
 

 
 

موضوع مورد بحث ما در این مطلب است. از آنجایی که این روزها نگهداری از حیوانات  درآمد رشته دامپزشکی در ایران

خانگی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، برخی تصور می کنند که با ورود به این رشته درآمد بسیار بیشتری نسبت به گذشته  

ای رسیدن به درآمد باال در هر رشته ای عالوه  خواهند داشت. اگرچه ممکن است این موضوع تا حدی امکان پذیر باشد، اما بر

بر شرایط جامعه مقداری عالقه و تالش نیز مورد نیاز است. ما در ادامه قصد داریم پیش نیازهای این رشته، مسئولیت های  

م.  افرادی که وارد این رشته می شوند و به صورت کلی شرایط درآمدی و بازار کار رشته دامپزشکی را بیشتر بررسی کنی

 .در ادامه همراه ما باشید 

  

 بازارکار رشته دامپزشکی در ایران 

را می توان قابل قبول دانست. البته میزان آن با توجه به شرایط کاری افراد متفاوت خواهد    درآمد رشته دامپزشکی در ایران 

را از مراجعه کنندگان بگیرد. از   بود. به طور مثال اگر یک کلینیک در مناطق مرفه تر جامعه باشد، می تواند هزینه بیشتری

طرفی این رشته در مشاغل مختلف نیز دارای درآمد های متفاوت خواهد بود. به طور مثال در بیمارستان های دامپزشکی  

 .تهران هرکسی که در حال کار باشد، درآمد بیشتری خواهد داشت 

  

 :بررسی درآمد دامپزشکان در برخی پوزیشن های محبوب

 درآمد  پوزیشن شغلی 

 میلیون تومان  10درآمد باالی   گرایش جراحی

 بستگی به منطقه کلینیک دارد  کلینیک دام کوچک 

کارخانه های داروهای انسانی، فروشگاه های مواد غذایی گوشتی،  

 میلیون 20تا  10بین  کشتارگاه ها و غیره

  



 

 
 

 

  

 شغل دامپزشکی در ایران 

نگهداری از حیوانات خانگی در ایران هستیم می توانیم بگوییم که درآمد دامپزشک ها در  از آنجایی که امروزه شاهد افزایش 

یافته است؛ اگرچه در گذشته این طور نبود و دامپزشک ها درآمد خیلی خوبی نداشتند.امروزه نگهداری از  ایران افزایش 

ه و حیواناتی مانند سگ و گربه به برای  حیواناتی چون خرگوش، سگ، گربه، همستر، سنجاب، پرندگان و…. بسیار زیاد شد

واکسیناسیون و انگل زدایی نیاز دارند. در شهر های بزرگ ایران تعداد بسیار زیادی کلینیک دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی 

 .فعالیت می کنند که درآمدهای نسبتاً خوبی نیز دارند
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 دامپزشکی توانمندی های الزم برای موفقیت در رشته  

برای موفقیت در این رشته نیز مانند تمامی رشته های دیگر نیاز است که افراد یک سری توانمندی های متفاوت داشته باشند.  

در این قسمت همراه ما باشید تا توانمندی های مورد نیاز این رشته را بررسی کنیم. در ابتدا الزم است بدانید که برای فعالیت 

داشتن با حیوانات و عالقه به حیوانات ضروری است. در واقع افراد باید به فعالیت در محیط هایی    در این رشته سروکار

های طیور و دام و مزارع پرورش حیوانات عالقه داشته باشد. همچنین فرد باید از توانایی های ها، کشتارگاههمچون دامداری 

 :زیر برخوردار باشد

 ی توانایی مشاهده خوب و مهارت های عمل •
 داشتن توانایی جسمی •
 توانایی کار در ساعت های طوالنی و نامنظم  •
 داشتن اطالعات در مورد حیوانات  •
 تحلیل و استدالل قوی  •
 تشخیص رنگ ها  •

  

  

 گرایش های رشته دامپزشکی 

بالینی  پایه، پاتوبیولوژی و علوم  های علوم های مختلف تخصص در رشتههای دولتی و آزاد در ایران دورههریک از دانشگاه

 .ها به دو صورت دستیاری )رزیدنتی( و دکترای تخصصی آموزش داده خواهند شددامپزشکی را ارائه می دهند. این رشته 

 :پایه عبارتند ازهای تخصصی در گروه علومدوره

 شناسی دامپزشکیآناتومی و جنین •
 شناسی مقایسه ای دامپزشکیبافت •
 فیزیولوژی دامپزشکی •
 بیوشیمی دامپزشکی •
 فارماکولوژی دامپزشکی •
 شناسی دامپزشکی سم •

 : های تخصصی در گروه علوم پاتوبیولوژی عبارتند ازدوره

 شناسی )پاتولوژی( دامپزشکی آسیب •
 شناسی دامپزشکیانگل  •
 شناسی دامپزشکی ویروس •
 شناسی دامپزشکیباکتری •



 

 
 

 شناسی دامپزشکیباکتری •
 کیفی مواد غذایی بهداشت و کنترل •
 های آبزیان بیماریبهداشت و  •
 اپیدمیولوژی دامپزشکی •
 شناسی دامپزشکی ایمنی •

 :های تخصصی در گروه علوم بالینی عبارتند ازدوره

 های کوچک های داخلی دام بیماری •
 رادیولوژی دامپزشکی  •
 جراحی دامپزشکی •
 های تولیدمثل دام مامایی و بیماری  •
 های طیور بهداشت و بیماری •
 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی •

  

  

 .کلیک کنید کنکور دامپزشکی آزاد و سراسری برای اطالعات بیشتر از

  

 واحد های درسی رشته دامپزشکی در دانشگاه 

در این قسمت همراه ما باشید تا واحدهای درسی را که در این رشته آموزش داده می شود، بررسی کنیم. واحدهای درسی  

 .رشته دامپزشکی شامل موارد زیر خواهد بود 

 دروس مهم رشته دامپزشکی

 بیوشیمی  آناتومی پاتولوژی

 فارماکولوژی فیزیولوژی 

 های دام بزرگبیماری شناسیایمنی

 جراحی رادیولوژی  های دام کوچک بیماری

 مامایی  اصول معاینه دام 
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 بهداشت و بازرسی گوشت های دام مسمومیت

 کنترل کیفی مواد غذایی با منشأ دامی  تغذیه دام 

 های طیور بیماری تغذیه طیور 

          

  

 .کلیک کنید رشته دامپزشکی بدون کنکور برای اطالعات بیشتر از

  

  

 فرصت های شغلی دامپزشکی در ایران

 :التحصیالن دامپزشکی وجود دارند عبارتند ازارغمشاغلی که برای ف

 فرصت های شغلی دامپزشکی

 های سوارکاریدامپزشک مراکز پرورش اسب و باشگاه  های دام و طیور مسئول فنی کشتارگاه

 دامپزشک مراکز پرورش ماهی  های دامپزشکی مسئول فنی داروخانه

 دامپزشک مراکز پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم گوشتی بندی فرآورده های های بستهمسئول فنی کارخانه

 های دامپزشکیدامپزشک فعال در بیمارستان  دامپزشک دامداری

 های گوشتیهای تولید فرآورده مسئول فنی کارخانه های کنترل مواد غذایی مسئول فنی آزمایشگاه 

 های تولید فرآورده های لبنی مسئول فنی کارخانه های تولید خوراک دام و طیور مسئول فنی کارخانه

 کشی های جوجهمسئول فنی کارخانه کوبی )واکسیناسیون( مسئول فنی مراکز مایه
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 مسئولیت دامپزشک در رشته دام پزشکی 

 .اگر ترس از حیوانات دارید، بهتر است وارد این رشته نشوید

خون و زخم و یا درمان جراحات در حیوانات سروکار در این رشته نیز مانند گرایش های دیگر پزشکی شما ممکن است با  

 .داشته باشید که در صورت عدم آمادگی برای این کار بهتر است وارد آن نشوید

دامپزشک برای تشخیص بیماری های حیوانات، باید آزمایش هایی را برای دام انجام دهد تا نوع بیماری مشخص شود. درمان  

 .تجویز دارو، آتل بندی، پانسمان زخم یا جراحی انجام می شودحیوانات بیمار یا زخمی با 

نمونه گیری از بافت ها، فضوالت، خون، ادرار یا دیگر مایعات بدن برای آزمایش و تحلیل از دیگر وظایف یک دامپزشک  

 .است که باید انجام شود

 .انجام واکسیناسیون نیز از جمله مسئولیت های دامپزشکان می باشد

  

  



 

 
 

 

  

 رایط تاسیس داروخانه دامپزشکی در ایران ش

آقایان     اگه بخواهید داروخانه دامپزشکی تاسیس کنید باید حتما حداقل دکتری عمومی دامپزشکی را گرفته باشید. همچنین برای

که به   امتیاز داشته باشید ۲۵۰۰تا  ۱۵۰۰کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم هم الزم هست. به جز این موارد حداقل 

 .مواردی مثل شهر بستگی خواهد داشت 

امتیاز نیاز دارید ولی در مرکز استان ها به جز چند کالن شهر   ۲۵۰۰   برای تاسیس مجوز داروخانه در تهران حداقل به

امتیاز هم می توان کار را شروع کرد. درکالن شهرها    ۱۵۰۰امتیاز هم مکفی است. داخل دهستان های کوچک با    ۲۰۰۰

بومی اون شهر بودن، سابقه کار   که از مدارک باالتری برخوردار باشید مثل تخصص یا   بیشتری نیاز هست و هر چهامتیاز 

دامپزشکی بیشتر، سابقه ایثارگری یا از خانواده شهدا بودن، داشتن مقاله یا کتاب چاپ شده یا حتی سابقه تدریس و... امتیاز 

 .بیشتری را کسب خواهید کرد
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 شغل دامپزشکی آشنایی با 

همانطور که می دانید دامپزشک ها دکتر حیوانات خانگی هستند. افرادی که شغل دامپزشکی را انتخاب می کنند، به کار تمام 

وقت باید تن دهند. این افراد باید به درمان و تحقیق روی بیماری های حیوانات خانگی، دام ها و حیوانات باغ وحش بپردازند.  

ا می توانند کلینیک خصوصی تاسیس کنند، حتی می توانند در وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، این افراد نه تنه

دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی، وزارت جهاد کشاورزی و… استخدام شوند. درآمد رشته دامپزشکی در ایران 

اطالعات بیشتری از این موضوع را بررسی کرده و  موضوع مورد بحث ما در این مطلب است. در ادامه همراه ما باشید تا  

 .در اختیار شما قرار دهیم

  

  

 مشکالت شغل دامپزشکی چیست؟ 

ان شغل در کشور ما مشکالتی را دارد که ممکن است برای دامپزشک های خارج از کشور معنایی نداشته باشد. به طور مثال 

ت کمتری نسبت به کشورهای دیگر دارد. به عالوه این شغل در  می توان گفت که شغل دامپزشکی در ایران درآمد به نسب

کشور ما بیشتر مختص آقایان بوده و خانم هایی که در رشته دامپزشکی تحصیل می کنند عمدتاً در قسمت های دیگری مشغول  

 .به کار خواهند شد

ی می توان به این مورد اشاره از جمله مشکالت دیگر این شغل ریسکی بودن آن است. از جمله ریسک های شغل دامپزشک

 .کرد که اگر یک دامپزشک اشتباه کوچی انجام دهد می تواند به قیمت از بین رفتن کل دام یا دامدار تمام شود

 .از جمله دیگر ریسک های این شغل انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات است که ممکن است اتفاق بیوفتد 

ن شغل امکان وجود آسیب فیزیکی و حتی جانی هنگام معاینه حیوانا می باشد که ممکن است رخ  همچنین ریسک های دیگر ای

 .دهد

  

  

 شغل دامپزشکی چه مزایایی دارد؟ 

این شغل نیز مانند هر فعالیت دیگری می تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. افرادی که رشته دامپزشکی را انتخاب  

می کنند به راحتی می توانند کلینیک تاسیس کنند. عالوه بر این فارغ التحصیالن این رشته می توانند به راحتی در شغل های  



 

 
 

تحقیقا  موسسه  دامپزشکی،  های سازمان  آزمایشگاه  و  و خصوصی  دولتی  دامپروری  های  واحد  واکسن رازی،  تولید  و  ت 

تشخیص بیماری های دامی و بیماری های انسانی، شرکت های تولید دارو و فرآورده های دامی و… فعالیت کرده و استخدام  

 .شوند

  

  

 بهترین تخصص دامپزشکی چیست؟ 

بدانید برای شغل دامپزشکی عالقه بسیار نیاز است. به عالوه باید توانایی کار  همان طور که در این مقاله بازگو کردیم باید  

کردن در هر شرایطی و برای مدت زمان طوالنی را داشته باشید. از جمله بهترین تخصص های مربوط به دامپزشکی را نیز 

و درمان بیماری مربوط به    می توان شامل،دامپزشکی آناتومی، بیهوشی، دندانپزشکی، پوست، پزشکی داخلی که تشخیص

قلب، مغز و تومورها است، جانورشناسی، تغذیه، آسیب شناسی، جراحی دانست. اگر شرایط و مجوز تاسیس مطب را داشته  

 .باشید، می توانید خودتان نیز مطب تاسیس کنید 

  

   

  

 خالصه مطلب

اسعی کردیم شرایط درآمدی این رشته را به موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. م  درآمد رشته دامپزشکی در ایران

همراه یک سری نکات دیگر که مرتبط با شغل و درآمد در رشته دامپزشکی بود، بررسی کنیم. در صورتی که پس از مطالعه 

 .این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با آن داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید
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