس��ته بندي  شده  
و براي  عرضه  آماده  مي ش��ود، باید محصول ِ مورد نظر کنترل  و 
آزمایش  شود. براي  مثال  هنگام  تهیه ی  بیسکویت  یا کلوچه  از 
زماني  که  آرد وارد کارخانه  مي شود تا زماني  که  مواد مورد نیاز 
مثل  رن��گ  و طعم دهنده ها به  آن  اضافه  مي ش��ود و در نهایت  
ماده  ی مورد نظر پخته  مي ش��ود، باید مرحله  به  مرحله  توسط  

مس��ئولین  آزمایش��گاه،  نمونه برداري  و آزمایش  شود. این  کار 
توسط  متخصصان  علوم  و صنایع  غذایي  شاخه ی  کنترل  کیفي  
انج��ام  مي گیرد. در واقع  در رش��ته ی  عل��وم  و صنایع  غذایي ، 
دانش��جویان ، تکنولوژي  صنایع  غذایي  مختلف  از قبیل  صنایع  
لبنیات ، غالت ، گوش��ت ، روغن ، قند، سبزیجات  و میوه جات  را 
فرامي گیرن��د. هم چنین  درباره ی  صنایع  نگهداري  مواد غذایي ، 
بسته بندي  و کنترل  کیفي  مواد غذایي  آموزش  مي بینند؛ یعني  
دانش��جو یاد مي گیرد که  چگونه  ط��ي  فرایندهایي ، عمر مواد 
غذای��ي  را ضمن  حفظ  کیفی��ت  و ارزش  غذایي  آن ، طوالني تر 

کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
راز موفقی��ت  دانش��جوي  ای��ن  رش��ته  در دس��تیابي  به  
فرآورده ه��اي  جدید و عرض��ه ی  آن  به  بازار و قابلیت  توافق  و 
سازش  با تقاضاي  مشتریان  است و چنین  کاري  نیاز به  تالش  
و کوشش  بسیار دارد. از سوي  دیگر دانشجوي  این  رشته  باید 
آمادگي  کار در ش��هرهاي  کوچک  یا حومه ی  شهرهاي  بزرگ  
را داش��ته  باش��د؛ چون  بیش تر کارخانه ه��اي  صنایع  غذایي  
خ��ارج  از ش��هرهاي  بزرگ  یا در ش��هرهاي  کوچک  مس��تقر 
هس��تند. در س های  مهم  و پایه  در این  رش��ته  شامل  شیمي ، 
زیست شناسي  )ش��اخه ی  میکروبیولوژي( و آمار و احتماالت  

است.

فرصت هاي شغلي
در کش��وري  که  باید مواد غذایي  را براي  بیش  از 60 میلیون  
نفر تأمی��ن  کرد، صنایع  غذای��ي  هیچ گاه در انزوا ق��رار نخواهد 
گرف��ت . فارغ التحصیل  این  رش��ته  اگر آمادگ��ي  کار در کارخانه  
یا کارگاه  را داش��ته  باش��د- کارخانه هایي  که  بیش تر در حومه ی  
شهر یا شهرهاي  کوچک  واقع  شده  اند- فرصت  شغلي  مناسبي  به  
دست  خواهد آورد. هم چنین فارغ التحصیل  علوم  و صنایع  غذایي  
مي تواند با استفاده  از سرمایه  ی شخصي  یا مشارکت  با فردي  که  
س��رمایه ی  مورد نیاز را دارد، واحد تولیدي خصوصي  ایجاد کند.

کاري  که  تعدادي  از فارغ التحصیالن  این  رش��ته  انجام  داده  اند و 
موفق  نیز شده اند.
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تغــذیه

علم تغذیه مجموعه ي وس��یعي از اطالعات و دانش بشري است 
که به ارتباط بین غذا و س��المتي موجود زنده مي پردازد و با علومي 
مانند بیولوژي، بیوش��یمي، علوم رفتاري، علوم اجتماعي و بهداشت 
ارتباط دارد. به عبارت دیگر، علم تغذیه یک علم چندبُعدي است و به 
همین دلیل، دانشجوي این رشته باید اطالعات جامع و گسترده اي 
در زمین��ه ي بیوش��یمي، بیولوژي، جامعه شناس��ي، روان شناس��ي، 
بهداش��ت و ش��یمي مواد غذایي داشته باش��د تا بتواند مهارت هاي 
الزم را کسب کند؛ مهارت هایي که به دو بخش عمده ي رژیم درماني 
و تغذیه ي جامعه تقس��یم مي ش��ود. یعني کارشناس این رشته، هم 
باید بتواند رژیم غذایي مناس��بي را براي درمان بیماري هاي مختلف 
ارائه دهد و هم توانایي شناسایي مشکالت تغذیه اي جامعه را داشته 
باش��د، سپس بر اساس مش��کالت موجود، برنامه هاي غذایي الزم را 
طراح��ي، اجرا، نظ��ارت و ارزش یابي کند. هم چنی��ن ارتقاي ارزش 
غذایي مواد غذایي مانند کنس��رو، کمپوت و ...، که در صنایع غذایي 

ایجاد مي شود، بر عهده ي کارشناس این رشته است.
رشته ي تغذیه داراي دو گرایش عمده است که عبارت اند از:

الف: تغذیه ي گروه های مختلف جامعه مانند سالمندان، معلوالن، 
کودکان و نوجوانان.

ب: تغذیه ي بالیني که ش��امل تغذیه و مشاوره ي غذایي بیماران 
بستري و سرپایي مي شود.

بر اس��اس تحقیقاتي که انستیتوي تحقیقات تغذیه اي و صنایع 
غذایي کش��ور انجام داده است، مش��کالت تغذیه اي در جامعه ي ما، 
بیش تر ناش��ي از عدم شناخت اس��ت؛ یعني بیش تر مردم ما توانایي 
خری��د مواد غذایي مورد نیاز را دارند، اما نمي دانند چه باید بخورند. 
براي مثال، مردم، شناخت الزم را در مورد ارزش غذایي نوشابه هاي 
موج��ود در بازار ندارن��د، به همین دلیل به جاي خرید ماءالش��عیر 
که ان��واع ویتامین هاي B را دارد، کوکا اس��تفاده مي کنند که فقط 
مواد قندي داش��ته و حتي ویتامین هاي B موجود در روده را نیز از 
بین مي برد. حال این وظیفه ي کارش��ناس تغذیه است که اطالعاتي 
از این دس��ت را در اختیار قش��رهاي مختلف جامع��ه قرار دهد. در 
قس��مت تغذیه ي بالیني نیز یک کارشناس تغذیه، وضعیت تغذیه را 
براي پیش گی��ري از بیماري ها یا درمان آن ها اصالح مي کند؛ یعني 
پ��س از این که پزش��ک، نوع بیماري را تش��خیص داد، باید بیمار را 
به کارش��ناس تغذیه ارجاع دهد تا به او رژیم غذایي مناس��ب داده 

شود؛ زیرا براي بسیاري از بیماري ها مثل بیماري هاي قلبي، عروقي، 
کلیوي، دیابت و آسم، رژیم غذایي خاص وجود دارد.

در ی��ک توضیح کوت��اه مي توان گفت که رش��ته ي تغذیه، علم 
طوالني کردن عمر انسان هاس��ت، اما رشته ي علوم و صنایع غذایي، 

در راستاي طوالني کردن عمر غذاها قدم برمي دارد. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

رش��ته ي تغذیه، یک رش��ته ي خدماتي اس��ت و دانشجوي این 
رشته باید روحیه اي خدماتي داشته باشد.

همان طور که یک پرس��تار باید به کار خدماتي عالقه مند باشد، 
کارش��ناس تغذیه نیز بای��د روحیه ي خدماتي و صب��ر و حوصله ي 
الزم را ب��راي صحب��ت با بیمار و راهنمایي او داش��ته باش��د. حتي 
دانش��جویاني که مایل اند پ��س از فارغ التحصیلي، دفتر مش��اوره ي 
غذایي دایر کنند، باید داراي س��ه س��ال سابقه ي کار در بیمارستان 
باش��ند. هم چنین داوطلبان عالقه مند به این رش��ته الزم اس��ت در 
درس هاي زیست شناس��ي و شیمي، که پایه ي درس هاي دانشگاهي 

این رشته است، توانمند باشند. 
دانش��جوي تغذیه باید به علم روان شناس��ي آشنا بوده و روابط 
اجتماعي خوبي داش��ته باش��د؛ زیرا اس��اس کار کارش��ناس تغذیه 
بر مش��اوره استوار اس��ت و یک مش��اور باید بتواند با بیمار، ارتباط 
دوس��تانه اي برقرار کند. در ضمن داشتن مطالعه ي پیگیر و مستمر 
در این رش��ته، بس��یار مهم اس��ت؛ زیرا تغذیه، علمي پویاست و هر 
س��اله اکتشاف و تغییر و تحوالت بس��یاري در آن انجام مي شود. از 
س��وي دیگر اگر دانشجویي بخواهد پس از فارغ التحصیلي در بخش 
رژیم درمان��ي فعالی��ت کند، باید اطالعات بس��یاري در م��ورد انواع 
بیماري ها و آسیب شناس��ي داشته باشد و چون این اطالعات به حد 
کافی در دانش��گاه داده نمي شود، دانش��جو باید خود اهل تحقیق و 

مطالعه بوده و دانش مورد نیاز را کسب کند. 
فرصت هاي شغلي

وظیفه ي یک پزش��ک در معالجه ي بیمار چیس��ت؟ بدون شک 
تش��خیص بیماري، مهم ترین و اصلي ترین مس��ئولیت یک پزش��ک 
اس��ت، اما آیا پزش��ک وقت یا حتي دان��ش الزم را براي تعیین یک 
برنامه ي غذایي مناس��ب دارد؟ آیا در زمینه ي احتمال تداخل دارو و 

غذا، اطالعات الزم را در اختیار بیمار قرار مي دهد؟
... ادامه در صفحه ي بعد
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تصویرهاي تشکیل شده روي فیلم هاي رادیوگرافي یا صفحه هاي 
فلوئورس��انس قابل دیدن هس��تند. زماني که اشعه ي رنتگن یا همان 
اش��عه ي ایکس، المپ رادیوگرافي را ترک مي کند، با جسم مورد نظر 
برخورد کرده و پس از عبور از آن، با فیلم حس��اس برخورد مي کند. 
پس از مراحل ظهور و ثبوت، تصویري روي فیلم ایجاد مي ش��ود که 
این تصویر، به میزان انرژي جذب ش��ده در فیلم حس��اس به اشعه ي 
ایکس بس��تگي دارد. نتیجه ي نهایي، یک عکس رادیوگرافي است که 
س��ایه هاي مختلف )از سفید تا سیاه( را که در نتیجه ي عبور اشعه از 
جس��م مورد نظر )که در اکثر موارد، بدن انسان است( روي آن ایجاد 

شده است، نشان مي دهد.
برخي از روش هاي دیگر تشخیص عبارت اند از:

- توموگرافي )تصویرنگاري مقطعي(
- سي تي اسکن )توموگرافي کامپیوتري(

- اولتراس��ونوگرافي )اس��تفاده از ام��واج صوتي ب��ا فرکانس 60 
کیلوهرتز تا 10 مگاهرتز(

- ایزوتوپ اسکن )استفاده از مواد رادیواکتیو، اشعه ي گاما(
- MRI )استفاده از رزونانس میدان هاي مغناطیسي(

در بس��یاري از موارد، براي آزمون هاي رادیوگرافي از مواد حاجب 
به عنوان عامل کنتراست استفاده مي شود؛ مثاًل براي دستگاه گوارش، 

از س��ولفات باریوم و براي سیستم ادراري، از ترکیبات یددار استفاده 
مي کنند.

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
در حال حاضر این رشته در مقاطع کارداني و کارشناسي ناپیوسته 
و کارشناسي ارشد ناپیوس��ته در کشور ارائه مي شود. داوطلبان این 
رشته در کنکور سراسري، ابتدا در مقطع کارداني پذیرفته مي شوند، 
آن گاه پس از این دوره مي توانند در آزمون کارداني به کارشناس��ي 
شرکت کنند و ادامه ي تحصیل دهند. هم چنین فارغ التحصیالن این 
رش��ته پس از گذراندن دوره ي کارشناسي، امکان شرکت در آزمون 
مقاطع کارشناس��ي ارشد و دکتراي رشته هایي مثل فیزیک پزشکي 

و علوم تشریحي )آناتومي( را نیز دارند. 

فرصت هاي شغلي
فارغ التحصیالن این رشته مي توانند در مؤسسه هاي تصویرنگاري 
)رادیولوژي، ایزوتوپ اس��کن، سي تي اسکن و MRI( و هم چنین در 
بیمارس��تان ها فعالیت کنند. گروهی از فارغ التحصیالن نیز به عنوان 
بازرسان کار با اشعه ي ایکس، در سازمان انرژي اتمي و دانشگاه هاي 

علوم پزشکي سطح کشور مشغول به کار هستند. 

... ادامه از صفحه ي قبل
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان تغذیه، این وظیف��ه ي یک متخصص 
تغذیه است که اطالعات مورد نظر را در اختیار بیمار قرار دهد. به 
عبارت دیگر هر پزش��ک پس از تش��خیص بیماري باید بیمار را به 
متخصص تغذیه ارجاع دهد تا او با توجه به نوع بیماري و داروهاي 

تجویزشده، رژیم غذایي الزم را تعیین کند.
یک پزشک، آش��نایي کاملي با غذاها و نیازهاي تغذیه اي ندارد؛ زیرا 
در مدت تحصیل فقط 2 واحد در این زمینه مي گذراند. براي همین گاهي 

اوقات داروهایي که تجویز مي شود، تداخل غذا و دارو ایجاد مي کند. 
از زماني که به کارشناس��ان تغذیه، اجازه ي مطب داده شده است، 
این رشته در بیمارستان ها هویت و جایگاه تازه اي پیدا کرده است. پزشک 
فقط لیست غذاها یا مواد غذایي که بیمار نباید بخورد، تعیین مي کند، اما 
کارشناس تغذیه تعیین می کند که یک بیمار چگونه و چه قدر باید بخورد 

تا هم  مواد غذایي مورد نیاز به بدنش برس��د و هم رژیم غذایي را حفظ 
کند. فارغ التحصیالن این رش��ته مي توانند در شبکه هاي بهداشتي براي 
پیش گی��ري از بیماري ها فعالیت کنند؛ مثاًل به م��ادران باردار، برنامه ي 
غذایي مناسبي آموزش مي دهند تا فرزندان سالمي به دنیا آورند و بتوانند 
آن ها را به راحتي ش��یر دهند. هم چنین در بیمارس��تان ها، هتل ها، مهد 
کودک ه��ا، هواپیمایي و هر جاي دیگري که ب��ه گروهي از افراد جامعه 
تغذیه داده مي شود، حضور متخصص، ضروري است. حتي در مدرسه ها 
به خصوص دبیرستان هاي دخترانه باید یک مشاور تغذیه حضور داشته 

و جواب گوي مشکالت تغذیه اي نوجوانان باشد. 
فارغ التحصیل رش��ته ي تغذی��ه مي تواند در کارخانه ه��اي تولید مواد 
غذایي، اداره ي استاندارد مواد غذایي، مراکز تحقیقاتي پزشکي مثل مراکزي 
که روي بیماري هاي غدد تحقیق مي کنند یا اداره ي تغذیه ي وزارت بهداشت 

فعالیت کرده یا به عنوان مشاور رژیم درماني، جذب ورزشگاه ها شود.

تكنولوژی پرتوشناسی
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مدیریت خدمات
 بهداشتي  - درماني

یک بیمارستان باید عالوه بر پزشکان متخصص و دستگاه هاي پزشکي 
پیش��رفته، از مدیریتي کارآمد برخوردار باشد تا بتواند رضایت ارباب رجوع 
و کارکنان بیمارس��تان را جلب کند. به عبارت دیگر الزمه ي این که در یک 
بیمارس��تان، ارباب رجوع وقت کم تري صرف کنند، از احس��اس مسئولیت 
ارائه دهن��دگان خدمات به نحو مطلوب تري برخوردار ش��وند و با احترام و 
حرمت بیش تري با آن ها برخورد ش��ود، وجود یک مدیر کارآمد اس��ت که 
دانش تئوریک، تجربه ي کافي، وجدان بیدار و احس��اس مس��ئولیت داشته 
باش��د. از سوي دیگر، از طراحي ساختمان تا برنامه ریزي براي ایجاد، اداره، 
توس��عه و احتماالً تعطیلي یک بیمارستان، نیازمند بهره گیري از اندیشه ي 
متخصصان رش��ته ي مدیریت خدمات بهداشتي- درماني است؛ افرادي که 
عالوه ب��ر دانش مدیری��ت، در زمینه ي داروشناس��ي، مدیریت اختصاصي 
واحدهاي مختلف بیمارستاني، استانداردهاي بیمارستاني، کاربرد کامپیوتر 
در مدیریت بیمارس��تان، روابط درون بخش��ي و برون بخش��ي بیمارستان، 
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان در ایران، ارزیابي مراقبت هاي بهداشتي 
و درماني، برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتي و درماني و 
نظام بهداشتي و درماني تطبیقي، اطالعات الزم را دارند؛ هم چنین کلیاتي 

درباره ي داروسازي، پرستاري، پزشکي و بهداشت بیمارستان مي خوانند.
رش��ته ي مدیریت خدمات بهداش��تي- درماني با بررس��ي درس هاي 
مدیری��ت و تطبی��ق آن ها ب��ا درس هاي بهداش��تي، نح��وه ي اداره ي امور 
ش��اخه ها ی��ا زیرمجموعه هاي مختلف نظام بهداش��ت و درم��ان را تعیین 
مي کند؛ یعني به دانش آموختگان این رش��ته در س��ه مقطع کارشناس��ي، 
کارشناسي ارشد و دکترا، نحوه ي اداره ي شبکه هاي مختلف نظام بهداشت 
و درمان، از خانه ي بهداش��ت گرفته تا مرکز بهداش��تي- درماني روستایي 
و ش��هري، بیمارس��تان هاي عمومي و تخصصي وابسته به مرکز بهداشتي- 
درماني ش��هري، درمانگاه ها، دانش��گاه هاي علوم پزشکي و بیمارستان هاي 
تخصصي و آموزش��ي وابس��ته به آن ها و حتي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کي، آموزش داده مي ش��ود. مدیریت، یک رشته ي تخصصي 
اس��ت و مانند رش��ته ي پزش��کي، ش��اخه هاي متنوعي دارد و عرصه هاي 
متنوعي را تحت پوش��ش قرار مي دهد که یک��ي از این عرصه ها، عرصه ي 
بهداش��ت و درمان اس��ت؛ عرصه اي که داراي ظرافت هاي خاصي اس��ت و 
مدی��ر آن مي تواند باعث افزایش رضایت بیمار و کارایي س��ازمان زیر نظر 
خود ش��ود. در این میان رش��ته ي مدیریت خدمات بهداش��تي- درماني با 
آموزش دانش هاي متنوعي مانند روان شناسي اجتماعي، اقتصاد، تکنولوژي 
درماني، جامعه شناسي و مردم شناسي پزشکي، حسابداري، شناخت فضاي 
فیزیکي و بخش هاي مختلف بیمارستان و ارتباط بیمارستان به عنوان یک 

سیس��تم با سیستم هاي بزرگ تر اجتماعي و هم چنین با برگزاري دوره هاي 
کارآم��وزي و کارورزي متعدد، نیروي انس��اني مورد نی��از را براي مدیریت 

مراکز بهداشتي- درماني تربیت مي کند.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

کسي که مي خواهد این رشته را انتخاب کند باید باور قلبي داشته باشد 
که رش��ته ي مدیریت خدمات درماني- بهداشتي به درد جامعه مي خورد و 
در آینده، ش��غلي خواهد داش��ت که در درجه ي اول مورد رضاي پروردگار 

است و در درجه ي بعد خدمتش دقیقاً در جامعه منعکس مي شود. 
فارغ التحصیل این رشته به عنوان مدیر بخش بهداشت و درمان عمدتاً 
ب��ا بیماران، یعني با ضعیف ترین، مظلوم ترین، نیازمندترین، حس��اس ترین 
و ناش��کیبا ترین انسان ها روبه روست و از س��وي دیگر با استرس، اضطراب، 
کمبودها، نواقص، نارضایتي ها و برخوردهاي متنوع س��روکار دارد؛ بنابراین 
باید از پختگي، تحمل و شکیبایي برخوردار باشد. هم چنین الزم است که از 
نظر جسمي و روحي قوي بوده و در تصمیم گیري ها قاطع باشد. دانشجوي 
این رش��ته باید ب��ه درس هاي علوم تجربي مثل فیزیک، ش��یمي، ریاضي، 
زیست شناسي و هم چنین زبان انگلیس��ي مسلط باشد. هم چنین موفقیت 
در این رشته منوط به موفقیت دانشجو در دوره هاي کارآموزي و کارورزي 
است. بیش تر منابع این رشته به زبان انگلیسي است و در ضمن، تکنولوژي 
درماني، زبان انگلیسي است و پزشکان به عنوان کادر درماني بیمارستان با 
این زبان آشنایي کامل دارند و اصطالح هاي پزشکي را به زبان انگلیسي به 
کار مي برن��د و اگر یک مدیر بخواهد ارتباط نزدیک تر و تفاهم بیش تري با 

کادر درماني داشته باشد باید به زبان انگلیسي مسلط باشد. 
فرصت هاي شغلي

امروزه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي به اهمیت این رشته 
و نی��از جامعه به فارغ التحصیالن آن پي برده اس��ت و ب��ه همین دلیل به 
رغم آن که در تعدادي از رش��ته هاي علوم پزشکي مانند پزشکي، پرستاري 
و مامای��ي با تع��داد قابل توجه��ي فارغ التحصیل روبه رو هس��تیم، در کل 
س��اختار مدیریتي نظام بهداش��ت و درمان کش��ور، از وزارت خانه گرفته تا 
دانشگاه هاي علوم پزشکي، ش��بکه هاي بهداشتي- درماني و بیمارستان ها، 
به فارغ التحصیالن این رش��ته در هر س��ه مقطع کارشناس��ي، کارشناسي 
ارش��د و دکترا نیاز داریم. هم چنین فارغ التحصیل این رش��ته مي تواند در 
هالل احمر، س��ازمان تأمین اجتماعي و س��ازمان بیمه ي خدمات درماني 
فعالیت کند. فارغ التحصیل این رش��ته عالوه بر بیمارستان ها، درمانگاه ها و 
خانه هاي بهداش��ت، در هر وزارت خانه اي که اداره ي بهداشت داشته باشد، 

مي تواند کار کند. 
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شنوایي شناسی

شنوایي شناسي، علم  شناسایي، ارزیابي، تشخیص و کنترل مشکالت 
سیستم شنوایي )ش��امل تعادل نیز مي شود( و سیستم عصبي شنوایي، 
بازتواني و نوتواني ش��نوایي براي کودکان و افراد بزرگ سال )به وسیله ي 
پروتزهاي مختلف، از جمله سمعک و روش هاي تربیت شنوایي(، انتخاب، 
تطبی��ق و تجویز سیس��تم هاي تقویت کننده ي صوتي مثل س��معک و 

تجهیزات مشابه و تدارک تجهیزات محافظت کننده ي شنوایي است.
کارشناسان این رشته براي شناسایي و پیش گیري و کنترل اختالالت 
ش��نوایي از نوتواني، درمان با تمرین هاي ورزشي و بازتواني حس تعادلي 
اس��تفاده مي کنند. این کارشناس��ان در حیطه ي کار تخصصي خود، در 

دعاوي قضایي نیز به ارائه ي نظریات فني مي پردازند.

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
این رش��ته در حال حاضر داراي دو مقطع کارشناس��ي پیوس��ته و 
کارشناس��ي ارشد ناپیوسته است. طول متوس��ط دوره ي کارشناسي، 4 
س��ال اس��ت و نظام آموزش��ي آن، مطابق با نظام آموزشي شوراي عالي 
برنامه ریزي است. این رشته در مقطع کارشناسي، گرایش خاصي ندارد و 

به صورت علمي ارائه مي شود.
شنوایي شناسي كودكان

متخصصان این موضوع، بیش تر شناس��ایي س��ریع و به موقع آسیب 
ش��نوایي را در مقاطع س��ني مختلف )نوزادان، کودکان پیش دبستاني، 
کودکان مدرس��ه و ...( انجام مي دهند و در این موارد از روش هاي ساده 
و سریع و اس��تاندارد، استفاده مي کنند و پس از ارزیابي دقیق، کودکان 
نیازمند را براي پیش گیري و درمان به متخصصان و مراکز خاص معرفي 

مي کنند.
شنوایي شناسي بالیني

در این زمینه، انواع روش هاي آزمایشي رفتاري یا الکتروفیزیولوژیک 
را براي ارزیابي عملکرد سیس��تم هاي شنوایي و تعادلي به کار مي برند و 
بعد از تعیین محل ضایعه و علت مشکل شنوایي، ارزیابي و آزمایش هاي 
مختل��ف را انج��ام داده و در صورت نی��از، براي درمان هاي پزش��کي و 

توان بخشي ارجاع مي دهند.
شنوایي شناسي صنعتي

این ش��اخه ش��امل بررس��ي صدا و میزان ضرر و زیان و محدوده ي 
صداه��اي مجاز براي حفاظت ش��نوایي کارگ��ران و کارکن��ان در برابر 
آالینده هاي صوتي اس��ت. در این م��ورد، تدبیرهاي الزم را براي کاهش 

شدت صداها، کنترل وضعیت ش��نوایي کارگران و آموزش آن ها، فراهم 
ک��ردن محافظت کننده هاي گوش، اندازه گیري ش��دت ص��دا در مراکز 
صنعتي و مقایس��ه ي آن با جدول س��طوح مجاز، ارائه ي طرح هایي براي 
شناسایي افراد در معرض خطر آسیب شنوایي، پژوهش، مشاوره با افراد 
صالحیت دار و مس��ئوالن درباره ي روش هاي مناس��ب حفاظت شنوایي 

انجام مي دهند. 
شنوایي  شناسي توان بخشي

در این شاخه عالوه بر ارزیابي سیستم شنوایي و انجام آزمایش هاي 
خاص، برقراري ارتباط با وسایل کمکي و آموزش هاي الزم براي استفاده 
و مراقبت از وسایل کمکي ارائه مي شود. هم چنین انجام بازتواني شنوایي 
را که ش��امل گفتارخواني، لب خواني، رشد مهارت هاي شنیداري )تربیت 
شنوایي(، رشد زبان و کمک به فرد ناتوان براي سازگاري رواني و اجتماعي 

به وسیله ي مشاوره و برنامه ریزي هاي آموزشي است، انجام مي دهند. 
در ای��ن مورد، راهنمایي والدین، پژوهش ه��اي الزم براي ارزیابي و 
مقایس��ه ي انواع روش هاي ارتباط��ي و ... را در برنامه ي خود طرح ریزي 

مي کنند.

فرصت هاي شغلي
فارغ التحصیالن این رش��ته مي توانند در زمینه هاي زیر مش��غول به 

کار شوند:
- فعالی��ت در مراک��ز شنوایي شناس��ي خصوصي، دولت��ي و مراکز 

دانشگاهي.
- کارخانه ه��ا و مراک��ز صنعتي ب��راي ارزیابي صوت، اث��رات آن و 

پیش گیري.
- مدرسه ها )عادي و استثنایي(.

- خانه هاي بهداشت.
- تأس��یس و دریافت مجوز کلینیک هاي خصوصي و مؤسس��ه هاي 

شنوایي شناسي، با همکاري مسئوالن فني.
- فعالیت در زمینه هاي آموزشي در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم.

- فعالیت در زمینه هاي تحقیقاتي در مؤسسه هاي مربوطه.
- مراکز مشاوره اي وابسته به سازمان بهزیستي و نظایر آن.

دامنه ي فعالیت شنوایي شناس��ان، بسیار وسیع است و کارشناسان 
آن بر اس��اس زمینه و عالقه ي خود، مي توانند در مراکز مختلف فعالیت 

کنند. 
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بینایي سنجي

بینایي سنجي، علم مراقبت هاي بینایي است و کارشناسان این رشته به 
عنوان مراقبان اولیه ي بهداش��ت چشم، مسئولیت حفظ و سالمت بینایي را 

بر عهده دارند.
س��ازمان بهداش��ت جهاني، علم بینایي س��نجي را مراقبت اولیه از بینایي 
مي داند؛ به این معنا که یک بیمار چش��م در آغاز باید توس��ط یک بینایي سنج 
)اپتومتریس��ت( معاینه ش��ود تا اگر دچار عیب هاي انکس��اري، اختالالت دید 
دوچشمي، انحرافات عضالني آشکار و غیر آشکار، تنبلي چشم، فیکساسیون هاي 
غیر مرکزي و مواردي از این قبیل بود، توس��ط متخصص بینایي سنجي معاینه 
ش��ود و در غیر این صورت به پزش��ک متخصص ارجاع داده شود. تشخیص و 
تصحیح عیب هاي انکس��اري )نزدیک بیني، دوربیني و آستیگماتیسم( با تجویز 
عدس��ي هاي مناسب مانند عدس��ي هاي عینک یا لنزهاي تماسي، تشخیص و 
تصحیح اختالالت دید دوچشمي و تنبلي چشم، تعیین بهداشت عمومي چشم 
و بهداش��ت بینایي در محیط هاي کار و تحصی��ل و دادن آموزش الزم در این 
زمینه، بر عهده ي بینایي س��نج اس��ت. یک بینایي س��نج باید روي محیط هاي 
کار از نظر مقدار روش��نایي و حفاظت بینایي، کار کارشناس��ي کند. هم چنین 
تهیه و تجویز وسایل کمک بینایي مانند اکولرهاي ساده و مرکب، سیستم هاي 
تلسکوپیک و تلویزیون هاي مداربس��ته براي نیمه بینایان و اندازه گیري میدان 
بینایي، در تخصص فارغ التحصیالن این رش��ته است. از سوي دیگر وقتي یک 
بیمار به بینایي س��نج مراجع��ه مي کند، متخصص این رش��ته، پس از گرفتن 
تاریخچه ي س��المت چشم و معاینه ي دقیق براي تعیین اشکال هاي اصلي، در 
صورت نیاز، بیمار را به متخصص مربوطه اعم از چشم پزشک، متخصص گوش 

و حلق و بیني، متخصص داخلي یا متخصص مغز و اعصاب ارجاع مي دهد. 
عل��م بینای��ي، درخت��ي تنومند و بزرگ اس��ت که داراي دو ش��اخه ي 
اصلي چشم پزش��کي و بینایي س��نجي است. البته هر یک از این دو شاخه به 
شاخه هاي فرعي تري تقسیم مي ش��وند. مهم ترین تخصص یک بینایي سنج 
در مقطع کارشناسي، تشخیص عیب هاي انکساري و تصحیح آن ها با عینک 
یا لنزهاي نامرئي اس��ت؛ زیرا حدود 100 واحد از درس هاي دانشگاهي یک 
دانشجوي کارشناسي بینایي سنجي، در این زمینه است و در مدت گذراندن 

این 100 واحد، تجربه و دانش الزم را به دست مي آورد. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دس��تگاه بینایي ب��دون وجود ن��ور، کارایي ندارد؛ به همی��ن دلیل، یک 
بینایي س��نج باید از نور و ویژگي هاي آن اطالع داش��ته باشد؛ اطالعاتي که به 
کمک علم فیزیک مي توان به آن ها دست یافت. یک بینایي سنج باید به درس 
فیزی��ک، به خصوص به فیزیک نور، مس��لط و عالقه مند باش��د. هم چنین در 

طول دبیرستان درس هاي ریاضي و زیست شناسي را به خوبي فراگرفته باشد. 
از نظر جس��ماني نیز الزم اس��ت که از چشم ها و دس��ت هایي سالم برخوردار 
باش��د. در ضمن، این رش��ته، صبر و حوصله ی زیادي مي خواهد؛ زیرا تعیین 
نمره ي عینک، یکي از سخت ترین کارها در علوم بینایي است و نیاز به صبر و 
حوصله ي زیادي دارد. نحوه ي کار نیز براي سنین مختلف، متفاوت است؛ یعني 
تعیین نمره ي عینک براي کودک با یک فرد مسن، فرق مي کند. براي همین 

برخي از چشم پزشکان ترجیح مي دهند که در این زمینه فعالیت نکنند. 
دانش��جوي این رش��ته باید در مدت تحصیل، اطالعات عمومي خوبي 
در زمینه ي پزش��کي به دس��ت آورد، زیرا وقتي بیمار به بینایي سنج مراجعه 
مي کند، از مشکل خود اطالع دقیقي ندارد؛ براي مثال فقط از سردرد یا تاري 
دید شکایت مي کند. این وظیفه ي بینایي سنج است که تشخیص دهد آیا این 
مشکل به چشم بیمار بازمي گردد یا این بیمار، مشکالت دیگري نیز دارد که 
در این صورت باید او را به پزش��ک متخصص مربوطه ارجاع دهد. دانشجوي 
این رشته اگر بخواهد متخصص خوبي شود و کار خوبي ارائه دهد، باید روابط 
عمومي خوبي نیز داشته باشد تا بتواند اعتماد بیمار را جلب کند و براي یاري 

رساندن به بیمار و مداواي او قدم بردارد. 
فرصت شغلي

در حال حاضر یک بینایي س��نج، موقعیت کاري خوبي دارد و بیش تر 
فارغ التحصیالن، جذب بازار کار مي ش��وند؛ زی��را عالوه بر این که مي توانند 
به طور مس��تقل مطب باز کنند و در زمینه ي تخصص خود فعالیت کنند، 
افرادي هس��تند که در زمین��ه ي ارائه ي عینک هاي مرب��وط به عیب هاي 
انکس��اري، به ط��ور علمي و دانش��گاهي تخصص دیده ان��د. در ضمن یک 
بینایي س��نج مي تواند به عنوان مش��اور در مورد بهداشت چشم و مشکالت 
بینایي در محیط هاي آموزش��ي، خدماتي و صنایع با سازمان هاي دولتي و 
صنایع همکاري کند یا مسئول سنجش بینایي در امور استخدامي و نظامي 
و دریافت گواهي نامه ي رانندگي و خلباني باش��د یا در اورژانس براي انجام 

کمک هاي اولیه ي چشمي تا رسیدن بیمار به مراکز مربوطه فعالیت کند.
از س��وي دیگر یک بینایي س��نج عالوه بر درمان مي تواند در زمینه ي 
پیش گیري نیز فعالیت کند؛ مثل طراحي طرح پیش گیري از تنبلي چش��م 
که هر س��اله با همکاري س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایي و سازمان 
بهزیستي برگزار مي شود. در این طرح، فارغ التحصیالن این رشته، حضوري 
فعال دارند و با شناسایي سریع و به موقع بیماران و انجام توان بخشي مورد 
نیاز و با اس��تفاده از تکنیک هاي مناس��ب، از ای��ن نابه هنجاري جلوگیري 

مي کنند.
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توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
آمار، به ویژه آمار حیاتي، در رشته ي مدارک پزشکي از اهمیت 
بسیاري برخوردار اس��ت؛ به همین دلیل دانشجوي مدارک پزشکي 
باید در درس ریاضي و آمار قوي بوده و هم چنین به زبان انگلیس��ي 

مسلط باشد.
آشنایي با کامپیوتر براي دانشجوي این رشته ضروري است. یکي 
از اهداف مهم در رشته ي مدارک پزشکي ایجاد ارتباطات اطالعاتي 
در سطوح ملي و بین المللي است؛ به همین دلیل استفاده از کامپیوتر 
در سیس��تم بهداشت و درمان، بس��یار اهمیت دارد. دانشجو باید به 
زیست شناس��ي عالقه مند باشد، زیرا درنهایت پرونده هاي بیماران را 
ک��ه در آن ها اطالعات مرب��وط به نوع بیماري و نح��وه ي درمان یا 

پیشرفت بیماري درج شده است، تجزیه و تحلیل مي کند.

فرصت هاي شغلي
در ه��ر بیمارس��تان ی��ا مرکز خدمات��ي- درماني، بخش��ي 
ب��ه نام بخش مدارک پزش��کي وج��ود دارد ک��ه داراي 4 واحد 
آم��ار بیمارس��تاني، پذی��رش، بایگاني مدارک پزش��کي و واحد 
کدگذاري بیماري هاست و مسئول این بخش و کارکنان آن باید 

فارغ التحصیل رشته ي مدارک پزشکي باشند.
بخش مدارک پزشکي بیمارستان، یک بخش تخصصي است 

و باید توسط فارغ التحصیل این رشته اداره شود.

فناوری اطالعات سالمت

رشته ي فناوري اطالعات س��المت تا قبل از سال 1388 با 
عنوان »مدارک پزش��کي« شناخته مي شد و در مقطع کارداني 
از بی��ن داوطلبان آزمون سراس��ري دانش��جو مي پذیرفت اما با 
رش��د سریع فناوري اّطالعات و ارتباطات،  طبقه بندي و فرآوري 
اطالع��ات در عصر حاضر، ش��بکه هاي اطالعات��ي، اینترنت و ... 
عنوان این رش��ته، متناسب با نیاز جامعه ي کنوني تغییر کرد تا 
محتواي آن را بهتر نشان دهد. فناوري اطالعات سالمت رشته اي 
اس��ت علمي- اطالعاتي و اطالعات بهداشتي- درماني در قلمرو 
آن ق��رار مي گیرد و ش��امل همه ي اوراق و مدارک بهداش��تي- 
درماني اس��ت که توسط مراکز خدمات بهداشتی- درماني تهیه 
و نگهداري مي شود. البته این اطالعات توسط گروه هاي پزشکي 
یا پیراپزشکي تولید و ثبت مي شوند و متخصص مدارک پزشکي 
از آن ها نگهداري مي کند. هدف این رش��ته تربیت افرادي است 
ک��ه با طبقه بندي یا کدگذاري بین الملل��ي بیماري ها، تنظیم و 
بایگاني مدارک پزش��کي، کلیات پزشکي،  شناخت اصطالحات 
پزش��کي،  آمار، کامپیوتر و نحوه ي صحیح پذیرش بیماران آشنا 
شوند و با تکیه بر سیس��تم هاي صحیح و دسته بندي اطالعات 
که نیاز به جمع آوري،  پردازش و توزیع بهینه ي اطالعات اس��ت 
بتوان از این اطالعات براي آمار بیمارس��تاني، بهداشت عمومي 
و اجتماع��ي، پیش��گیري، درم��ان و پژوهش اس��تفاده کرد. به 
دلیل کار و فعالیت در محیط بیمارس��تان و مش��کالت مربوط 
ب��ه آن داوطلبان این رش��ته باید توان جس��مي باالیي داش��ته 
باش��ند هم چنین باید ق��درت تجزیه و تحلی��ل اطالعات انبوه 
را داش��ته باش��ند و با گردآوري و طبقه بندي صحیح اس��ناد و 
مدارک پزشکي در سازماندهي اطالعات نقش مؤثري ایفا کنند. 
داوطلبان باید به درس های آمار، ریاضي، زیست شناس��ي، زبان 

انگلیسي و کامپیوتر عالقه مند باشند.

ادامه ی تحصیل
امکان ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناس��ي ارش��د این رشته 
در داخل کش��ور وجود دارد. هم چنین امکان تغییر رشته در مقطع 
کارشناس��ي ارش��د یا رش��ته هایي مانند اپیدمیولوژي، کتابداري و 
اطالع رساني پزش��کي، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتي 

و درماني و مهندسي پزشکي فراهم است. 
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زندگي س��المي به مردم ببخشد؛ در نتیجه تمام فعالیت آن ها 
براي پیش گیري از انتقال بیماري از محیط به انس��ان اس��ت؛ 
اما رش��ته ي محیط زیس��ت به مطالعه ي همه ي عوامل زنده و 
غی��ر زنده اي مي پردازد که انس��ان را دربرگرفت��ه و بر زندگي 
او تأثیر مي گذارند. در واقع رش��ته ي محیط زیس��ت به بررسي 
تأثیرات انس��ان بر محیط زیس��ت و محیط زیست بر انسان و 

سایر موجودات مي پردازد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رش��ته ي بهداش��ت محیط داراي س��ه جنب��ه ي بیولوژي، 
شیمي، فیزیک و ریاضي است و دانشجوي این رشته در صورت 
عالقه مندي به هر یک از زمینه هاي ذکرش��ده مي تواند در این 
رشته موفق ش��ود. هم چنین توانمندي در درس هاي ریاضي و 
فیزیک، یکي از عوامل مهم موفقیت دانش��جوي بهداش��ت در 
مقاطع باالتر است. از آن جا که بهداشت محیط به یک مسئله ي 
خ��اص نمي پردازد، دانش��جوي این رش��ته باید دیدي وس��یع 
و حوصله اي بس��یار داش��ته باش��د تا بتواند در این رشته موفق 
ش��ود. البته خود این امر، جذابیت رش��ته ي بهداشت محیط را 
دوچندان کرده اس��ت؛ زیرا فرصت هاي ش��غلي آن، محدود به 
یک مکان خاص نمي ش��ود و متخصص این رش��ته مي تواند در 
زمینه ي بهداش��ت آب، خاک، هوا و مواد غذایي، کاري متنوع و 

در عین حال پرتحرک داشته باشد. 

فرصت هاي شغلي
ی��ک فارغ التحصیل توانمند بهداش��ت محی��ط در مقطع 
کارداني مي تواند در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
و در مقطع کارشناسي در شهرداري ها، سازمان آب و فاضالب، 
ش��رکت هاي خصوصي طراحي تصفیه خانه ي آب و فاضالب و 
س��ازمان حفظ محیط زیس��ت، فرصت هاي ش��غلي مناسبي 

داشته باشد. 

مهندسی بهداشت محیط

رشته ي بهداشت محیط، به مطالعه ي مسایل زیست محیطي 
از قبی��ل آب، فاضالب، زباله، هوا و کنترل بهداش��ت مواد غذایي 
مي پ��ردازد ت��ا دانش��جویان پ��س از فارغ التحصیل��ي بتوانند در 
اجتماع��ات کوچک مس��تقر ش��وند و پس از مطالعه و بررس��ي 
مشکالت بهداش��ت منطقه، براي حل این مشکالت قدم بردارند؛ 
یعني دانشجویان باید بتوانند با دادن طرح هایي مفید و عملي در 
زمینه ي تأمین آب آش��امیدني سالم، دفع صحیح زباله، به سازي 
مکان هاي عمومي، مبارزه با حشرات و ناقالن بیماري، مردم را در 
رفع این مش��کالت راهنمایي و کمک کرده و اطالعات و آمارهاي 

الزم را در موارد فوق جمع آوري و طبقه بندي کنند. 
رشته ي بهداشت محیط به محیط زیست و مسایل بهداشتي 
محیط زیست مي پردازد. این رشته در مقطع کارداني، مسایل 
زیس��ت محیطي را به صورت س��اده تري مطرح مي کند؛ زیرا 
کاردان ه��ا در اجتماعات کوچک تري مثل روس��تاها به مردم 
خدمت مي کنند و به مس��ایل بهداشتي اولیه ي آن ها از قبیل 
پاکیزه کردن آب )گندزدایي آب(، مبارزه با حشرات، تصفیه ي 
فاضالب و بهداشت مس��کن و مکان هاي عمومي مي پردازند. 
این رشته در مقطع کارشناسي، تخصصي تر و فني تر مي شود؛ 
زیرا فارغ التحصیالن باید بتوانن��د براي اجتماعات بزرگ تر از 
قبیل ش��هرها برنامه ریزي بهداشتي کنند. براي مثال طراحي 
تصفیه خان��ه ي آب یا فاضالب ش��هرها، نح��وه ي جمع آوري 
فاض��الب، نح��وه ي توزیع و انتقال آب، ش��ناخت آالینده ها و 
کنت��رل آن ها، در حیطه ي فعالیت فارغ التحصیالن بهداش��ت 

محیط است. 
در م��ورد تفاوت این رش��ته با رش��ته ي مهندس��ي منابع 
طبیع��ي گرایش محیط زیس��ت گفته مي ش��ود: در رش��ته ي 
بهداشت محیط، محور اصلي، انسان است و این رشته با عوامل 
بیماري زاي محیطي که س��المت انسان را به خطر مي اندازند، 
مبارزه مي کند؛ یعني رش��ته ي بهداشت محیط تالش مي کند 
تا ب��ا در اختیار ق��رار دادن محیط��ي س��الم از طریق کنترل 
فاضالب، زباله، آلودگي هوا و بهداش��ت مکان ها و مواد غذایي، 
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زمین شـناسي

در زمین شناس��ي، منشأ زمین، تاریخ، ساختمان زمین و مواد 
متشکله ي آن، منابع طبیعي موجود در زمین و تغییر و تحوالتي 

که در طول زمان پدید آمده اند، مورد بررسي قرار مي گیرد.
علم زمین شناس��ي اکنون عصر طالیي خود را س��پري 
مي کند. نظریه هاي جدید، به بس��یاري از س��ؤال ها پاس��خ 
قطعي داده اند و پیشرفت هاي زیادي نیز در ساخت و ارائه ي 
دستگاه هاي مورد اس��تفاده در زمین شناسي به دست آمده 
اس��ت. اینک از اعماق اقیانوس ها تا نوک بزرگ ترین قله ها و 
حتي ماوراي این دو، مورد مطالعه قرار گرفته  اند و اطالعات 
حاصل از آن ها به صورت نقش��ه و گزارش ثبت ش��ده  است. 
ماهواره هاي اکتشافي در مدار زمین چنان اطالعات باارزش، 
دقی��ق و لحظ��ه  به لحظ��ه اي از وضعیت زمی��ن و درون و 
بی��رون و تغییرات حاصل در آن، تهی��ه و ارائه مي کنند که 
گاه اطالعات حاصل از منابع غني معدني یک کشور توسط 
ماهواره ي کش��وري دیگ��ر در اختیار مجریان امور کش��ور 

صاحب آن منبع قرار ندارد. 
با توجه به وابس��تگي اقتصادي بسیاري از کشورهاي دنیا به 
منابع معدني اعم از نفت، گاز، طال و فلزات دیگر و کاني هاي غیر 
فلزي و نقش زمین شناس��ي در شناس��ایي و اکتش��اف این منابع 
و ی��اري رس��اندن به علوم مرتبط دیگر در ای��ن زمینه ها، جایگاه 
زمین شناس��ي در عصر حاضر در جایگاه��ي ویژه و در خور تأمل 

است. 
زمین شناسي در ایران

کش��ور ایران با مساحتي گسترده، ش��امل تنوع پدیده هاي 
مختلِف مرتبط با علم زمین شناس��ي اس��ت. این سرزمین با در 
اختیار داش��تن منابع معدني بس��یار غني اعم از مواد سوختي و 
ذخایر فل��زي و غیر فلزي گران بها و قرار گرفتن روي منطقه اي 
فعال از نظر زمین شناسي که باعث وقوع زلزله ها، تغییر ساختار 
زمین، پدیده ي کوه زای��ي، تغییر پهناي دریاها و خلیج مجاور و 
ده ها مطلب ش��گفت انگیز و درخور دقت و مطالعه، نیاز فراواني 
به پژوهش��گران و متخصصاني دارد که ب��ه مطالعه و کاوش در 
آن بپردازند و ضمن ش��ناخت اس��رار آن، نعمت هاي خدادادي 
نهفته در دل آن را آشکار کنند و مورد بهره برداري صحیح قرار 

دهند.

جنب و جوش در زمین
زمین شناسي، بسیاري از پرسش هاي هیجان انگیز 
و ج��ذاب پیرامون ما را به بحث و بررس��ي مي گذارد؛ 
این ک��ه زمین در اولین روزهاي عمر خود چگونه بوده 
است، چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع تر و اقیانوس 

آرام کوچک تر مي شود و ... .
دانشجوي زمین شناس��ي عالوه بر تسلط کافي بر 
درس هایي مثل فیزیک، شیمي و ریاضي، باید از قدرت 
تجسم مناس��بي نیز برخوردار باشد. یک زمین شناس 
نه تنها در دوران دانشجویي، بلکه در زمینه هاي شغلي 
نیز با محیط هاي طبیعي مثل کوه و بیابان روبه روست؛ 
بنابراین داش��تن روحیه اي پُر جنب و جوش و عالقه به 
زندگ��ي در محیط هایي مثل کوه و بیابان، الزمه ي آن 

است.
فارغ التحصی��الن مقط��ع کارشناس��ي رش��ته ي 
زمین شناس��ي مي توانن��د نقش��ه هاي زمین شناس��ي 
معدن��ي و جغرافیایي را مطالعه کرده و اطالعات آن را 
استخراج کنند و با گروه هاي اکتشاف معدن، آب یابي 
و بهره ب��رداري از آب هاي زیرزمیني همکاري داش��ته 
باش��ند. با توجه به توانایي هاي آن ها، وزارت خانه هاي 
صنای��ع و معادن، نف��ت، نیرو، راه، جهاد کش��اورزي، 
عل��وم و آم��وزش و پ��رورش، هم چنین ش��رکت ها و 
مؤسس��ه هایي مثل ذوب آهن، س��ازمان زمین شناسي 
کش��ور، فعالیت هاي سدس��ازي، آب یابي، حفر تونل، 
بخش هاي مرتبط با تهیه ي نقش��ه هاي زمین شناسي، 
مي توانند زمینه هاي اشتغال و فعالیت فارغ التحصیالن 

این رشته باشند.
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رش��ته ي گفتاردرماني یکي از زیرمجموعه هاي علوم توان بخشي است و 
هدف آن، یاري رس��اندن به افرادي است که دچار اختالالت گفتاري و زباني 

هستند. این کمک ها شامل موارد زیر مي شود:
ال��ف. کمک به افرادي که اختالالت تلفظي دارند، به گونه اي که بتوانند 

به درستي تولید صداهاي گفتاري را بیاموزند.
ب. کمک به بیماراني که اختالل در صورت دارند یا به علت هاي مختلف، 

حنجره ي آن ها جراحي شده و فاقد صداي طبیعي هستند.
ج. کم��ک ب��ه بیماراني ک��ه به دلیل آس��یب هاي مغ��زي، زبان پریش 
ش��ده اند. )این دسته از بیماران، قدرت سخن  گفتن نداشته یا بي ربط سخن 

مي گویند.(
د. یاري به ناشنوایان براي برقراري ارتباط کالمي.

ه. کمک به طیف گسترده اي از عقب ماندگان ذهني.
و. توصی��ه و مش��اوره ب��ه افراد جامعه ب��راي پیش گی��ري از اختالالت 

ذکرشده.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

صبور بودن، مهم ترین ویژگي ای است که یک گفتاردرمان گر باید داشته 
باش��د؛ زیرا بعضي از بیماران به کندي پیش��رفت مي کنند و به قول معروف 
پیشرفتشان میلي متري اس��ت؛ بنابراین الزم است که گفتاردرمان گر بردبار 

باشد و پا به  پاي بیمار پیش برود و او را درک کند.
هم چنین متخصص این رش��ته باید انعطاف پذیر باشد؛ زیرا در این کار، 
تنوع مراجعه کنندگان بسیار زیاد است و مراجعه کننده مي تواند یک بچه ي 2 
ساله تا یک فرد 90 ساله باشد که بدون شک هر یک روحیات و ویژگي هاي 
خ��اص خ��ود را دارند و یک گفتاردرمان گر باید ب��ا توجه به این ویژگي هاي 

فردي، نحوه ي درمان را انتخاب کند.
دانش��جوي موفق این رشته، کسي اس��ت که به زبان انگلیسي و دانش 
کامپیوتر مسلط باش��د؛ زیرا کتاب هاي این رشته در ایران بسیار کم است و 
دانش��جو باید بتواند از منابع خارجي یا از ش��بکه هاي رایانه اي استفاده کند. 
هم چنین بهتر اس��ت با لهجه هاي مختلف آشنایي داشته باشد چون ممکن 
اس��ت ناش��نوایي به او مراجعه کند که در یک محیط تُرک زبان یا کردزبان 
زندگي کرده اس��ت و اگر فرد، لهجه ي او را بلد باشد یا حداقل با جایگاه هاي 

تولید صداي آن لهجه، آشنا باشد، بهتر مي تواند به او کمک کند. 
رش��ته ي گفتاردرماني نیازمند خالقیت، هنر، صبر و پش��تکار اس��ت و 
دانشجو باید به مطالعه ي مداوم براي پیشرفت در زمینه هاي درمان بیماران 

عالقه مند باشد.
دانشجویان این رشته نباید اختالل گفتاري داشته باشند؛ زیرا بخشي از 
تحصیل در این رشته شامل آموزش عملي و برخورد کالمي با بیماران است 
و باید س��المت کامل رواني داشته باش��ند و بتوانند به درستي ارتباط برقرار 
کنند. هم چنین الزم است در درس هاي زبان و ادبیات فارسي، زیست شناسي، 

فیزیک و زبان انگلیسي، اطالعات الزم و کافي داشته باشند.

گفتاردرماني

کاردرماني یکي از رش��ته های علوم توان بخشي اس��ت که با استفاده از 
تمرین هاي حرکتي و برنامه هاي هدفمند، باعث بهبود و درمان بیماري هاي 
جس��مي، رواني، ذهني و اجتماعي بیماران می شود و درنهایت افراد ناتوان و 

معلول را به جامعه بازمي گرداند.
بس��یاري از بیماري ها، از جمله بیماري ه��اي نورولوژي )مغز و اعصاب( 
مانن��د س��کته ي مغ��زي، پارکینس��ون، M.S و فل��ج مغ��زي، بیماري هاي 
روماتولوژي مانند آرتریت رومائید، روماتیس��م و اس��کلرودرمان، ارتوپدي از 
قبیل شکس��تگي ها، ضایعات باف��ت نرم و س��وختگي ها، ناتواني هاي ذهني 
مانند س��ندرم داون عقب مان��ده ي ذهني، س��ندرم رت، اختالل یادگیري و 
اوتیسم، بیماري هاي رواني مانند اسکیزوفرنیا، افسردگي، مانیک و اختالالت 
ش��خصیتي و باالخره ناتواني هاي اجتماعي و س��المندان براي بهبود، نیاز به 
خدمات کاردرماني دارند؛ بنابراین حیطه ي کاري رشته ي کاردرماني، بسیار 
گس��ترده است و متخصص این رش��ته مي تواند با توجه به عالقه ي خود در 

واحدهاي درماني مختلفي فعالیت کند. 
در حال حاضر در دنیا دو نوع درمان وجود دارد: یکي درمان هاي رایج و 
دیگري درمان هاي کلي نگر. در این میان، رشته ي کاردرماني با دیدگاه کلي نگر 
ب��ه درمان بیماري ها مي پردازد؛ یعني در کاردرماني، تمرکز درمان فقط روي 

بیماري نیست، بلکه تمامي ابعاد زندگي فرد مورد بررسي قرار مي گیرد.
هدف رش��ته ي کاردرماني، به حداکثر رساندن اس��تقالل افراد بیمار و 
نات��وان در انجام کارهاي روزمره و فعالیت هاي اجتماعي و هم چنین آمادگي 

براي آموزش حرفه اي است. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

بدون ش��ک عالقه به رش��ته ي تحصیلي، اولین ش��رط موفقی��ت در چنین 
رش��ته اي اس��ت، اما به گفته ي اس��تادان کاردرماني، عالقه در این رشته اهمیتي 
دوچندان دارد، تا جایي که گفته مي شود یک کاردرمان گر باید کاردرمان گر متولد 
ش��ود. باید انگیزه اي قوي داشته باشد تا بتواند با بیماراني که داراي معلولیت هاي 
مختل��ف هس��تند، ارتباط برقرار ک��رده و آن ها را به خوبي درم��ان کند. اولین و 
مهم ترین ویژگي دانشجوي کاردرماني داشتن توانایي جسمي و روحي خوب است 

و این که بتواند با درایت، ابتکار عمل و خالقیت، درمان مؤثرتري ارائه دهد.
فرصت هاي شغلي

یکي از بزرگ ترین دغدغه هاي فارغ التحصیالن دانش��گاه ها، پیدا کردن 
ش��غلي مناسب و مرتبط با رش��ته ي دانشگاهي اس��ت. براي فارغ التحصیل 
رش��ته ي کاردرماني هنوز فرصت هاي شغلي بسیاري وجود دارد؛ زیرا کشور 
ما با کمبود متخصص این رش��ته روبه روس��ت و هر س��اله بیمارس��تان ها، 
کلینیک هاي توان بخش��ي سازمان بهزیستي کشور و هالل احمر براي جذب 

فارغ التحصیالن کاردرماني اعالم نیاز مي کنند.
هم چنین فارغ التحصیل این رش��ته مي تواند با مجوز وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کي و سازمان بهزیستي اقدام به تأسیس کلینیک هاي 

خصوصي روزانه یا شبانه روزي کند.

کاردرماني
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مهندسي منابع طبیعي

این رشته هم اکنون در مقاطع کارشناسي پیوسته، کارشناسي ارشد ناپیوسته 
و دکترا در کشور ارائه مي شود و در مقطع کارشناسي داراي 5 گرایش است:

1. گرایش جنگل داري
جنگل داري عبارت اس��ت از مجموعه اي از علوم و فنون که براي شناخت 
جوام��ع مختلف جنگلي و آگاهي از کیفیت و کمی��ت آن ها، تربیت، پرورش و 
بهره برداري مس��تمر از تولیدات جنگلي، روش هاي مختلف قطع و استحصال و 
حمل درختان قطع شده و باالخره حفاظت، احیا و توسعه ي مناطق جنگلي به 
عنوان تولیدکننده ي ماده ي اولیه )چوب( و تعدیل و تنظیم کننده ي شرایط آب 

و هوایي و خاکي به کار گرفته مي شوند.
ب��ا توجه به این که جنگل هاي کش��ورمان قس��متي از منابع طبیعي قابل 
تجدی��د و در زمره ي اموال عمومي هس��تند، اداره و برنامه ریزي در مورد آن ها 
به عهده ي دولت اس��ت؛ بنابراین باید در بخش دولت��ي، مدیران و برنامه ریزان 
شایس��ته اي باشند تا با تهیه ي طرح ها و برنامه ریزي صحیح و نظارت بر حسن 
اجراي آن ها، از این منابع به طور صحیح بهره برداري مس��تمر شود و از نابودي 
و تخریب آن ها جلوگیري شده، براي احیا و توسعه ي آن ها تالش شود. الزمه ي 
چنین برنامه هایي تربیت افراد متخصص با بینش و آگاهي کافي در زمینه هاي 

مختلف جنگل است.
فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند منشأ این خدمات باشند:

- کارش��ناس )مهندس( متخص��ص در تهیه ي طرح ه��اي جنگل داري و 
جنگل کاري و سایر طرح هاي مربوط به حفاظت و توسعه ي جنگل ها در سازمان 
جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزي، شهرداري ها، سازمان پارک ها و فضاي 

سبز، سازمان محیط زیست و ...
- انج��ام کار خصوص��ي به صورت هم��کاري در طرح ه��اي جنگل داري 
خصوصي، شرکت هاي بهره برداري از جنگل ها، نهالستان هاي جنگلي خصوصي 

و شرکت هاي مشاوره ي منابع طبیعي.
- هم��کاري با ش��رکت ها و مؤسس��ه هاي مجري طرح هاي راه س��ازي در 

زمینه ي نقشه برداري، طراحي، محاسبه و اجراي راه ها و جاده هاي جنگلي.
- مدی��ر در حوزه ه��اي آب خی��ز مناطق جنگلي تحت پوش��ش و نظارت 

سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان هاي مربوطه ي دیگر.
این گرایش در مقاطع کارشناس��ي پیوسته، کارشناسي ارشد ناپیوسته و 
دکترا در کشور ارائه مي شود. در دوره ي کارشناسي ارشد دانشجویان مي توانند 
در زمینه هایي هم چون مهندس��ي جنگل، جنگل شناس��ي، سیاست و اقتصاد 

جنگل و هم چنین جنگل داري به تحقیق و مطالعه بپردازند. 
2. گرایش محیط زیست

در دهه هاي اخیر، انس��ان با استفاده از قدرت دگرگون سازي محیط خود، 

تغیی��رات و فرایندهایي را در طبیعت ایجاد کرده اس��ت ک��ه در نتیجه ي آن، 
گونه هایي از موجودات زنده در معرض خطر قرار گرفته اند و این امر ممکن است 
جبران پذیر نباشد. قدرت انسان براي دگرگون سازي اطرافش اگر صحیح به کار 
رود، مي تواند براي همه ي انسان ها منافع و فایده هایي را به ارمغان آورد، اما اگر 
اس��تفاده از این قدرت همراه با اش��تباه و بي توجهي باشد، مي تواند صدمه هاي 
جبران ناپذیري به بش��ر و محیط زیس��ت انس��اني و طبیعي وارد کند. هدف از 
آموزش محیط زیس��ت، افزایش درک و توس��عه ي آگاه��ي جامعه از فرایندها 
و ارتباط��ات داخلي در محیط هاي طبیعي و مصنوعي اس��ت و به افراد کمک 
مي کند تا به نظریات، انگیزه ها و تعهدات خود نس��بت به حمایت و حفاظت از 
محیط زیس��ت عمل کنند و بتوانند اقداماتي براي حل مسایل زیست محیطي 

انجام دهند.
فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي 
به عنوان کارش��ناس آموزشي، در س��ازمان حفاظت محیط زیست و واحدهاي 
تابع��ه ي آن ب��ه عنوان مجري برنامه ها، در وزارت جهاد کش��اورزي )س��ازمان 
جنگل ها و مراتع(، ش��هرداري ها، س��ازمان پارک ها و مؤسسه هایي مانند این ها 

خدمت کنند.
هم اکنون این گرایش در مقاطع کارشناس��ي پیوس��ته، کارشناسي ارشد 
ناپیوس��ته و دکترا در کشور ارائه مي ش��ود و در دوره ي کارشناسي ارشد داراي 
گرایش مصوب نیست و به صورت عمومي ارائه مي شود. هم چنین فارغ التحصیالن 
دوره ي کارشناس��ي محیط زیس��ت مي توانند در دانشکده ي محیط زیست در 
گرایش هایي هم چون مهندس��ي طراحي محیط زیست، برنامه ریزي و مدیریت 

محیط زیست و مهندس عمران محیط زیست ادامه ي تحصیل دهند. 
3. گرایش شیالت

دوره ي کارشناسي شیالت ش��امل برنامه هاي آموزشي مشخصي است که 
دانش��جویان با عل��وم مختلف بیولوژي جانوري و گیاه��ي و اکولوژي دریایي به 
عنوان منابع اصلي و زیربنایي شیالت آشنا می شوند و به شناخت آبزیان داخلي 
)آب شیرین( و دریایي و نحوه ي تکثیر این گونه آبزیان خواهند پرداخت و باالخره 

مسایل مربوط به صید و صیادي و فراورده هاي آبزیان را خواهند آموخت.
فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در مؤسسه هاي آموزشي و پژوهشي 
به عنوان کارشناس شیالت کشور و در واحدهاي تابعه به عنوان مجري برنامه ها 
و پژوهش ه��ا خدمت کنن��د. هم چنین مي توانند در مؤسس��ه هاي خصوصي و 

دولتي، به پرورش و تکثیر انواع آبزیان اقدام کنند.
این گرایش در حال حاضر در مقاطع کارشناسي پیوسته، کارشناسي ارشد 

ناپیوسته و دکترا در کشور ارائه مي شود. 
... ادامه در صفحه ي بعد
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مهندسي فضاي سبز

چگونه مي توان بار دیگر هواي خوب و س��الم و فضاي س��بز و شاداب را 
به شهرها آورد؟

یکي از مهم ترین هدف هاي رش��ته ي مهندس��ي فضاي س��بز، پاسخ به 
همین س��ؤال اس��ت. هر فردي در دنیا به 2 تا 4 متر مربع فضاي س��بز نیاز 
دارد تا مش��کل کمبود اکس��یژن و آلودگي هوا ایجاد نشود. مهندسي فضاي 
سبز با ایجاد فضاي سبز در سطح شهرها، مانند کاشت درختان در حاشیه ي 
خیابان ها و ایجاد انواع پارک هاي جنگلي، کوهستاني و منطقه اي و فضاسازي 

و زیباسازي پارک ها نیاز انسان ها را به فضاي سبز مورد نظر تأمین مي کند.
هم چنین مهندس��ي فضای س��بز به مطالعه و بررسي کاشت و پرورش 
گیاهان و تلفیق علوم گیاهي با معماري مي پردازد تا بتواند فضاي سبز شهر 

و اطراف آن را به نحوي صحیح و زیبا طراحي کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
مهندس��ي فضاي س��بز، مجموعه اي از علم و هنر است و دانشجوي این 

رشته باید هم به علم کشاورزي و هم هنر طراحي و معماري مسلط باشد.
دانشجوي مهندسي فضاي سبز باید به علم کشاورزي اعم از خاک شناسي، 
هواشناسي، چمن کاري، باغباني و گل کاري آشنایي داشته باشد تا بتواند بذر 
چمن مناس��ب تهیه کند و با کود مناسب و آبیاري به موقع، چمني مناسب 

براي زمین بازي یا تزیین میدان هاي گل تهیه کند. هم چنین بتواند گیاهاني 
ب��ا گل هاي بزرگ و بادوام پرورش دهد و درختان مناس��ب براي حاش��یه ي 

خیابان ها انتخاب کرده و آن ها را به درستي هرس کند.
از س��وي دیگر دانشجوي این رش��ته باید فردي باذوق و هنرمند بوده و 
به طراحي و نقشه کشي عالقه مند باشد تا بتواند از گیاهان زینتي در طراحي 
محوطه ه��اي مس��کوني، اداري و تجاري به خوبي به��ره  بگیرد و در طراحي 
پارک ه��ا و پارک س��ازي، طراحي فضاهاي ش��هري و محوطه هاي ویژه مثل 
محوطه هاي صنعتي، دانشگاهي، ش��هرک هاي مسکوني و اتوبان ها به یاري 

ذوق و هنر خویش، طرح هایي مناسب و زیبا ارائه دهد. 

فرصت هاي شغلي
تمامي ش��هرها به ویژه ش��هرهاي بزرگ، به فضاي س��بز و بهبود محیط 
زیست نیاز دارند. از همین رو سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري ها، یکي 
از مراکز اصلي جذب فارغ التحصیالن این رش��ته است. متخصصان فضاي سبز 
هم چنین مي توانند به عنوان طراح، مدیر ناظر و مجري فضاي سبز مؤسسه هاي 
دولتي و خصوصي و محوطه هاي اداري و مس��کوني فعالیت کنند یا به عنوان 
مربي هنرس��تان هاي کش��اورزي و مجري امور تحقیقات وزارت کشور، وزارت 

جهاد کشاورزي و وزارت مسکن و شهرسازي مشغول به کار شوند.

... ادامه از صفحه ي قبل
4. گرایش علوم و صنایع چوب و كاغذ

عل��وم و صنای��ع چوب و کاغ��ذ، مجموعه ي علوم و فنوني اس��ت که با 
فراگیري آن ها دانشجویان در زمینه ي نحوه ي رویش و تولید چوب و عوامل 
مؤثر بر آن، خصوصیات س��اختماني و طبقه بن��دي و درجه بندي چوب ها و 
کاغذه��ا، خواص فیزیکي، مکانیکي، ش��یمیایي و کارب��ردي چوب و کاغذ و 

تولیدات آن ها آگاهي الزم را کسب مي کنند.
فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند منشأ این خدمات تخصصي باشند:

- مدیر فني در بخش هاي دولتي یا خصوصي مجتمع هاي چوب و کاغذ 
و کارخانه هاي تولیدات چوب.

- مربي در هنرستان هاي کشاورزي )رشته ي منابع طبیعي(، هنرستان هاي 
فني و حرفه اي و به صورت مجري امور تحقیقات صنایع چوب و کاغذ کشور.

- کارشناس )مهندس( متخصص در دفترهاي فني سازمان جنگل ها و 
مراتع )وزارت جهاد کشاورزي(.

این گرایش در حال حاضر در مقاطع کارشناس��ي پیوسته، کارشناسي 
ارشد ناپیوسته و دکترا در کشور ارائه مي شود.

5. گرایش مرتع و آب خیزداري
ب��ه مجموع��ه اي از علوم و فنون گفته مي ش��ود که ب��راي تربیت افرادي 
براي ش��ناخت جوامع گیاهي، عوامل زمی��ن، عوامل اقلیمي آب و خاک، دام و 
علت هاي تخریب و فرسایش مراتع و آب خیزها، صحراها و نیز اصالح و توسعه ي 
مرات��ع و آب خیزها )به عن��وان منابع طبیعي تولید علوفه و آب( به کار مي رود. 

فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در زمینه هاي زیر مشغول به کار شوند:
- مدی��ر اداره هاي فني مراتع و حفاظت خاک در س��ازمان جنگل ها و 

مراتع، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نیرو.
- مرب��ي در هنرس��تان هاي کش��اورزي )رش��ته ي مناب��ع طبیعي( و 

مؤسسه هاي آموزشي مربوطه.
- همکاري با شرکت هاي مش��اوره ي منابع طبیعي در زمینه ي مرتع و 

آب خیزداري.
- به عنوان کارش��ناس )مهندس( تحقیقات در مؤسسه هاي تحقیقات 

منابع طبیعي مثل مؤسسه ي تحقیقات حفاظت خاک و آب خیزداري.
ای��ن گرایش در دوره ي کارشناس��ي ارش��د داراي س��ه گرایش مرتع، 

آب خیزداري و بیابان زدایي است. 
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انتقال و اشاعه ي نوآوري هاي کشاورزي به روستاییان و کشاورزان، 
تخصص��ي ویژه مي خواهد که امروزه این تخصص را فارغ التحصیالن 

مهندسي ترویج و آموزش کشاورزي به دست مي آورند.
در حال حاضر گروه هاي آموزشي در دانشکده هاي کشاورزي به 
تولید دانش فني کشاورزي و آموزش آن مي پردازند؛ ولي براي این که 
دانش و یافته هاي تحقیقاتي به مخاطبان جامعه منتقل ش��ود، الزم 
است کارشناساني تربیت شوند که بتوانند فاصله ي بین متخصصان و 
بهره برداران را از لحاظ انتقال دانش پر کنند؛ به عبارت دیگر بتوانند 
دانش تخصص��ي را براي بهره برداري عامه ي م��ردم تهیه، تنظیم و 
آم��اده ي ارائه کنند. چنین اف��رادي باید به دانش و مهارت مدیریت 
آموزش��ي، برنامه ریزي آموزش��ي و ترویجي، تکنولوژي آموزش��ي، 
روان شناسي تربیتي، جامعه شناسي و هم چنین مباني و اصول دانش 
کشاورزي به طور تئوري و عملي مسلط باشند تا بتوانند از یک سو 
به عنوان کارش��ناس آموزشي، توانایي آموزش، برنامه  ریزي آموزشي 
و مدیریت هنرستان ها و دبیرستان هاي کشاورزي را به دست آورند 
و از س��وي دیگر به عنوان کارشناس ترویج، قدرت انتقال یافته هاي 
نوین را به روستاییان داشته باشند و بر کار آن ها نظارت کرده، باعث 
افزایش کمیت و کیفیت تولید ش��وند یا به طور غیر مس��تقیم براي 

انتقال یافته هاي نوین برنامه ریزي کنند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رشته ي مهندسي ترویج و آموزش کشاورزي، چهره اي متمایز از 
سایر رشته هاي کش��اورزي دارد؛ زیرا از علوم رفتاري مایه گرفته و با 
تکنولوژي کشاورزي تلفیق شده است. از این رو دانشجویان این رشته 

باید توانمندي هاي بسیار و اطالعات گسترده اي داشته باشند.
رش��ته ي تروی��ج و آموزش کش��اورزي یکي از رش��ته هاي بین 
رش��ته اي اس��ت؛ زیرا درس ه��اي آن حیطه ي گس��ترده اي از علوم 
مختلف ش��امل ارتباطات، روان شناسي تربیتي، تکنولوژي آموزشي، 
علوم تربیتي، مدیریت، کامپیوتر، آمار و کش��اورزي را دربرمي گیرد. 
به همین دلیل دانش��جوي این رش��ته باید ه��م در درس هاي مهم 
رش��ته ي کشاورزي مانند زیست شناسي، شیمي و ریاضي قوي باشد 
و هم توانمندي هاي الزم را براي تدریس داش��ته باش��د؛ یعني باید 
صبر و حوصله ي بسیار داشته باشد و با کوچک ترین عدم پذیرش از 
سوي کشاورزان، دلسرد نشود. در ضمن باید نواندیش و خالق باشد 

ت��ا بتواند به بهترین نحو به ترویج و آموزش کش��اورزي بپردازد و از 
روش هاي متعدد و متفاوت تکنولوژي آموزشي مثل تهیه ي پوستر، 
فیل��م و عکس در این راه اس��تفاده کند. هم چنین باید ش��خصیتي 
برون گرا داش��ته باشد تا بتواند با طبقات مختلف جامعه به خصوص 
قش��ر روس��تایي ارتباط برقرار کند و با جلب اعتم��اد آن ها، دانش 
تئوري و عملي را به کش��اورزان منتقل کند و درنهایت الزم است از 
محیط روس��تایي و فعالیت هاي کشاورزي لذت ببرد و عالقه مند به 

همکاري و کمک به دیگران باشد. 

فرصت هاي شغلي
براي حرکت به س��وي خوداتکای��ي و درآمد بیش تر اقتصادي و 
عب��ور از بحران هاي اجتماعي و فرهنگي الزم اس��ت کش��اورزان در 
جامعه ي روس��تایي حضوري فعال داشته باش��ند و از مهاجرت هاي 
بي رویه ي روس��تاییان به ش��هرها جلوگیري ش��ود؛ اما چنین کاري 
ب��ا جبر و زور امکان پذیر نیس��ت، بلکه باید ب��ا انتقال دانش مفید و 
تکنولوژي نوین به کشاورزان و در نتیجه به سازي جامعه ي روستایي، 
کشاورزان و روستاییان را به زندگي در روستا عالقه مند کرد و چنین 
کاري بدون حضور فعال فارغ التحصیالن ترویج و آموزش کشاورزي 
امکان پذیر نیس��ت؛ اف��رادي که مي توانند به عنوان رئیس س��ازمان 
کشاورزي اس��تان، مجري طرح هاي تحقیقاتي، ترویجي، کارشناس 
ترویج و آموزش در وزارت تعاون، صندوق بیمه و س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزي فعالیت کنند و باعث ارتقاي س��طح زندگي روستاییان 
ش��وند یا به عنوان کارش��ناس، گروهی از مروج��ان را براي انتقال 
یافته ه��اي نوین به روس��تاییان معرفي کرده و ب��ر کار آن ها نظارت 
کنند. مهندس��ان ترویج و آم��وزش کش��اورزي مي توانند به عنوان 
مدیر، آموزش��گر، برنامه ریز آموزش��ي یا تکنولوژیس��ت آموزشي در 
هنرس��تان ها و دبیرس��تان هاي کش��اورزي فعالیت کنند. هم چنین 
مي توانند در س��مینارها و کنگره هاي علمي، مسئول وسایل دیداري 
و ش��نیداري ش��وند یا به عنوان س��ردبیر روزنامه ها و نش��ریه هاي 

کشاورزي در جامعه خدمت کنند.
یادآوري مي کنیم در بخش کشاورزي، نیاز به آموزش، هم براي 
زنان و هم براي مردان روستایي وجود دارد؛ بنابراین فارغ التحصیالن 
این رشته، چه زن و چه مرد مي توانند فرصت شغلي مناسبي داشته 

و نقش بسیار ارزنده اي در بهبود وضعیت روستاییان داشته باشند.

مهندسي کشاورزي
 ترویج و آموزش کشاورزي
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مهندس��ي باغباني مانند سایر رشته هاي کشاورزي با خاک و گیاه 
همراه اس��ت و همان گونه که از نام آن پیداس��ت، بیش تر در ارتباط با 

گیاهان باغي )انواع درختان میوه و ...( و گیاهان زمیني است.
مهن��دس باغب��ان با اس��تفاده از روش ه��اي علمي مي کوش��د تا 
محصوالتي با کیفیت مرغوب تر و بهتري داش��ته باش��د و براي ارائه ي 

محصول بهتر، از علوم ژنتیک و اصالح نژاد بهره  مي گیرد.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانشجوي رشته ي باغباني قبل از هر چیز باید به این رشته عالقه مند 
باشد و از کار کردن در باغ و به دست گرفتن ابزارهاي کشاورزي هراسي 

نداشته باشد، در غیر این صورت چندان موفق نخواهد بود. 
اگرچه ریاضیات، فیزیک و ش��یمي درس هاي مهمي در رش��ته ي 
باغباني هستند اما پایه ي رشته ي باغباني، علوم زیستي است؛ به همین 
دلیل دانش��جوي این رش��ته باید به زیست شناسي به ویژه گیاه شناسي 
عالقه داش��ته باش��د. هم چنین باغبان��ي به خاطر ماهی��ت گیاهان، به 
خصوص گیاهان زینتي، با مس��ایل ذوقي سروکار دارد؛ بنابراین افرادي 
ک��ه زمینه هاي هنري در آن ها قوي اس��ت و ب��ه گل و گیاه نیز عالقه 

دارند، در این رشته موفق تر خواهند شد.
هم چنی��ن در رش��ته ي باغباني، دانش��جو بای��د از حافظه و قوه ي 
استدالل قوي برخوردار باش��د؛ زیرا رشته ي باغباني محفوظات زیادي 
دارد. از س��وي دیگر دانشجو باید بتواند با استفاده از داده هاي مختلفي 
که از محیط اطراف و خود گیاه به دس��ت مي آورد، مش��کل یا بیماري 
یک گیاه را تش��خیص دهد. براي مثال اگر درخت زردآلو در زمس��تان 
گل بده��د، یک مهن��دس باغباني باید با اس��تفاده از میزان دما، مقدار 
بارندگ��ي، طول روز و عوامل دیگر، تش��خیص دهد ک��ه چه هورموني 
باعث گل دهي زردآلو در زمس��تان شده است؛ زیرا هورمون، تحت تأثیر 

یک سري شرایط آب و هوایي و نوري، فعالیتش کم یا زیاد شده و باعث 
گل دهي گیاه مي ش��ود و چنین کاري بدون شک نیاز به قدرت تحلیل 

و استدالل قوي دارد.
فرصت هاي شغلي

مهندس��ي باغبان��ي از مع��دود رش��ته هاي کش��اورزي اس��ت که 
فارغ التحصیالن آن مي توانند محصوالت خود را صادر کنند. 

باغباني از نظر اقتصادي براي تولیدکنندگان، یک رشته ي پُردرآمد 
اس��ت و فارغ التحصیالن این رش��ته در صورت داش��تن سرمایه ي الزم 
مي توانن��د ب��ه تولید گل ه��ا، گیاهان زینت��ي و دارویي، س��بزیجات یا 
میوه ه��اي گلخانه اي بپردازند. خوش��بختانه رش��ته ي باغباني از جمله 
رش��ته هایي اس��ت که فارغ التحصیل آن مي تواند ب��ه صورت خصوصي 
فعالیت کند و براي کار نیز نیاز به سرمایه ی زیاد یا فضاي بزرگ ندارد؛ 
زیرا به قول معروف باغباني، کش��ت فش��رده و متراکم اس��ت؛ یعني در 
س��طوح کم، با انجام کار بیش تر مي ت��وان تولید بیش تري و در نتیجه، 

درآمد بیش تري داشت.
براي مثال حتي در یک گلخانه ي 200 یا 500 متري نیز مي توان 
به تولید و پرورش گیاهان خارج از فصل مثل توت فرنگي، گوجه فرنگي، 
خی��ار یا گیاهان زینت��ي پرداخت. هم چنین مي ت��وان گیاهان دارویي 
س��نتي را که امروز در کشور بس��یار مورد توجه قرار گرفته اند، پرورش 

داد.
غیر از بخش خصوصي، مراکز تحقیقاتي دولتي مثل جهاد کشاورزي 

و شهرداري ها نیز در مواردي از مهندسان باغباني استفاده مي کنند.
فارغ التحصیالن مهندس��ي باغباني مي توانند در س��ازمان برنامه و 
بودجه یا جهاد کشاورزي کارهاي تحقیقاتي و آزمایشگاهي انجام دهند 
یا به عنوان کارشناس، در مزرعه ها و باغ هاي خصوصي فعالیت کنند. 

مهندسي کشاورزي
علوم باغباني

مهندسي کشاورزي
علوم دامي

مطالعه و بررس��ي غذا و تغذیه ي دام، اصالح نژاد و باال بردن تولید اقتصادي 
با اس��تفاده از اصول بهداش��تي و مدیریت در پرورش دام و نگهداري محصوالت 

دامي، بخشي از علوم کشاورزي است که علوم دامي نام دارد.
هدف از این گرایش، افزایش تولید در هر واحد دامي و استفاده ي حداکثر از 
منابع بالقوه ي کشور است. با توجه به شمار زیاد دام و طیوري که در کشور وجود 
دارد، الزم اس��ت با برنامه ریزي صحیح و دقیق از دانش و تجربه ي کارشناس��ان 

رشته ي دام پروري، براي افزایش تولید از لحاظ کّمي و کیفي استفاده شود.
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با وجود پس��وند پزش��کي در کنار نام گیاه، مش��خص است که 
عمده ي فعالیت یک مهندس کش��اورزي در ش��اخه ي گیاه پزشکي، 
مطالعه روي بیماري ها و آفت هاي گیاهي، تشخیص به موقع آن ها و 

درنهایت درمان بیماري هاي گیاهي است.
این رشته نسبت به سایر رشته هاي کشاورزي کار آزمایشگاهي 
بیش تري را طلب مي کند، اما این موضوع حضور یک دانش آموخته ي 
گیاه پزش��کي را در مزرعه ها و باغ ها نف��ي نمي کند؛ زیرا در درجه ي 
اول یک گیاه پزش��ک باید گیاه، خاک و محیط اطراف یک مزرعه و 
حتي نوع حشرات موجود در مزرعه یا باغ را به خوبي شناسایي کند 
تا بتواند ضمن تش��خیص بیماري، راه  حل مناسبي براي درمان، چه 
از طریق ش��یمیایي )اس��تفاده از س��م ها( و چه از طریق بیولوژیکي 

)استفاده از موجودات زنده ي دیگر( ارائه دهد.
اهمیت نظارت یک گیاه پزشک بر مزرعه و باغ تا حدي است که 
گاهي با تشخیص به موقع آفت یا عامل بیماري و جلوگیري از شیوع 
آن در مزرع��ه و باغ مي توان از نابودي یک محصول در س��طح یک 

روستا و منطقه جلوگیري کرد. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

مانند س��ایر رش��ته هاي تجربي، زیست شناس��ي، آن هم از نوع 
گیاهي، از اهمیت ویژه اي برخوردار اس��ت و هرچه پایه ي دانش��جو 
در علم زیست شناس��ي گیاهي و ژنتیک، قوي تر باشد در این رشته 

موفق تر خواهد بود.
هم چنی��ن باید عالقه مندي فراوان به گیاهان و کار کش��اورزي 
و توانای��ي الزم را ب��راي انجام تم��ام عملیات  کش��اورزي به عنوان 

واحدهاي عملي داشته باشد.
از آن جا که در این رش��ته به خاطر س��پردن نام هاي بیماري ها 
)به صورت علمي و محلي(، آفت ها و س��م هاي بسیار مختلف، الزامي 
است، دانشجوي این رش��ته باید ذهني فعال براي حفظ و به خاطر 

سپردن نام ها داشته باشد.
کس��اني ک��ه پای��ه ي ریاض��ي قوي تري دارن��د در این رش��ته 
موفق ترند؛ زیرا حل مس��ایل ژنتیک و نیز مس��ایل آماري وابسته به 

طرح آزمایش هاي کشاورزي، نیازمند دانش ریاضي است.
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصیالن این رش��ته مي توانند در مؤسسه هاي تحقیقاتي 
مبارزه با بیماري هاي گیاهي، حفظ نباتات، وزارت جهاد کشاورزي و 

دانشگاه ها )در مقطع کارشناسی به عنوان مسئول قسمت آزمایشگاه( 
و هم چنین در کلینیک هاي تخصصي گیاه پزش��کي مش��غول به کار 

شوند.
ادامه ی تحصیل در مقاطع باالتر

رش��ته ي گیاه پزشکي در مقطع کارشناسي ارشد به دو شاخه ي 
بیماري شناسي گیاهي و حشره شناسي گیاهي تقسیم مي شود.

ش��اخه ي بیماري شناس��ي گیاه��ي، بیش تر ب��ه بیماري هاي 
گیاهان اش��اره مي کن��د و عوامل بیماري هاي قارچ��ي، باکتریایي، 
ویروس��ي و نمات��دي را م��ورد مطالع��ه قرار مي ده��د و در مقطع 
دکترا، به گرایش هاي قارچ شناسي گیاهي، باکتري شناسي گیاهي، 
ویروس شناس��ي گیاهي و نماتد شناسي تقسیم مي شود که همه ي 
این ها در دانشگاه هاي داخل کشور از جمله تهران، شیراز و تربیت 

مدرس ارائه مي شوند. 
مقط��ع حشره شناس��ي، ب��ه آفت ه��اي خس��ارت زاي گیاهي 
مي پ��ردازد و نحوه ي مدیری��ت و کنترل آن ه��ا را مي آموزد و در 
مقطع دکترا، به گرایش هاي تاکس��ونومي  حشرات، کنه شناسي و 

... تقسیم مي شود.
هم چنین دانش آموختگان گیاه پزش��کي به دلیل اطالع داشتن 
از ژنتی��ک گیاهي مي توانند در رش��ته ي بیوتکنول��وژي نیز موفق 

باشند. 

مهندسي کشاورزي
 گیاه پزشكي

پرورش زنبور عسل
نق��ش زنبور عس��ل در افزایش محصوالت کش��اورزي چندین 
براب��ر تولید عس��ل ارزش دارد.  زنبور عس��ل عالوه ب��ر دخالت در 
عمل گرده افش��اني، ب��ا تولید محصوالتي مانند ژل��ه ي رویال، زهر، 
گرده و بره موم در صنایعي مانند داروس��ازي، نساجي، کاغذسازي، 
شمع سازي و تولید واکس��ن، نقش ارزشمندي ایفا مي کند و باعث 

افزایش اشتغال زایي مي شود.
به دلیل آن که پرورش زنبور عسل تا حد زیادي به منابع طبیعي 
و باغ ها وابس��ته است و سیستم پرورش��ي این بخش تا حد زیادي به 
صورت سنتي و تجربي اداره مي شود، تربیت نیروي متخصص و ماهر 
که شناخت کافي از زنبور عس��ل داشته باشد، ضرورت دارد تا ضمن 
بهره برداري از امکانات موجود در کش��ور و تولید فرآورده هاي مربوط، 

موجبات رشد و توسعه ي کّمي و کیفي این بخش فراهم شود. 
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فرآورده هاي اولیه ي غذایي با منشأ کشاورزي، دام پروري 
و ش��یالت بدون نگهداري و تبدیل، فایده اي ندارند. وظیفه ي 
مهن��دس صنای��ع غذایي، تبدی��ل و افزایش عم��ر نگهداري 
محص��والت غذای��ي اس��ت و در واق��ع مراحل بع��د از تولید 
محص��والت کش��اورزي، در حیط��ه ي کار فارغ التحصیل این 

رشته قرار مي گیرد.
دانش��جویان این رش��ته با نحوه ي جمع آوري، انتقال، 
تبدیل، تکمیل، نگهداري و توزیع محصوالت کش��اورزي و 
هم چنین خصوصیات فیزیکي و ش��یمیایي این محصوالت 
آش��نا مي ش��وند. به عبارت دیگر هر آن چ��ه در ارتباط با 
تبدیل و فرآوري مواد غذایي باش��د، در این رشته مطالعه 

مي شود.
در مورد تفاوت این رشته با رشته هاي علوم و صنایع غذایي 
و مهندس��ي ش��یمي گرایش صنایع غذایي، گفته مي شود که 
رشته ي علوم و صنایع غذایي به کنترل کیفي و بهداشت مواد 
غذایي مي پردازد. مهندس شیمي گرایش صنایع غذایي نیز در 
زمینه ي طراحي دس��تگاه هاي تولید مواد غذایي، خصوصیات 
دس��تگاه هاي ف��وق، خطوط تولی��د و ارتباط بین دس��تگاه ها 
مطالع��ه مي کند و مهندس کش��اورزي گرایش علوم و صنایع 
غذایي، نح��وه ي تبدیل و نگهداري محصوالت کش��اورزي به 
ص��ورت فرآورده هاي قابل مصرف و با کیفیت خوب را مطالعه 

و بررسي مي کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
درس هاي شیمي و زیست شناسي در رشته ي مهندسي علوم و 
صنایع غذایي مثل سایر رشته هاي مهندسي کشاورزي از اهمیت 
بس��یاري برخوردار اس��ت. از آن جا که در رشته ي مهندسي علوم 
و صنایع غذای��ي، بیش تر خصوصیات فیزیکي و ش��یمیایي مواد 
غذایي بررس��ي مي شود، دانش��جوي این رشته باید به درس هاي 
شیمي، فیزیک، زیست شناسي و کارهاي آزمایشگاهي عالقه مند 

باشد.

عص��ر آین��ده، عصر تخصص گرایي اس��ت و اگر دانش��جویان 
مهندس��ي علوم و صنای��ع غذایي مي خواهن��د در صنعت موفق 
باش��ند، باید تمری��ن کار گروهي کنند و در انجام کارهاي ش��ان 

منظم باشند.

فرصت هاي شغلي
بر اس��اس قانون، هر کارگاه و کارخان��ه ي تولید مواد غذایي 
پیش از آغاز فعالیت خود باید پروانه ي مس��ئول فني را از وزارت 
بهداش��ت دریافت کند و براي تهیه ي چنین پروانه اي الزم است 
یک مهندس علوم و صنایع غذایي یا رشته هاي مرتبط )متخصص 
علوم و صنایع غذایي یا مهندس شیمي گرایش صنایع غذایي( به 

عنوان مسئول فني معرفي شود.
بر اساس آمار موجود، در میان رشته هاي مهندسي کشاورزي، 
رشته ي علوم و صنایع غذایي از بیش ترین درصد اشتغال برخوردار 
بوده و فارغ التحصیالن آن از نظر اش��تغال، مش��کلي نداش��ته اند. 
برخالف برخي از رشته هاي کشاورزي مثل علوم دامي یا زراعت، 
دختران مي توانند در رش��ته ي مهندس��ي علوم و صنایع غذایي، 
حضوري فعال داشته باشند؛ زیرا بازار کار این رشته، آزمایشگاه ها 
و کارخانه هاي تولید مواد غذایي اس��ت و فارغ التحصیالن چندان 

با مزرعه سروکار ندارند. 
هم چنین فارغ التحصیالن این رشته اگر سرمایه ي الزم داشته 
باشند، مي توانند واحد تولید صنایع غذایي ایجاد کنند و اگر افراد 
خالق و کوش��ایي باش��ند، مي توانند با دست یابي به فرآورده هاي 
جدی��د و عرض��ه ي آن ها به ب��ازار، ضمن این ک��ه از ضایعات در 
تولیدات کشاورزي جلوگیري مي کنند، خود را نیز از لحاظ مالي 
تأمین کنند. شاید بعضي از جوانان فکر کنند که چنین کاري نیاز 
به س��رمایه ي بسیار زیادي دارد، اما باید گفت که یک کارخانه ي 
تولی��د مواد غذایي را مي توان در س��طحي کوچک اما با کیفیتي 

خوب راه اندازي کرد.

مهندسي کشاورزي
 علوم و صنایع غذایي



مطالع��ه و بررس��ي در زمینه ي کاش��ت و پ��رورش گیاهان 
زراعي و انتخاب رقم هاي مناس��ب این گیاهان و برداشت صحیح 
محصوالت آن ها در رش��ته اي از علوم دانشگاهي قرار مي گیرد که 
با عنوان زراعت و اصالح نباتات نامیده مي ش��ود. این رشته در دو 
مقطع کارداني و کارشناس��ي ارائه مي شود. هدف از ایجاد دوره ي 
کارشناسي در رشته ي زراعت و اصالح نباتات، تربیت افرادي است 
که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه هاي مختلف تولیدي کار 
و در برنامه ریزي هاي منطق��ه اي مطالعاتي و هم چنین به صورت 
مربي آموزش��ي در دبیرستان ها و هنرس��تان هاي کشاورزي و به 
عنوان مجري امور تحقیقات کشاورزي یا به عنوان مدیر و مجري 
واحده��اي تولیدي دولتي و خصوصي بخش کش��اورزي منش��أ 

خدمت باشند.
در دوره ي کارداني تولیدات گیاهي و امور زراعي، افرادي 
تربیت مي ش��وند که بتوانند برنامه هاي تولیدي تدوین ش��ده 
در این رش��ته را زیر نظر مهندس��ان کش��اورزي و بر اساس 
اص��ول علم��ي اجرا کنن��د. این اف��راد هم چنی��ن مي توانند 
طرح هاي تحقیقاتي را زیر نظر متخصصان مربوطه اجرا کرده 
و در برنامه هاي آموزش کشاورزي به عنوان مروج کشاورزي 

خدمت کنند. 

اهمیت و جایگاه در جامعه
رشته ي زراعت و اصالح نباتات براي تربیت کارشناساني است 
که بتوانند در مس��یر افزایش س��طح زیر کشت محصوالت اصلي 
کشاورزي، در اس��تفاده ی بهینه از زمان و باال بردن عملکرد این 

محصوالت در واحد سطح )هکتار( تالش کنند. 
با توجه به این که در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار 
از زمین هاي کشور زیر کشت محصوالت مختلف زراعي قرار 
دارد و مس��احت زمین هاي قابل کش��ت در کشور حدود 50 
میلیون هکتار است و نیز ایران از تنوع آب و هوایي برخوردار 
اس��ت، ب��ا برنامه ریزي صحیح و دقیق و با اس��تفاده از دانش 

کارشناسان رشته ي زراعت و اصالح نباتات، مي توان به میزان 
هرچه بیش تر از زمین هاي کشور براي افزایش تولید کّمي و 
کیفي بهره برداري کرد. از جمله مشکالت کشاورزي در کشور 
ما همواره این بوده اس��ت که مجری��ان فعالیت هاي تولیدي 
کشاورزي، تحصیالت کمی در زمینه ي کشاورزي داشته اند، 
ط��وري که روش ه��اي کار هم چنان س��نتي و قدیمي باقي 
مانده اس��ت. در حالي که در سطوح باالتر، یعني کارشناسان 
ی��ا مراکز برنامه ری��زي و هدایتگر، توان باالی��ي براي تأمین 
ف��ن آوري مورد نیاز وج��ود دارد. از بین بردن این خأل، یعني 
تربیت کاردان ها در این رش��ته، مي توان��د ضمن بهره گیري 
از توانایي ه��اي متخصصان و صاحب نظران س��طوح باالتر، با 
به کارگیري دانش و فن هاي جدید در امور کاشت و نگهداري 
محصوالت زراعي و باغي، برنامه هاي کشاورزي را به بازدهي 

بیش تري نزدیک کند. 

مهندسي کشاورزي
زراعت و اصالح نباتات

فرصت هاي شغلي
فارغ التحصیالن این گرای��ش مي توانند در موارد زیر 

نقش و توانایي هاي خود را ایفا کنند.
- مدی��ر یا مج��ري واحده��اي دولت��ي و خصوصي 

کشاورزي )مثل واحدهاي کشت و صنعت(
- کارش��ناس متخصص و برنامه ریزي در زمینه هاي 
مختل��ف زراع��ت در واحده��اي اجرای��ي مانن��د وزارت 

کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي بنیاد جانبازان و ...
- مربي در هنرس��تان هاي کش��اورزي و مجري امور 

تحقیقات در واحدهاي تحقیقاتي کشاورزي
- ارائه ي خدمات آموزش��ي در س��طح دانش��گاه ها، 

دبیرستان ها و مؤسسه هاي آموزشي


