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 مسیر تحصیلی و شغلی در موفقیت -11 جلسه

 عوامل موفقیت در شغل چیست؟ .1

 

 رشته علوم آزمایشگاهیآینده شغلی  .2

آزمایشگاهی و تشخیصی به تشخیص و علوم آزمایشگاهی رشته ای است که با استفاده از تکنیک ها و روش های عمومی و تخصصی  

ای بسیار خاص و شناسایی انواع بیماری ها و ناهنجاری های بدن انسان می پردازد و در این راه نیازمند دستگاه ها و تخصص ه

 .پیشرفته ای است

نیازمند نمونه گیری  برخوردی ندارند به غیر از شرایط و آزمایشگاه های خاص که گونه هیچ مریض با تقریبا ها آزمایشگاهی علوم 

معموال نمونه های دریافتی از مریض ها به فرد آزمایش کننده ارسال می شود و فرد به صورت دستی و یا با استفاده از  .مستقیم است

 .دستگاه نمونه را انالیز و اماده کرده و جواب را گزارش می کند

نفر دکترا از سه گرایش با هم جمع شوند و  ۳آزمایشگاه تاسیس کند و باید  به تنهایی دکترای علوم آزمایشگاهی نمی تواند 

 .آزمایشگاه تاسیس کنند و یا تحت نظر یک پاتولوژیست آزمایشگاه تاسیس کنند

  مشغول به کار شوید. سازمان های زیربعد از فارغ التحصیلی می توانید در  

 

  :از عبارتند طبی تشخیص آزمایشگاه یک در موجود های بخش های بخش 

کار در زمینه مورد 
 عالقه

 خالقیت و نوآوری تمایز و برتری تخصص و مهارت
برون گرایی و 

مهارت های ارتباطی 
 قوی

قدرت تجزیه و  
 تحلیل و حل مساله

هدف گرا و نتیجه 
 گرا بودن

 توانایی کار گروهی
آشنایی با تکنیک ها  
 و فناوری های جدید

نوشتن رزومه و به 
 روز رسانی مستمر آن

تسلط بر زبان  
انگلیسی و فناوری  

 اطالعات

تماس و ارتباط با  
 اساتید و متخصصین

دنبال انتقاد باشید نه  
 ستایش

شبکه سازی با  
 دوستان

آزمایشگاهای بالینی  
بیمارستانهای دولتی و  

 خصوصی

آزمایشگاههای مراکز 
 بهداشتی

آزمایشگاههای  
تشخیص طبی  

 خصوصی

انستیتوها و مراکز 
 تحقیقاتی و آموزشی

کارخانجات تولید 
وسایل و مواد 
 آزمایشگاهی

شرکتهای پخش  
فراورده های بیولوژیک 

 و آزمایشگاهی

آزمایشگاههای پزشکی 
 قانونی

آزمایشگاههای سازمان 
 انتقال خون
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 های تحصیالت تکمیلی آزمون .3

.1.1 کارشناسی ارشد آزمون 

 نیز رشته تغییر .پذیرد می صورت رشته آن پذیرنده های دانشگاه کلیه در رشته یک انتخاب اساس بر دانشجو پذیرش آزمون این در 

 .نمی باشد امکان پذیر تحصیل( و قبولی ، )برگزاری آزمون از مراحل هیچیک در

 ادامه تحصیل به مجاز کارشناسی، مقطع در 12 از کمتر کل میانگین دارندگان همچنین و دوره اتمام گواهی معادل، مدرك دارندگان 

 . باشند نمی ارشد کارشناسی مقطع در

یک  ضریب با درسی برابر دو تعداد به 2ضریب  با درسی می باشد. یعنی شده اعالم ضرائب با متناسب رشته هر در سؤاالت تعداد 

 شود. می اعمال سؤاالت تعداد در 2 ضریب واقع در و داشت خواهد سؤال

 برای. بود خواهد سؤال 121 تعداد (آن ضریب و انگلیسی زبان درس احتساب بدون)12دروس  ضرایب مجموع با ای رشته در مثال: 

 . می گردد منظور سؤال 21 تعداد 2 ضریب با درسی برای لذا .می شود منظور سؤال 11 تعداد ضریب هر

 است، باال به متوسط انگلیسی سطح در زبان عمومی واژگان و متون درك شامل که عمومی بصورت ها رشته کلیه در زبان آزمون 

 . شد خواهد برگزار

.1.2 آزمون دکتری تخصصی 

 .باشد می نمره% ۳1با  مصاحبه و % نمره01با  کتبی مرحله دو شامل آزمون 

 .شود می برگزار تستی بصورت کتبی آزمون 

 برابر دو تعداد به باشند کرده کسب مربوطه سهمیه به توجه با را الزم نمره حدنصاب اول مرحله  کتبی آزمون در که داوطلبانی از 

 . آمد خواهد عمل به دعوت دوم مرحله شفاهی آزمون جهت ظرفیت،

 یک ضریب با درسی برابر دو تعداد به 2 ضریب با درسی یعنی. باشد می شده اعالم ضرائب با متناسب رشته هر در سؤاالت تعداد 

 .شود می اعمال سؤاالت تعداد در 2 ضریب واقع در و داشت خواهد سؤال

 مجاز برای دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی .4

 رشته های اصلی .1.1

بخش پذیرش و جواب 
 دهی

 بخش بیوشیمی بخش نمونه برداری
بخش هماتولوژی و  

 بانک خون

بخش میکروب شناسی  
 و قارچ شناسی

بخش انگل شناسی و 
 ادرار

 بخش هورمون شناسی
بخش سم شناسی و 

 گاز های خونی

بخش پاتولوژی و  
 ستیولوژی

 بخش ایمونولوژی
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 رشته های جانبی .1.2

 

 دانش آموختگان گرایش های مختلف علوم آزمایشگاهی برای مجاز دکتری تخصصی تحصیلی های رشته .5

 رشته های اصلی .1.1

 

 رشته های فرعی .1.2

 بیوشیمی بالینی ایمنی شناسی انگل شناسی
حشره شناسی پزشکی  

 و مبارزه با ناقلین

خون شناسی  
آزمایشگاهی و بانک  

 )هماتولوژی( خون

 میکروب شناسی قارچ شناسی پزشکی سم شناسی
میکروب شناسی  

 موادغذایی
 ویروس شناسی پزشکی

زیست فن آوری 
 پزشکی

 انفورماتیک پزشکی اقتصاد بهداشت اپیدمیولوژی آمار زیستی ژنتیک انسانی

ارزیابی فناوری 
 سالمت

 علوم تشریحی شیمی دارویی رفاه اجتماعی تاریخ علوم پزشکی

علوم تغذیه در 
بحران و حوادث 

 غیرمترقبه

علوم داروهای  
 پرتوزا

 فیزیولوژی
کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی

کنترل مواد 
خوراکی و 
 آشامیدنی

فناوری اطالعات 
 سالمت

مدیریت خدمات  
 بهداشتی درمانی

مهندسی پزشکی 
 )بیوالکتریک(

مهندسی پزشکی 
 )زیست مواد(

نانوتکنولوژی 
 پزشکی

MBA   مدیریت
 دارو

 بیوشیمی بالینی باکتری شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی و 
 مبارزه با ناقلین

 هماتولوژی ویروس شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی
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 مقطع کارشناسی ارشدقوانین  .6

 .باشد می ممنوع ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره در تحصیل محل جابجایی یا و رشته انتقال، تغییر گونه هر 

 واحد است. ۳2و حداکثر  22حداقل  برحسب رشته، واحد پایان نامه،با احتساب  تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، 

 واحد درسی است. 4-11برای همه رشته ها بین  تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد، 

واحد درسی از مجموع دروس دوره را انتخاب و  14تا  2دانشجوی دوره کارشناسی ارشد موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  

 واحد درسی باقی داشته باشد.2مگر آنکه کمتر از  ند،ثبت نام ک

 است.21از  12و برای دروس کمبود یا جبرانی  21از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  

 .چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را تکرار نماید

اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی  کمتر باشد. 14در هر نیمسال تحصیلی نباید از میانگین نمرات دروس دانشجو،  

 آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته محروم می شود. باشد، 14اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 

 ه ارشد شناخته نمی شوددور ورت فارغ التحصیلشد، در غیر این صکمتر با 14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از  

 با را دوره دروس سال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند ۳حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  

 شود.یل محروم می تحص ادامه از نماید دفاع آن از و تکمیلی را خود نامه پایان و بگذراند موفقیت

تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود،  

 زیر نظراستاد راهنما،به تحقیق و تتبع بپردازد.

ا از صاحب نظران و نفر از اعضای هیات علمی وی تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو به پیشنهاد استاد راهنما و 

 عنوان استاد مشاور تعیین شوند.ه مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند ب محققان برجسته،

شد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی ابه شرطی می ب پایان نامه کسب درجه عالی 

 خارجی و یا داخلی باشد.

 ی تخصصیمقطع دکترقوانین  .7

 اپیدمیولوژی
انفورماتیک 

 پزشکی

بیولوژی 
 تولیدمثل

 پزشکی مولکولی
پروتئومیکس 

 کاربردی

توکسین های  
 میکروبی

زیست فناوری 
 پزشکی

 ژنتیک پزشکی
سالمت ورفاه  

 اجتماعی

سالمت در بالیا و  
 فوریت ها

 علوم اعصاب علوم تغذیه

علوم سلولی  
 کاربردی

 مهندسی بافت
نانوفن آوری 

 پزشکی
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 با شدن آشنا و خاص زمینه یک در علمی های حیطه به یافتن احاطه با که است افرادی تربیت تخصصی دکتری دوره ایجاد از هدف 

 در تحقیقی، و علمی های زمینه در نوآوری با ، بتوانند پژوهش، و آموزش مبانی جدیدترین به دستیابی و تحقیق پیشرفته روشهای

 .یابند دست دانش جهان در هائی تازه به و بوده موثر خود، تخصصی رشته در دانش، مرزهای گسترش و کشور نیازهای رفع

 دوره دکتری تخصصی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود .  

 مرحله پژوهشی پس از .از و به امتحان جامع ختم می شودامتحان ورودی آغ زمان پذیرفته شدن دانشجو در مرحله آموزشی از 

 مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع آغاز و با تدوین پایان نامه و دفاع از آن پایان می پذیرد.

واحد درسی را با نظر استاد راهنمای  ۳1تا12موظف است بین  ( ثبت نام می کند،Ph.Dدانشجویی که برای دوره دکتری تخصصی )  

 موفقیت بگذراند. باه آموزشی در مدت مجاز مرحل ، حصیلی مطابق برنامه آموزشی مربوطت

واحد درسی از درس های مرحله آموزشی را انتخاب و  2-12موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین  دانشجو در مرحله آموزشی، 

 واحد درسی باقی داشته باشد. 2مگر آنکه کمتر از  ثبت نام کند،

 است. 21از  12و هر درس کمبود یا جبرانی  21از  14حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری  

 چنانچه نمره دانشجو در یک درس کمتر از این مقادیر باشد باید آنرا تکرار نماید.

کمتر باشد،در غیر این  15نباید از  در هر نیمسال تحصیلی،(Ph.D)میانگین نمرات درس های دانشجو در دوره دکتری تخصصی 

طار خواهد داد ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته،در نیمسال بعدی در محدوده حد صورت دانشگاه به دانشجو اخ

 می تواند اخذ واحد نماید. نصاب واحدها،

آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره  باشد، 15اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از  

 محروم می شود. (Ph.D)ی دکتری تخصص

در پایان مرحله آموزشی دانشجو ملزم است در آزمون جامع که بصورت کتبی و ارزیابی عینی عملکرد برگزار می شود شرکت  

 می باشد. 15کند.شرط شرکت در آزمون جامع قبولی در کلیه درس های مرحله آموزشی و کسب حداقل میانگین کل 

چهار سال و نیم است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند پایان نامه خود  Ph.Dدکتری تخصی  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره 

 را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود.

تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه باید با هدایت و نظارت استاد راهنمای پژوهشی  

 صورت گیرد، دانشجو موظف است در هر زمانی که استاد راهنمای پژوهشی تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نماید.

تعداد واحدهای پایان نامه در مرحله پژوهشی بسته به تعداد واحدهای مرحله آموزشی، مطابق برنامه آموزشی مربوط مصوب شورای  

 .واحد است۳1کثر وحدا 11یزی حداقل عالی رنامه ر

( هنگامی مجاز دفاع از پایان نامه تحقیقاتی خود می باشد که حداقل یک مقاله به زبان Ph.Dدانشجوی دوره دکتری تخصصی ) 

انگلیسی از کار تحقیقاتی در رشته مربوطه، خود و مرتبط با موضوع پایان نامه را به عنوان مولف اول یا دوم در یک مجله معتبر 

 یا گواهی پذیرش آن را اخذ نموده باشد. داخلی یا خارجی به چاپ رسانده وپژوهشی  -علمی


