
 

 

 (ولبخش ا) کدام رشته ها هستند؟ رشته های پیراپزشکی

در این گروه از رشته  .  رار دارند، رشته های پیراپزشکی قدر کنار رشته های علوم پزشکی 

فظ آن است. دانش داندن سالمت و ح ر می باشد، تالش بر بازگ چندین رشتها که ه

ظر پزشک و مشورت با وی از زیر ن آموختگان این گروه در تیم پزشکی حضور داشته و

نشگاهی طرفداران خاص  این دسته از رشته های تحصیلی دادانش خود بهره می برند. 

 کم نیستند. البته خود را دارد که

ذکر شد، اغلب کسانی که وارد بخش  همانطور که در مقاله بررسی رشته پرستاری  

عدم رتبه و تراز   ده، که به دلیلشکی بوشکی می شوند هدفشان رشته های پز پیراپز

 در پذیرش رد شده اند. مناسب 

الزم به ذکر است که ورود به  در این مقاله قصد بررسی رشته های پیراپزشکی را داریم. 

ت وجود هرگونه سوال تا پایان  تالش به نسبت زیادی می طلبد. در صوراین رشته ها 

 هرماه باشید. مقاله با ما

 

 پیراپزشکی و پزشکی در چیست؟ تفاوت رشته های 

کنار پزشک فنون   متخصصین این رشته ها با مشورت و در دید، باال ذکر گرهمانطور که در 

و این داده  امور الزم را برای فرد بیمار انجام دکترخود را به اجرا در می آورند. بنا به تجویز 

پیراپزشکان در امر درمان کمک های  لب توسط پزشکان نظارت می شود.فعالیت ها اغ

پزشکی همگی در مقطع کارشناسی یا رشته های پیرا می کنند. ری به پزشکانبسیا

 س ارائه می شوند.لیسان
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 اری پرست •

دروس تا حدود زیادی با واحدهای   از رشته های پیراپزشکی، در این رشته

ن از توانایی باالیی در کمک  است. لذا پرستارادانشگاهی رشته پزشکی یکسان 

 برخی شرایط حتی برای پزشکی اقدام می کنند.ردار و در و خبه پزشکان بر

رسی  براقبت، تکمیل پرونده، پرستاری طیف وسیعی از وظایف از قبیل تزریق، مر

ها در بخش های مختلفی مثل . پرستارعالئم حیاتی و... را شامل می شود

 د.تقسیم می شون مراقبت ویژه

 

مار و پزشک را انجام می  در ارتباط با بیپرستاران هماهنگی و آمادگی های الزم 

له  دهد. شیفت های روزانه و آنکال داشته و از حقوق مناسبی برخوردارند. در مقا

 شرایط سفید پوشان جامعه به این رشته پرداخته ایم.  رشته پرستاری و

 

 هوشبری  •

دروس عملی و کارآموزی را نیز می  این گروه از دانشجویان عالوه بر دروس تئوری،  

یار متخصص بیهوشی در اتاق رانند. دانش آموختگان این رشته به عنوان دستگذ

ن این رشته بایستی با نحوه کار  عمل به انجام وظیفه می پردازند. فارغ التحصیال

،  هوشیاری بعد از عمل، موجود در خون ، اندازه گیری گازوشی دستگاه های بیه

دانش اغلب محیط کاری  موارد آشنا باشند.استریل نمودن وسایل و سایر 

 است. آموختگان این رشته اتاق عمل بیمارستان ها

پزشکی وجود تا مقطع دکتری برای این رشته از رشته های پیرا  امکان ادامه تحصیل

مراقبت   ل پرستاریی مثرشته هایندارد و فرد می تواند برای ادامه تحصیل وارد 

 شود.ی گردش خون وزش پزشکی، تکنولوژ های ویژه، اتاق عمل، آم

 

 مامایی •

، زنانی که به دلیل  ی که از دیرباز در محیط زندگی ما وجود داشته استرشته ا

البته امروزه این   ند.ودزنان کمک بسزایی می نمبه دوره بارداری توانایی و تجربه 

بوده و در زمینه های مشاهده،  متفاوت از گذشته  ،پزشکی رارشته از رشته های پی

 فعالیت دارد. ، تشخیص و درمان تیقیقاآموزش، پیشگیری، تح



 

 

 

ری و بعد از آن، مراقبت از کودک، زایمان طبیعی، آموزش های  ردااقبت در دوران بامر

بارداری شروع و تا  کارهای ماما می باشد و از قبل  ... همگی از و قبل و بعد ازدواج

 سالگی ادامه می یابد.  6بعد از آن و تا 

 

 یبینایی سنج  •

، ار ساختحیطه کاری شته های پیراپزشکی قرار دارد، در در ربینایی سنجی که 

. دانش آموختگان این رشته پس از  فعالیت دارندآسیب و بیماری های چشمی 

  ب را نظیر عمل جراحی، لنز، دارو و...نارسایی های چشم، درمان مناس تشخیص 

بینایی سنجی را علمی در ان بهداشت جهانی  یا سازم WHOتجویز می نمایند.  

 شگیری از بیماری و آسیب می داند. جهت پی

 

رشته  نور و عدسی ها در این  شمندی به درس فیزیک بخصوص بخ عالق نکته:

 . ستمهم ا

 

مثل مسئول  جاهاییزار کار خوب بوده و در ن این رشته در بافارغ التحصیالجذب 

ها، مشاور بهداشت   ژانساور، و اداری مراکز نظامیسنجش بینایی استخدامی یا 

 و... امکان فعالیت را دارند.، مطب شخصی خود چشم

 

 شناسیشنوایی   •

معموال شنوایی   ، در ابعاد وسیعی فعالیت دارد.پزشکی راشته های پیاین رشته از ر

. در صورتی که دانش شناسیمی را با سمعک و تست صدای معروف می شناس

 به عمل می پردازند. ذیل  حیطه  4ر آموخته این رشته د

 ارزیابی و تشخیص اختالالت شنوایی و تعادل

 ری و حفاظت شنوایی گیپیش

 توانبخشی شنوایی 

 ناشنوا  راد کم شنوا وآموزش به اف

 

ز بازار کار مناسبی برخوردار بوده و فارغ  می باشد. ا مهم این رشته بسیار ردقت د

بیمارستان ها و کلینیک های گوش، حلق و بینی به  ی توانند در التحصیالن م

 لیت بپردازند.فعا

 

 نیدرما کار •

می کنند تا توانایی   به بیماران کمکاین گروه از درمانگران رشته های پیراپزشکی  

راه رفتن، بلند کردن  لباس پوشیدن،  فعالیت های روزانه مثلالزم جهت انجام 

تقویت اندام  فیزیوتراپیست هاهدف . را به دست آورند. وسایل، دویدن و..



 

 

دون بفعالیت خاص ردرمانی سعی بر انجام در کا صورتی کهجسمانی است در 

 کمک دیگران می باشد.

 

که مشکالتی مثل دیابت، سکته مغزی، ام اس، عدم تعادل بدنی، دردهای  افرادی

یماری های  درمانی خواهند داشت. زیرا ب مراجعه به کار مفصلی و... دارند نیاز به

مراکز درمانی،   د.نفعالیت روزانه به وجود می آوری در ت های محدودی مختلف 

از جمله محیط های کاری   بیمارستان ها و ئیکودکان استثنابهزیستی ها، مدارس  

 این افراد می باشد. 

 

پرداختیم. در صورت وجود هرگونه  رشته های پیراپزشکی برخی از در این مقاله به بررسی 

وسواس مطالعاتی، کند خوانی، ، نه های برنامه ریزیمیبه راهنمایی در ز ازنیو سوال 

با مشاورین راز   مشاوره تحصیلی ، می توانید جهت نمرات و تراز نامطلوب و سایر موارد

 ماندگار در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


