
 کارشناسی ارشذ علوم تشزیحی

 

 : معزفی رشته

ایه رشتٍ وٍ اس مُمتزیه رشتٍ َای علًم پایٍ اعت، بٍ مطالعٍ عاختمان بدن اوغان می پزداسد ي دارای عٍ سیز 

 : مجمًعٍ می باشد

 

 جىیه شىاعی- 3بافت شىاعی - 2 (آواتًمی  )والبد شىاعی  1-

 

  : فارغ التحصیالن ایه رشتٍ لادر خًاَىد بًد در سمیىٍ َای سیز فعالیت وىىد

  

  تدریظ دريط عملی والبدشىاعی، بافت شىاعی ي جىیه شىاعی. 

  ٌفیىظ وزدن جغد ي وگُداری اس اجغاد ي اعضاء فیىظ شد 

  تشزیح جغد ي شىاخت ياریاعیًوُای طبیعی والبد اوغان 

   جىیه شىاعی–بافت شىاعی (تُیٍ المُای میىزيعىًپی ( 

  فعالیتُای پضيَشی در سمیىٍ علًم تشزیحی 

  

 :عبارتنذ اس 94 رشته های کارشناسی مجاس بزای ورود به این رشته بز اساس دفتزچه کنکور ارشذ 

 

وارشىاعی علًم تشزیح، بافت شىاعی، سیغت شىاعی، فیشیًتزاپی، ارتًپدی فىی، واردرماوی، گفتاردرماوی، رادیًلًصی، 

 شىًایی شىاعی، پزعتاری، مامایی، بیىایی عىجی، ًَشبزی، اتاق عمل، علًم آسمایشگاَی

 

 

 :ارشذ علوم تشزیحی و تعذاد واحذها (سزفصل)بزنامه درسی 

 ياحد 32 :تعداد ول ياحدَا

 ياحد: 24 دريط اختصاصی اجباری

 ياحد 2 :دريط اختصاصی اختیاری

 ياحد 6 :پایان وامٍ

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 دروس اختصاصی اجباری

 نام درس
تعذاد 

 واحذ
 نام درس

تعذاد 

 واحذ

 4 تشزیح تىٍ 2 تشزیح عز ي گزدن

 2 تشزیح مغش ي اعصاب 2 تشزیح اودامُا

 2/5 بافت شىاعی اختصاصی 1/5 بافت شىاعی عمًمی

 2/5 جىیه شىاعی اختصاصی 1/5 جىیه شىاعی عمًمی

تىىیه َای 

 میىزيآواتًمی
2 

بیًلًصی علًلی ي 

 ملىًلی
2 

 24 جمع 2 وارآمًسی

  

  
 دروس اختصاصی اختیاری

  

 نام درس
تعذاد 

 واحذ
 نام درس

تعذاد 

 واحذ

ريػ تحمیك ي آمار 

 حیاتی
 1 عمیىار 2

 2 بیًشیمی
وار با حیًاوات 

 آسمایشگاَی
1 

 8 جمع 2 پاتًلًصی

  ياحد اس دريط فًق را بگذراود 2 داوشجً باید. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاههایی که در رشته ارشذ علوم تشزیحی پذیزش دانشجو دارنذ

 94بز اساس دفتزچه انتخاب رشته ارشذ 

داوشگاٌ علًم پششىی 

 اصفُان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 اًَاس

داوشگاٌ علًم پششىی 

 ایالم

داوشگاٌ علًم پششىی 

 ایزان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 اران

داوشگاٌ علًم پششىی 

 اريمیٍ

داوشگاٌ علًم پششىی 

 بابل

داوشگاٌ علًم پششىی 

 بیزجىد

داوشگاٌ علًم پششىی 

 شیزاس

داوشگاٌ علًم پششىی 

 تُزان
 داوشگاٌ تزبیت مدرط

داوشگاٌ علًم پششىی 

یاعًج مشتزن با 

 شیزاس

داوشگاٌ علًم پششىی 

 تبزیش

داوشگاٌ علًم پششىی 

 سوجان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 ساَدان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 عمىان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 شُید بُشتی

داوشگاٌ علًم پششىی 

 یشد

داوشگاٌ علًم پششىی 

 وزماوشاٌ

داوشگاٌ علًم پششىی 

 واشان

داوشگاٌ علًم پششىی 

وزدعتان مشتزن با 

 َمدان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 َمدان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 وزمان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 گلغتان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 گیالن

داوشگاٌ علًم پششىی 

 مشُد

داوشگاٌ علًم پششىی 

 ماسودران

داوشگاٌ علًم پششىی 

 اردبیل

داوشگاٌ علًم پششىی 

 رفغىجان

داوشگاٌ علًم پششىی 

 بمیت الٍ

داوشگاٌ علًم پششىی 

 لشيیه

داوشگاٌ علًم پششىی 

 لزعتان
  

 

 

 



  :94-95بز اساس دفتزچه کنکور دکتزای تخصصی علوم پششکی )رشته های دکتزای علوم تشزیحی 

حًسٌ علًم  آسمًن ممطع دوتزای می تًاوىد در رشتٍ َای سیز در علوم تشزیحی فارغ التحصیالن وارشىاعی ارشد   

 :شزوت وىىد پششىی

  

 بیًلًصی تًلید مثل 

  علًم تشزیحی

  علًم علًلی واربزدی

  فیشیًلًصی يرسشی

  مُىدعی بافت

  مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد علًم پششىی)اوفًرماتیه پششىی 

 (مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد علًم پششىی) عالمت در بالیا ي فًریتُا 

 (مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد علًم پششىی) عالمت ي رفاٌ اجتماعی 

 (مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد علًم پششىی) اپیدمیًلًصی 

 بٍ شزط داشته وارشىاعی  مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد علًم پششىی( مددواری اجتماعی

 )مددواری

  (بٍ شزط داشته وارشىاعی گفتار درماوی مجاس بزای تمامی رشتٍ َای ارشد)گفتار درماوی 

 


