از دانشگاه سرنوشت یک ملت تعیین می شود
امام خمینی (ره)

دانشکده پیراپزشکی

كتابخانه دانشکده

اتاق عمل پراتیک تخصصی دانشکده

كارگاه مهارتهاي بالینی دانشکده
آدرس سایت پویای دانشکده پیراپزشکی :

آزمایشگاه
http://www.pmd.mshdiau.ac.ir

آدرس دانشکده :قاسم آباد – بلوار ادیب -بین ادیب 21-12

دانشجویان عزیز با عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ورود شما به دانشگاه  ،ضمن آرزوی موفقیت
برای شما عزیزان از شما درخواست می شود مفاد این دفترچه را به دقت مطالعه فرمائید.
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از سال  4831با سه رشته بهداشت مدارس ،هوشبري و اتاق عمل در مقطع كاردانی شروع به
كار نمود .این دانشکده در سال  4831به بلوار ملک آباد و در سال  41به محل فعلی خود واقع در قاسم آباد –بلوارادیب انتقال یافت .از سال
 4831مقطع رشته هاي هوشبري و اتاق عمل به سطح كارشناسی ارتقاء یافته است .در سال تحصیلی  49-48این دانشکده عالوه بر دو رشته
كارشناسی پیوسته هوشبري ،كارشناسی پیوسته اتاق عمل در رشته كارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی جذب دانشجو دارد.
آشنایی بارشته علوم آزمایشگاهی
نگاهی کوتاه...

علوم آزمایشگاهی در گذشته به نام تکنولوژی پزشکی خوانده می شد و بعدها به نام علوم آزمایشگاهی تغییر ناام داد رشاته رارشنا ای علاوم
آزمایشگاهی زیر شاخه ای از گروه پزشکی ا ت ره به دانش آموختگان در این دوره مباحث علوم پایه پزشکی ،مباحث عملی و تئوری علاوم
آزمایشگاهی پزشکی و برخی از دروس علوم پایه آموزش داده می شود آنچه ره باعث اهمیت ویژه این رشاته در علاوم پزشاکی شاده ا ات
نقش مهم آن در تشخیص ،درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف ا ت به همین دلیل این رشته از رشتههای شاخص دانشگاههای علوم
پزشکی میباشد از این گذشته هم بسزای گرایشهای مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشارتتهاای ششامگیر و روز اتازون تان آوریهاای
بیوتکنولوژی ،ژنتیک و تستهای تشخیصی جدید بر اهمیت این رشته میاتزاید
تارغالتحصیل این رشته با نمونهبرداری از نمونه های بیولوژیک مانند خون ،ادرار و مدتوع و و آماده ازی نمونهها و آزمایشهاای مختلاف
بیوشیمی ،هماتولوژی ،میکروبیولوژی و

ر و رار دارد و همچنین میتواند آزمایشهاای تخصصای هورماونشنا ای ،ایمونولاوژی و اایر

تست های تخصصای را انااام دهاد و مسابوش بخاش هاای مختلاف یاک آزمایشاگاه تشاخیص ابای مانناد بخاش نموناهبارداری ،بیوشایمی،
هورمون شنا ی ،ایمونولوژی و… و یا ایر بخشهای آزمایشگاههای غیر پزشکی مانناد برخای بخاشهاای آزمایشاگاههاای صانای غاذایی،
دارویی و یا صنعتی و رارخانهای شود
تاریخچه

تا اش  ۶۷۹۱رشته علوم آزمایشگاهی باا ناام  Medical Technologyخواناده مایشاد و پاا از آن باه Medical Laboratory
 Sciencesتغییر نام داد و امروزه نیز در ارثر دانشگاههای دنیا با همین نام و یا  Clinical Laboratory Sciencesخوانده میشود
تا قبل از انقالب ترهنگی در ایران دوره های شهار اله رارشنا ی پیو ته دایر بود ره بعد از آن به شاکل رااردانی و درتارای حرتاهای تغییار
یاتت و از اش  ۶۷۹۱تا اش  ۶۷۳۱مقاا راردانی و رارشنا ی ناپیو ته این رشته در دانشگاهها ارائه میگردید از اش  ۶۷۳۹به بعاد نیاز ایان
رشته در مقط رارشنا ی دانشاو میپذیرد
تواناییهای الزم

رشته علومآزمایشگاهی یک رشته عملی ا ت و جوانانی ره عالقه مند به رار عملی هستند و نسبت به نمونه های گوناگون بدن حساس نیستند،
در این رشته موتق می شوند همچناین ززم ا ات راه دانشااو باه دروس شایمی و زیساتشنا ای عالقاهمناد باشاد گنتنای ا ات راه رشاته
علوم آزمایشگاهی در رشور ما تا مقط درترای تخصصی ( )PHDدر گرایش های مختلف علوم آزمایشگاهی باه صاورن ناپیو اته دانشااو
میپذیرد
درسهای این رشته در طول تحصیل

دروس پایه :تیزیک عمومی ،تیزیک راربردی ،شیمی عمومی ،بیوشیمی عمومی ،تیزیولوژی ،زیستشنا ی ،آنااتومی ،زباان عماومی دروس
تخصصی  :مقدمان علوم آزمایشگاهی ،شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی ،زبان تخصصای ،انگالشنا ای پزشاکی ،حشارهشنا ای پزشاکی،

قارچشنا ی پزشکی ،ویروسشنا ی پزشکی ،ایمنی و رمشنا ای ،باارتریشنا ای پزشاکی ،خاونشنا ای ،باناک خاون ،هورماون شنا ای،
بیوشیمی بالینی و پزشکی ،باتتشنا ی ،آ یبشنا ی پزشکی ،زیستشنا ی مولکولی ،ژنتیک و رارآموزی (والبته یکسری دروس دیگر)
ارح نیروی انسانی
ابق مصوبان وزارن بهداشت  -درمان و آموزش پزشکی ،تارغ التحصیالن علوم آزمایشگاهی (رلیه مقاا ) نیز مانند برخی از رشتههای علوم
پزشکی موظنند نصف اوش مدن تحصیل ،ارح نیروی انسانی را ای نمایند ،قابل ذرر ا ت ره گذراندن ارح در یکای از مقااا  ،تارد را از
گذراندن ارح در مقاا بازتر این رشته معاف میگرداناد ایان اارح در یکای از مراراز تحات پوشاش دانشاگاههاای علاوم پزشاکی مانناد
آزمایشگاههای مررزی ،بیمار تانها و در برخی موارد دانشگاهها ره اعالم نیاز ررده ا ت اناام میپذیرد
زمینههای اشتغال

تارغ التحصیالن این رشته میتوانند در زمینه درمانی – بهداشتی – آموزشی – پژوهشی و تشخیصی در مرارز زیر اشتغاش یابند :مرارز آموزشی
– درمانی و بهداشتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ،بیمار تانها و آزمایشگاههای تشاخیص ابای خصوصای ،بیمار اتانهاای وابساته باه
ازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمان درمانی ،پزشکی قانونی ،مرارز ازمان انتقاش خون ،مرارز پژوهشای – تحقیقااتی دولتای و خصوصای،
آزمایشگاههای صنای دارویی و غذایی و
موقعیت شغلی در ایران
رشته علومآزمایشگاهی از جمله رشته هایی ا ت ره بازار رار نسبتاً خوبی دارد (البته در شهرهای مختلف و اینکه متقاضی ا تخدام در شه نوع
آزمایشگاهی باشید متناون ا ت) زیرا امروزه جامعه ما به امر بهداشت و المتی پی برده ا ت و بی شک بادون ا اتناده از آزمایشاگاههاای
تشخیص ابی حنظ المت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماریهای عنونی و آلرژیها یا مبارزه با بیماریهای ژنتیکی امکانپذیر نیست.
مقطع کارشناسی ارشد

تارغالتحصیالن مقط رارشنا ی علوم آزمایشگاهی می توانند از اریق آزمون رارشنا ی به رارشنا ی ارشد در گرایشهای زیر ادامه تحصیل
دهند :بیوشیمی بالینی ،خونشنا ی ،انگل شنا ی ،میکروب شنا ی ،قارچ شنا ی ،ویروس شنا ی ،ژنتیک انسانی ،ایمونولوژی ،بیوتکنولاوژی،
تیزیولوژی ،مشنا ی و ایر رشتههایی ره ابق مصوبان ماوز ادامه تحصیل در آن را دارد
مقطع دکتری

تارغ التحصیالن رارشنا ی ارشد با شررت در آزمون رارشنا ی ارشد به  PHDمی توانند در گرایشهای مذرور شررت نمایند
.تعداد واحدهای درسی:

دروس عمومی ۱۱ :واحد  ،دروس پایه ۷۶ :واحد ،دروس اختصاصی ۱۶ :واحد ،رارآموزی در عرصه ۶۱ :واحد،جم واحد ۶۷1 :واحد

معرفی مسئولین دانشکده :

زهرا سوئدی
رئیس دانشکده  ،مدیر گروه بهداشت مدارس
محل دفتر کار :طبقه -1اتاق 023

دکتر حسن یزدانفر
معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
محل دفتر کار :طبقه -1اتاق 022

سید علی هوشیار احمدی
مدیر پژوهشی دانشکده
محل دفتر کار  :طبقه  -1اتاق 021

* دانشجویان محترم می توانند جهت رفع مشکالت انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دربازه زمانی مشخص و همچنین استتااده از اینترنتت ،
مشاهده سایت دانشگاه و دانشکده ،كتابخانه دیجیتال ،جستجوي مقاالت به طبقه  4اتاق  942كافی نت مراجعه نمایند

فهیمه عقیانی
مسئول آموزش دانشکده

* دانشجویان محترم جهت راهنمایی از نظر تشتکیل كتالس هتاي

مهندس مهدی ژیان پور
مدیر داخلی و راهبر سایت دانشکده
محل دفتر کار  :طبقه  – 1اتاق101

دروس نظري  ،مقررات آموزشی ،برنامه ریتزي امتحتانی و  ...متی
توانند به طبقه  4اتاق  921مراجعه نمایند.
*
*

بهاره سلیمانی

کارشناس آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی

محبوبه علیخانزاده

کارشناس آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی

* صدیقه فانی دیسفانی

مسئول کتابخانه

رتابخانه دانشکده پیراپزشکی ماموع مناب آن شامل حدود۷3۷۷نسخه رتاب تار ی و زتین ره به شیوه رتابخانه رنگره ابقه بندی شده ا ت
و دارای۹۱۷نسخه ماله تار ی و زتین می باشد مساحت تعلی رتابخانه و الن های مطالعه دانشکده حدود  ۶۱1متر مرب
ا ت ره در ابقه همکف واق می باشد
نحوه عضویت دانشجویان در کتابخانه  :دانشاویان پا از ثبت نام به محض دریاتت رارن  PVCعضو رتابخانه محسوب گردیده و
می توانند از امکانان رتابخانه ا تناده نمایند جهت دریاتت رارن  PVCبه مررز آمار و ااالعان واق در ازمان مررزی دانشگاه مراجعاه
شود
ادرس های سازمان مرکزی:

 -۶بلوارمیثاق – میثاق  -۱1نر یده به اقد یه – خسروی  -۶پالك ۷۷
 -۱بلوار امامیه نبش امامیه 3۱

امکانات رفاهی دانشکده :
 -۶نمازخانه خواهران ابقه همکف
 -۱نماز خانه برادران ابقه همکف
 -۱تریا ابقه همکف

دانشاویان محترم جهت پیدا رردن رال های در ی و ایر مکانهای مورد نیاز به راهنمای اختمان شماره  ۶و  ۱واق در ابقه همکف
مراجعه نمایند
نحوه استفاده دانشجویان از کافی نت :
با توجه به بهره برداری از یستم مکانیزه خدمان اشتراك اینترنتی و تراهم آوردن ا تناده از ااالعان تیش واریزی ،جهت ا تناده
دانشاویان از اینترنت در راتی نت های دانشگاه و رامپیوترهای خانگی ،از تاریخ اوش بهمن  ۶۷۳۱باید اقدامان زیر اناام گردد:
* ا تناده از حساب تراگیر یبا به شماره  1۶1۷۶۱1۷۶۱11۱جهت واریز وجه اشتراك اینترنتی در رلیه شعب بانک ملی دارای حساب یبا (
حداقل  ۱1111ریاش)
شماره حساب واریز شهریه 1۶1۷۶۷۷۶۷111
* ا تناده از اعتبار وجه واریزی از اریق رامپیوتر خانگی و راتی نت دانشگاه و عدم نیاز به واریز و پرداخت وجه جداگانه برای هر حالت
متقاضیان می توانند جهت رسب ااالعان بیشتر به مررز رامپیوتر دانشگاه در دانشکده تنی و مهند ی و یا دتاتر خدمان رامپیوتری دانشکده
های خود مراجعه نمایند
موارد مهمی از آیین نامه آموزشی :
ماده  ) ۷دانشاو موظف ا ت در هر نیمساش تحصیلی در مدن زمان اعالم شده تو ط دانشگاه نسبت به ثبت نام و انتخاب واحداقدام نماید در
غیر این صورن ابق مقرران دانشگاه با وی رتتار می شود
 دانشاو موظف ا ت در انتخاب دروس هر نیم اش بر ا اس برنامه اعالم شده از ارف گروه اقدام نماید و رعایت تقدم و تأخر در انتخابدروس بر ا اس برنامه و رتصل در ی اعالم شده الزامی ا ت
ماده  )۶۶هر دانشاو در هر نیمساش تحصیلی حداقل  ۶۱و حدارثر  ۱1واحد در ی می تواند انتخاب نماید
ماده  )۶۱تعداد واحدهای انتخابی در تابستان حدارثر  ۱واحد در ی می باشد
ماده  )۶۷دروس پیش دانشگاهی شامل زبان ،شیمی  ،تار ی و زیست بوده ره باید در نیمساش اوش اخذ گردد
 اهمیت رعایت دروس پیشنیاز  :رعایت پیشنیاز الزامی بوده و در صورتیکه در درس پیشنیاز نمره قبولی رسب نشود دانشاو یکساش از همدوره ای های خود عقب خواهد ماند
ماده  )۶3اوش مدن تحصیل  :حدارثر مدن مااز تحصیل در مقط رارشنا ی پیو ته  ۱اش می باشد
ماده  ) ۶1حضور در جلسان درس  :حضور دانشاو در تمام جلسان مربوط به هر درس الزامی ا ت و اعان غیبت دانشاو در هر درس
نظری از  3/۶۹و عملی و آزمایشگاهی از  ۱/۶۹و رارآموزی در عرصه از  ۶/۶1ماموع اعان آن درس نباید تااوز رند در غیر این صورن
نمره دانشاو در آن درس صنر منظور می شود
ماده  ) ۱۷حداقل نمره قبولی در دروس تئوری  ۶1و در رارآموزی و رارآموزی در عرصه  ۶۱می باشد
ماده  )۱۳مشروط شدن  :اگر معدش در هر ترم رمتر از  ۶۱باشد دانشاو مشروط بوده و در صورتیکه  ۷ترم متوالی و یا  3ترم غیر متوالی
مشروط گردد اخراج خواهد شد ترم بعد از مشروای دانشاو تقط  ۶3واحد مااز ا ت انتخاب نماید
تعریف رارآموزی در عرصه  :یکساش آخر تحصیل به رارآموزی در عرصه اختصاص داشته ره  ۱3واحد در قالب  ۱ترم ارائه می گردد اخذ
واحد در ی با واحد رارآموزی در عرصه مااز نمی باشد
دانشاویان گرامی می توانند جهت آشنایی بیشتر با آیین نامه و مقرران آموزشی دانشگاه نسبت به تهیه یک نسخه از آیین نامه آموزشی اقدام
نمایند
تلنن های دانشکده ۷۱۱۷۶11۱-3:

