
 

 

 :آدرس

 روبروی هتل هما  _خیابان مشکین فام _ شیراز 

  42271123417و  42271124170-04تلفن:    

 71102227فاکس: 

 http://paramed.sums.ac.irآدرس وب سایت دانشکده :

 ارسال پیشنهادات:
 http://idea.sums.ac.ir/site/homepage.aspx 

 

 رشته ها و مقاطع موجود در دانشکده :

 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی-

 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست فن آوری پزشکی-

 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رادیولوژی-

 کارشناسی ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی-

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیکال ژورنالیزم )ژورنالیزم پزشکی(-

 کارشناسی ارشد ناپیوسته هماتولوژی-

 رئیس و معاونین:  

معاون آموزشی: دکتر صدیقه شریف زاده، رئیس دانشکده: 

علی رضا   مهندسمعاون پشتیبانی: دکتر غالمحسین تمدن، 

معاون : دکتر رضا فردید، پژوهشی  معاونصالح، 

سعود حقانی فرهنگی: -دانشجویی  دکتر م

 معرفی دانشکده پیراپزشکی شیراز

 

 امکانات رفاهی و ورزشی:

از جمله امکانات رفاهی و ورزشی موجود در دانشکده یک 

سالن ورزشی مجهز شده به وسایل مختلف و همچنین سلف 

غذاخوری می باشد که قابل استفاده برای دانشجویان و 

 کارمندان می باشد.

 
 

 

 مراکزتحقیقاتی دانشکده:

الف( مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص 

 آزمایشگاهی: 

اهداف مرکز: راه اندازی تست های آزمایشگاهی دقیق تر و 

حساس تر جهت جایگزینی روش های موجود، ایجاد کیت 

های تشخیصی جهت جایگزینی کیت های خارجی، ایجاد 

آزمایش های نوین بر اساس نیازهای جامعه پزشکی، کمک به 

 خودکفایی در عرصه سالمت و ... 

ب( مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و 

آوری غیریونساز:  علم و فن  این مرکز با هدف توسعه 

برای ارتقای سطح سالمت از طریق کاربرد اصول فیزیکی در 

تجهیزات و دستگاههای پزشکی و دانش عمومی در ارتباط با 

کاربردها و مخاطرات مواجهه با پرتوها فعالیت می نماید که 

نتیجه این تحقیقات در مقاالت بین المللی و کنفرانس ها 

 ارائه گردیده است. 

معرفی گروه های زبان انگلیسی و عمومی)فارسی، 

 تربیت بدنی و کامپیوتر(:

عالوه بر رشته ها و مقاطع موجود، دروس زبان انگلیسی و  

عمومی )کامپیوتر، فارسی و تربیت بدنی( جهت دانشجویان 

کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی توسط این دانشکده 

 ارائه می شود. 

عضو هیات علمی در این گروه  21گروه زبان انگلیسی: تعداد 

جلد  12مشغول به فعالیت هستند. از این اساتید تا کنون 

 کتاب به چاپ رسیده است.

عضو هیات علمی در این گروه مشغول  7گروه عمومی: تعداد 

جلد کتاب به چاپ  7به فعالیت هستند. از این اساتید تا کنون 

 رسیده است.

  امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده:

آزمایشگاه مجهز به دستگاه  5گروه علوم آزمایشگاهی دارای 

های مختلف در زمینه های گوناگون علوم آزمایشگاهی می 

باشد. از آزمایشگاه های بیمارستان های نمازی و فقیهی نیز در 

 بحث آموزش و کارورزی دانشجویان استفاده می گردد.

آزمایشگاه مجهز به دستگاه های  2گروه رادیولوژی دارای 

 مختلف در زمینه های گوناگون تصویر برداری می باشد. 

این دانشکده همچنین مجهز به یک آزمایشگاه زبان انگلیسی 

دستگاه کامپیوتر، سه کارگاه کامپیوتر با ظرفیت  23با ظرفیت 

کامپیوتر، سالن های مطالعه و تحقیق و مجموعه کتابخانه  52

 251نسخه چاپی و  21131ای که به طور تقریبی شامل 

 عنوان  سی دی و کتاب های الکترونیک است، می باشد.
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کتاب در زمینه های مختلف علوم آزمایشگاهی به چاپ رسیده 

 است. 

 

 آینده شغلی:

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود در آزمایشگاه های 

تشخیصی طبی، آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و مراکز 

تحقیقاتی، ،سازمان انتقال خون، آزمایشگاه های پزشکی قانونی 

 و سایر آزمایشگاه ها خدمت نمایند.

 
 زمینه های ادامه تحصیل:

زمینه های ادامه تحصیل فارغ التحصیالن کارشناسی علوم 

آزمایشگاهی درمقطع کارشناسی ارشد و سپس درمقطع دکترای 

 ( رشته های ذیل امکان پذیر می باشد:Ph.Dتخصصی )

آمار زیستی، اپیدمیولوژی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، اقتصاد 

سیاستگذاری  -بهداشت با دو گرایش توسعه و بهداشت و درمان 

و برنامه ریزی بهداشت و درمان، انفورماتیک پزشکی، ارزیابی 

فناوری سالمت،بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بیوشیمی بالینی، 

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با نااقلین، خون شناسی 

آزمایشگاهی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی 

پزشکی با دو گرایش بیوالکترونیک و زیست مواد، میکروب 

شناسی مواد غذایی، نانوتکنولوژی پزشکی، ویروس شناسی 

پزشکی، زیست فناوری پزشکی، سم شناسی علوم تغذیه، 

 فیزیولوژی و قارچ شناسی پزشکی

 :معرفی رشته رادیولوژی

رادیولوژی از رشته های پیرامونی پزشکی می باشد که با 

انجام آزمایشات مختلف تصویر برداری به پزشکان در زمینه 

 تشخیص، پیگیری و درمان بیماری کمک می کند.

متوسط طول دوره رشته رادیولوژی در مقطع کارشناسی 

سال  1واحد( و کارشناسی ناپیوسته  241سال ) 4پیوسته 

واحد( می باشد. دانشجویان این رشته می بایست در  72)

طول این مدت دروس عمومی، دروس پایه و اختصاصی و 

کارآموزی در عرصه را بگذرانند که دروس پایه و اختصاصی 

آن شامل فیزیک عمومی، بهداشت عمومی، ریاضیات 

عمومی، آمار؛ آناتومی، فیزیولوژی، کاربرد رایانه در تصویر 

برداری پزشکی، فیزیک پرتوها، روش های پرتونگاری و ... 

نفر عضو هیات علمی در این گروه  2می باشد. تعداد 

 مشغول به فعالیت هستند. 

 آینده شغلی: 

فراد با تحصیل در این رشته علوم الزم برای کار با دستگاه ا

ها و اصول تصویر برداری پزشکی را فرا گرفته و می توانند 

به عنوان کارشناس رادیولوژی در مراکز تصویر برداری 

پزشکی از جمله رادیولوژی عمومی، فلوروسکوپی، سی تی 

اسکن، ام آر آی، تراکم سنجی استخوان، ماموگرافی، 

آنژیوگرافی عمومی، آنژیوگرافی قلب و عروق کرونر و نیز 

 فعالیت در بخش های سنگ شکن کلیه 

و مجاری ادراری، رادیوگرافی صنعتی، رادیوتراپی و ... مشغول به 

 خدمت شوند.

 زمینه های ادامه تحصیل:

زمینه های ادامه تحصیل فارغ التحصیالن کارشناسی رادیولوژی 

در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در مقطع دکترای تخصصی 

(Ph.D)  برخی از رشته ها( در رشته های ذیل امکان پذیر می(

 باشد :

رادیوبیولوژی و فیزیک پزشکی، آمار زیستی، اپیدمیولوژی، 

حفاظت پرتویی، اقتصاد بهداشت با دو گرایش توسعه و بهداشت 

سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان،  -و درمان 

انفورماتیک پزشکی، ارزیابی فناوری سالمت، علوم تشریحی، 

فناوری اطالعات سالمت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، 

مهندسی پزشکی با دو گرایش بیوالکترونیک و زیست مواد، 

زیست فناوری پزشکی، مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی، 

  (MRI) تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسیبیوفیزیک و  

 

 معرفی رشته علوم آزمایشگاهی:

علوم آزمایشگاهی از رشته های پیرامونی پزشکی می باشد که با 

انجام آزمایشات مختلف به پزشکان در زمینه تشخیص، پیگیری 

 و درمان بیماری کمک میکند.

متوسط طول دوره رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی 

 72سال ) 1واحد( و کارشناسی ناپیوسته  221سال ) 4پیوسته 

واحد( می باشد. دانشجویان این رشته می بایست در طول این 

مدت دروس عمومی، دروس پایه و اختصاصی و کارآموزی در 

عرصه را بگذرانند که دروس پایه و اختصاصی آن شامل دروس 

بیوشیمی، خون شناسی، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، 

میکروب شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و 

نفر عضو هیات علمی در این  1سم شناسی و ... می باشد. تعداد 

 جلد  25گروه مشغول به فعالیت هستند. از این اساتید تا کنون 
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