
 : آینده شغلی

دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی عالوه بر رشد شخصیتی و تفکر علمی که طی دوره 
نوان آموزش کسب نموده اند قادر خواهند بود آزمایشات بالینی تحقیقاتی و خدمات وابسته را در مراکز زیر بع

 .کارشناس انجام دهند

 

 صوصیآزمایشگاهاي بالینی بیمارستانهاي دولتی و خ -1

 آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی -2

 آزمایشگاههاي تشخیص طبی خصوصی -3

 انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی -4

 کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی -5

 شرکتهاي پخش فراورده هاي بیولوژیک و آزمایشگاهی -6

 آزمایشگاههاي پزشکی قانونی -7

 .آزمایشگاههاي سازمان انتقال خون -8

  

 :وظایف حرفه اي دانش آموختگان 

هی کارشناسان علوم آزمایشگاهی براي انجام خدمات آزمایشگاهی از انواع تجهیزات و روشهاي مختلف آزمایشگا
 بهره مند خواهند شد این روشها شامل مطالعات میکروسکوپی روشهاي تشخیص مولکولی روشهاي مختلف تجزیه

 .شیمیایی و ایمونولوژیکی و شناسایی باکتریولوژیکی می باشند

کرار تاین افراد نه فقط آزمایشات مختلف را انجام می دهند بلکه از اهمیت و اعتبار داده هاي بدست آمده با 
ید با آزمایشات و بکارگیري روشهاي مختلف کنترل کیفی و مشاوره با پزشکان و دیگر پرسنل بهداشتی درمانی نیز

 .اطمینان حاصل نماید. سرپرستی کاردانهاي علوم آزمایشگاهی بر عهده این افراد می باشد

 

  



 

 :استراتژي هاي اجرایی برنامه 

ر برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی طوري تدوین شده است که داراي استراتژي هاي زی
 :باشد

 .ز جامعه را برآورده سازدخدمات آزمایشگاهی بالینی مورد نیا -1

 .ایدخدمات آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز بهداشتی کشور که براي پیشگیري و حفظ سالمت الزم است تامین نم -2

 .گردد استفاده عرصه در کارآموزي و عملی –از اصول وفنون جدید روش تدریس و یادگیري در حیطه نظري  -3

فارغ التحصیالن بتوانند در حیطه هاي مختلف آموزشی تحقیقاتی خدماتی و تولیدي خدمات آزمایشگاهی  -4
 .مورد نیاز جامعه را پوشش دهند

تکنولوژي  نظر به تغییر سریع و مداوم روشهاي آزمایشگاهی فارغ التحصیالن این رشته از توانائی تطبیق خود با -5
 .جدید بر خوردار باشند

 

 : ط و نحوه پذیرش دانشجوشرای 

 .بر اساس آزمون سراسري می باشد

 

 :رشته مشابه در داخل کشور  

ز این رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در اکثر دانشگاههاي علوم پزشکی وجود داشت ولی پس ا
پیوسته دانشجو می در مقطع کارشناسی  1387حذف دوره کاردانی و تبدیل آن به کارشناسی پیوسته از سال 

 .پذیرد

  

 : رشته مشابه در خارج از کشور  

 SciencesوMedical Laboratory Sciences در تعداد زیادي از دانشگاههاي معتبر جهان این رشته به نامهاي

ClinicalLaboratory وجود دارد. 


