
 

 
 

همانطور که میدانید رشته های پزشکی جز محبوب ترین رشته های هستند و این محبوبیت دالیل زیادی دارد. در گام اول 

. بهتر است ذکر کنیم افرادی که در رشته پزشکی تحصیل می کنند از جایگاه شخصیتی باالیی در جامعه برخوردار می شوند

از سوی دیگر در آمد بسیار خوب و آینده شغلی روشن باعث می شود تا بسیاری از خانواده ها فرزندان خود را به تحصیل 

رتبه بندی تخصص های  در رشته های پزشکی تشویق کنند. در مجموع ما تصمیم داریم در این محتوا اطالعاتی را در مورد

در اختیار شما قرار دهیم تا شما از محبوب ترین تخصص های پزشکی مطلع شوید، این نکته مهم را هم در نظر  پزشکی

ن مقاله بهترین تخصص های پزشکی را بر اساس میزان درآمد مورد بررسی قرار می دهیم تا شما از داشته باشید در ای

پردرآمدترین تخصص های پزشکی مطلع شوید تا بتوانید با دید باز و آگاهی کامل برای انتخاب رشته در گروه تجربی اقدام 

 .کنید

یادی برخوردار است به همین منظور ما یک بخش از این محتوا در ادامه بهتر است ذکر کنیم آینده شغلی از اهمیت بسیار ز

را به بررسی آینده شغلی تخصص های پزشکی اختصاص خواهیم داد. از سوی دیگر اگر قصد دارید از وضعیت تحصیل 

به بهترین تخصص های پزشکی در خارج از کشور اطالعاتی به دست بیاورید بهتر است بدانید یک پاراگراف در این مقاله 

بررسی وضعیت تحصیل بهترین تخصص های پزشکی در خارج از کشور اختصاص داده شده است. در نهایت اگر تصمیم 

رتبه بندی تخصص های پزشکی، محبوب ترین و بهترین تخصص های پزشکی، پردرآمدترین تخصص   دارید نسبت به

 .یت ایران تحصیل همراه باشیدهای پزشکی و غیره به آگاه شوید تا پایان این مقاله با ما در وب سا

  

 اطالعیه

تخصص هایی همچون دندانپزشکی، داروسازی، جراحی، فیزیوتراپی، تخصص مغز و اعصاب، دامپزشکی و چشم پزشکی 

 .پردرآمدترین تخصص های پزشکی هستند

 رتبه بندی تخصص های پزشکی

، معموال به درآمد، آینده شغلی، مدت تحصیل، موقعیت معیارهایی که افراد برای انتخاب رشته هایی پیراپزشکی در نظر دارند

مهاجرت، و نوع کاری که انجام خواهند داد مربوط می شود. اما یک مورد بسیار شایع که در بین شاغالن به تحصیل در رشته 

که در بهترین  پزشکی دیده می شود، این است که اغلب در مورد رشته ای که انتخاب کرده اند دچار تردید هستند، حتی کسانی

بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی، صرف اینکه مثال فالن رشته  تخصص های پزشکی درس می خوانند. اما علت چیست؟

در رتبه بندی تخصص های پزشکی دارای شان باالیی است و یا از پردرآمدترین تخصص های پزشکی محسوب می شود، 

  .دست به انتخاب رشته می زنند

افراد حتی اطالع دقیقی در مورد رشته های مورد نظر ندارند و صرفا آن را دری به سوی خوشبختی و آینده بسیاری از این 

اما چه خوب  .خوب می دانند. غافل از اینکه وقتی وارد آن می شوند از سختی و مواد درسی شوکه و یا حتی زده می شوند

ر بگیریم. اگر از پزشکان یا دانشجویان این رشته ها سوال است که واقع بین باشیم و همه جوانب منفی و مثبت را در نظ

بپرسید، همه آن ها به شما خواهند گفت که اگر با عشق و عالقه وارد این رشته نشوید و سختی های آن را به جان نخرید، 

ی عزیزانی که خیلی زود کم خواهید آورد. حال به نظر می رسد که معرفی درآمد ، آینده و بهترین تخصص های پزشکی برا

 .جویای آگاهی بیشتر می باشند، ضرورت داشته باشد
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 محبوب ترین و بهترین تخصص های پزشکی

عوامل مختلفی بستگی دارد. طول سال های تحصیل، سختی یا آسانی کار، محبوبیت در رتبه بندی تخصص های پزشکی به 

تعداد شیفت های کاری، درآمد، جایگاه اجتماعی و آینده تخصص های پزشکی همگی در انتخاب و پر طرفدار آن ها موثر 

ی تخصص های است. البته این بدان معنا نیست که بعضی از تخصص ها بر برخی دیگر برتری دارند و باعث رتبه بند

پزشکی می شود و یا اینکه کار تعدادی ناچیزتر از بقیه است. این رده بندی بر اساس میزان استقبال و تقاضای داوطلبان و 

 .رتبه بندی تخصص های پزشکی است



 

 
 

 پزشکی چشم 
 رادیولوژی 
 مو و پوست  
 ای هسته پزشکی 
 ارتوپدی  
 عروق و قلب  
 فیزیکی طب  
 نورولوژی اعصاب و مغز () 
 بینی حلق گوش  
 اعصاب و مغز جراحی  
 پاتولوژی  
 جراحی کلیه و مجاری ادراری اورولوژی () 
 رادیوتراپی پرتودرمانی ()  
 عمومی جراحی 
 زایمان و زنان جراحی  
 سایکیاتری ( )روانپزشکی روان و اعصاب ()  
 (خون  -روماتولوژی  -ریه  -کلیه  -)گوارش  داخلی  
 کار طب  
 کودکان  
 بیهوشی 
 عفونی 
 اجتماعی پزشکی 
 اورژانس طب 
 قانونی پزشکی  

  

 پردرآمدترین تخصص های پزشکی

صورت جدول  رتبه بندی تخصص های پزشکی مشخص می شود ما آن را به پردرآمدترین تخصص های پزشکی با توجه به

 :به صورت زیر بیان کرده ایم

 تخصص های پزشکپردرآمدترین 

 دندانپزشکی

 داروسازی

 جراحی



 

 
 

 فیزیوتراپی

 تخصص مغز و اعصاب

 دامپزشکی

 چشم پزشکی

  

 دندانپزشکی

در رتبه بندی تخصص های پزشکی در لیست پر درآمد ترین رشته های تخصص پزشکی است. نکته قابل توجه این است که  

بزرگی و کوچکی  بخشی از درآمد دندانپزشک صرف مواد اولیه و دستگاه های مورد استفاده می شود. بسته به محل کار،

 .ماهانه درآمد داردمیلیون تومان  10تا  5شهر و خوشنامی دندان پزشک، از 

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید چند ترم است؟ رشته دندانپزشکی جهت مطالعه مقاله

  

  

 داروسازی

اگر فرد پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارمند در یکی از کارخانه ها و یا داروخانه های مشغول به کار شود، درآمد کمتری 

می توان درآمد یک داروساز  دارد. اما به شرط تاسیس داروخانه توسط خود شخص این مبلغ بسیار باالتر می رود. به طور کلی

  .میلیون تومان تخمین زد 100تا  3را از 
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 جراحی

تخصص جراحی جزء پردرآمدترین تخصص های پزشکی می باشد. خصوصی یا دولتی بودن بیمارستان، تعداد اعمال  

جراحی در طول ماه، میزان خوشنامی، سابقه و تجربه فرد، تعرفه روز و البته درستکاری پزشک جراح در دریافت هزینه 

 .مقدار مشخصی تخمین زدهمگی در میزان درآمد تاثیر گذارند. به همین دلیل نمی توان 

  

 فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست ها نیز اگر به عنوان کارمند مشغول به کار شوند، حقوق کمتری و در صورت تاسیس کلینیک می توانند درآمد  

 .خوبی داشته باشند. البته سابقه کار ، میزان مهارت، دقت در عملکرد و تجربه نیز عوامل تاثیر گذاری خواهند بود

  



 

 
 

  مغز و اعصاب تخصص

طبق رتبه بندی تخصص های پزشکی، در این رشته تفاوت های درآمد متخصصان مغز و اعصاب بسیار فاحش است. این 

میلیون آغاز و تا ارقام نجومی چند صد میلیاردی متغیر باشد. که البته تعداد بسیار معدودی در ایران  10مبلغ می تواند از زیر 

 .ت می نماینداین پول های هنگفت را دریاف

  

  دامپزشکی

در سال های اخیر به دلیل اهمیت به دام و طیور و افزایش تعداد آن ها، درآمد دامپزشکان بیشتر از سال های قبل است. این 

 .میلیون درآمد داشته باشند 20تا  3  افراد به طور میانگین می توانند از

  

 چشم پزشکی

صص های پزشکی در حیطه چشم پزشکی بپردازیم، باید بگوییم یکی از پردرآمدترین اگر به معرفی درآمد، آینده و بهترین تخ 

 .میلیارد درآمد داشته باشند 1تخصص های پزشکی می باشد. متخصصان این حوزه نیز می توانند از چند میلیون تا 

  



 

 
 

 

  

  

 پردرآمدترین تخصص های پزشکی چه وظایفی دارند؟

رتبه بندی تخصص های پزشکی در درآمد پزشکی رابطه مستقیم دارد. پردرآمدترین تخصص های پزشکی مربوط به رتبه 

 :وظایف متخصص های پزشکی را در ادامه بیان می کنیم با ما همراه باشید های تخصصی پزشکی باال می باشد.برخی از

 جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب در .یکی از پردرآمدترین تخصص های پزشکی می باشدجراحی مغز و اعصاب همان طور که میدانید 

 :ستکه یکی از بهترین تخصص های پزشکی است، اکثر فعالیت آن ها به صورت زیر ا 

 جراحی کمر 



 

 
 

 برداشتن تومورهای مغزی 
 های مغزی و ستون فقراتآسیب  مراقبت از 
 درمان جهت سکته مغزی 
 تشخیص و درمان هایی مانند: تشنج و صرع 

  

 جراح قلب

 :بیشترین وظایف یک جراح قلب به عنوان به عنوان یکی از پردرآمدترین تخصص های پزشکی

 اختالالت قلبی  تشخیص و درمان در 
 درمان و بهبود سالمت قلب با تجویز دارو 
 های مادرزادی قلبتشخیص و درمان نقص 
 درمان های مانند سکته قلبی 

  

  متخصص پوست

همانطور که می دانید تخصص پوست امروزه یکی از بهترین تخصص های پزشکی و پردرآمدترین تخصص های پزشکی 

 :شودموارد زیر به کمک یک متخصص پوست درمان می .می باشد

 های پوستهای پوستی و سرطانهای التهابی پوست، آلرژیهای پوستی، اگزما، بیماریدرمان آکنه، عفونت 
 درمان مشکالت پوست، مو و ناخن 
 های آلرژی و غربالگری سرطان برای تشخیصانجام معاینات پوستی، آزمایش 
 پوستیهای ناشی از نور خورشید و تغییرات های غیرمعمول، آسیبکنترل خال 

  

  



 

 
 

 

  

  

 تخصص گوارش

متخصص گوارش یکی از .است ترین رشته های تخصص پزشکی معرفی کرده تخصص گوارش را یکی دیگر از پر درآمد

هترین تخصص های پزشکی می باشد که در واقع به درمان اختالالت سیستم گوارشی از مری، معده و روده گرفته تا کبد، ب

 :فعالیت های یک متخصص گوارش به دالیل زیر است .پردازدهای حفره داخل شکمی میصفرا، لوزالمعده و سایر اندام

 سوزش سر دل 
 ریفالکس معده 
 زخم معده و … 

  



 

 
 

 جراح ارتوپد

 رتبه بندی تخصص های پزشکی به جراح ارتوپد می باشد که دارای  یکی دیگر از پردرآمدترین تخصص های پزشکی مربوط

 :بسیار باالیی است. در کشور ما جراح ارتوپد جز بهترین تخصص های پزشکی می باشد. بیشترین فعالیت جراحان ارتوپد

 درمان اختالالت اسکلتی و حرکتی 
  هاشکستگی استخوانترمیم 
 هاها و رباطدرمان پارگی تاندون 

ایران  رتبه بندی تخصص های پزشکی با کارشناسان ما در  جهت اطالع از دیگر وظایف بهترین تخصص های پزشکی و

 .ارتباط باشید  تحصیل
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 آینده تخصص های پزشکی

شکی در سال های اخیر، اما طبق نظر بعضی مقامات جامعه با با وجود افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و پیراپز 

کمبود پزشک مواجه خواهد بود، که البته وزارت بهداشت آن را تکذیب کرده است. این مسئله در مورد تخصص های پزشکی 

 74تعداد دانشگاه در ایران در رشته های پزشکی جذب دانشجو داشته اند.  60سال اخیر حدود  8بیشتر صدق می کند. در 

 .رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد به اضافه گشته است 750رشته در مقطع دکترای تخصصی و 

یکی از ویژگی های بارز رشته های پیراپزشکی در رتبه بندی تخصص های پزشکی این است که بر خالف بسیاری مشاغل 

المت جسمی و روحی است، می تواند به خدمت سال بازنشسته می شوند، تا زمانی که پزشک دارای س 30-25دیگر که بعد 

ادامه دهد. البته عالوه بر تخصص و تجربه که در باال بردن تعداد مراجعان تاثیر گذار است، روابط عمومی و به اصطالح 

رتبه بندی تخصص های پزشکی  روی خوش در خوشنامی و جذب بیماران نیز بسیار اهمیت دارد. لتازم به ذکر است بدانید

آینده تخصص پزشکی به صورت  ینده شغلی پزشکی تاثیر گذار است که در ادامه مقاله به طور کامل آن را تشریح کردیم،در آ

 :زیر است

 :متخصص بیهوشی

باز کار این متخصصین از موقعیت خوبی برخوردار است و جزء بهترین تخصص های پزشکی به شمار می رود. وظیفه این 

ت های حسی و کنترل عالئم حیاتی بیمار در کنار کارشناس هوشبری می باشد. این شغل جزء افراد مدیریت بیهوشی، مراقب

 .بهترین تخصص های پزشکی به شمار می رود

 :تخصص پوست و مو

در سال های اخیر به دلیل اهمیت زیادی که افراد جامعه به سالمت پوست و موی خود می دهند، و همچنین افزایش بیماری 

ر کار بسیار خوبی دارد. طبق رتبه بندی تخصص های پزشکی در سال های اخیر، این رشته در میان های پوستی، بازا

 .پرطرفدارترین رشته های پزشکی بوده است

 :متخصص داخلی

این متخصصان در شناسایی، پیشگیری و مراقبت از بیماری ها نقش بسیار مهمی دارند، چرا که منشا درصد زیادی امراض 

ی باشد. به همین دلیل آینده تخصص های پزشکی داخلی در همه ادوار دارای بازار کار بسیار خوبی بوده مشکالت داخلی م

 .است

 :زنان و زایمان



 

 
 

رشته ایی که فقط ورودی های خانم می پذیرد. یکی از ویژگی های بارز این رشته، استرس زیاد و باال بودن ساعت های 

کشیک و شیفت های کاری است. با این همه برای معرفی درآمد ، آینده و بهترین تخصص های پزشکی باید گفت که شغل آینده 

 .م داردبه شرط علم و عملکرد خوب کار دائ  داری است و

  

  

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید درآمد رشته فوریت پزشکی برای اطالع از

  

  

 تحصیل بهترین تخصص های پزشکی در خارج از کشوروضعیت 

بسیاری از پزشکان برای اخذ تخصص و یا کار، تحصیل در خارج از کشور را ترجیح می دهند. یکی از دالیل مهم این است 

که برخی اعتقاد دارند که سطح علمی برخی از کشورهای نسبت به ایران بیشتر است و رتبه بندی تخصص های پزشکی 

البته رتبه بندی تخصص های پزشکی در هر کشوری می تواند با کشور دیگر متفاوت  .تری نسبت به ایران دارند معتبری

باشد. عالوه بر این، واقعیت این است که آینده تخصص های پزشکی در کشور ما در بعضی از رشته ها به خوبی کشورهای 

البته معرفی درآمد،  .ی تخصص های پزشکی برای ما می گذارداروپایی و آمریکایی نیست و این تاثیر زیادی در رتبه بند

آینده و بهترین تخصص های پزشکی و شرایط تحصیل در خارج از کشور و اخذ ویزا دارای پیچیدگی های است. برای مثال 

  .شما باید تعیین کنید که آیا قصد دارید که بعد از اتمام تحصیل مجددا به کشور خود باز گردید یا خیر

ی از دالیل اهمیت این موضوع آن است که چنانکه هدف شما بازگشت به وطن باشد، وزارت بهداشت کشور باید مدرک یک

دانشگاه خارجی مورد را تایید نماید، در غیر اینصورت مدرک فاقد اعتبار باشد پس بهتر است رتبه بندی تخصص های 

گر از شرایط مهاجرت تحصیلی داشتن تسلط زبانی است. حال یکی دی .پزشکی معتبری که در ایران وجود دارد را بخوانید

برخی از دانشگاه ها دروس را به زبان رسمی کشور خود ارائه می دهند و تعدادی دیگر فقط از زبان انگلیسی در تدریس 

ن ها شرایط بسیار استفاده می کنند و یکی از شرایط پذیرش آن ها دارا بودن مدرک تافل یا آیلتس با نمره خوب است. غیر از ای

دیگری وجود دارد که پیشنهاد می کنیم برای اطالع دقیق و رتبه بندی تخصص های پزشکی، از مشاوره تحصیل در خارج 

 .از کشور ایران تحصیل بهره ببرید

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

  

 توضیحات تکمیلی در مورد رتبه بندی تخصص های پزشکی

تصمیم به گام نهادن مسیر پزشکی از همان دوران دبیرستان آغاز می شود. دانش آموزی که رتبه قبولی پزشکی می آورند. 

هنگام انتخاب رشته، دست به انتخاب هر کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی می زند شاید با دیدی رویایی و اطالعاتی 

ضیان این است که روزی در پردرآمدترین تخصص های پزشکی فردی موفق و نه چندان کامل می زند. هدف بسیاری از متقا

مشهور شوند و یکی از رتبه بندی تخصص های پزشکی را انتخاب نمایند. اما آیا همه این افراد اطالعات الزم در مورد رشته 

 مورد خود دارند؟

رآمدترین تخصص های پزشکی عوامل بسیار متاسفانه در برخی از موارد این چنین نیست. بسیاری از ما در رویای پرد

دیگری را مانند بهترین تخصص های پزشکی نادیده می گیریم. مشقت ها و سختی های پردرآمدترین تخصص های پزشکی 

برای بسیاری از افراد ناشناخته است و تنها جنبه مثبت آن به چشم می آید. البته که به قول معروف " هر که طاووس خواهد 

 .تان کشد". پس تنها خواستن مهم نیست. مهم این نیست که مرد میدان باشیم و از تالش باز نایستیمجور هندوس



 

 
 

رشته پزشکی از جمله مشاغلی است که عشق و دانش با هم آمیخته اند. شما حتی اگر در رتبه بندی تخصص های پزشکی 

به فکر سالمت بیمارانتان نباشید، هیچ گاه موفق بهترین تخصص های پزشکی را انتخاب کنید و مدرک بگیرید، اما عاشقانه 

نخواهید شد و با اینکه بهترین تخصص های پزشکی را دارید اما پزشک موفقی نمی شوید. اغلب متخصصان پزشکی حتی 

د، در سنین باال باز هم به کار ادامه می دهند و اینگونه نیست که مانند شغل های دیگر سن زمان بازنشستگی خاصی داشته باش

 .و این معجزه عشق به کار است

  

 

  

  

 اخبار پیرامون رتبه بندی تخصص های پزشکی

 هزار پزشک از ایران مهاجرت کردند؟۱۶چرا 



 

 
 

اساس آماری که به دست  جمعی پزشکان و کادر درمان رسیده است. برضوع فرار مغزها و نخبگان، حاال به مهاجرت دستهمو

اند. در همین متخصص قلب که بهترین تخصص های پزشکی را داشتند، مهاجرت کرده۱۶۰سال گذشته  ما رسیده، ظرف یک

 .اند که مقصدشان عمان بوده استداشته good standing رخواستهای علوم پزشکی دهزار کادر درمان از دانشکده۳۰مدت 

 دهددولت مردم را مقابل پزشکان قرار می

دهد که درآمد پزشکان از بهترین تخصص های پزشکی ، های استان اصفهان توضیح میدبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی

های مختلف اعم از خدمات پاراکلینک و دارو و ... بخشدرصد از کل مبالغی است که برای نظام سالمت در  ۱۴تا  ۱۱حدود 

های آزمایشگاهی گیرد و مثال هزینهآید و مورد انتقاد قرار میشود، اما اغلب همین بخش درآمد پزشکان به چشم میهزینه می

 .یا تجهیزات پزشکی کمتر مورد نقد است

  

 خالصه مطلب

در اختیار نداشته اید. توجه داشته  رتبه بندی تخصص های پزشکی مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات کاملی در مورد

باشید تخصص های پزشکی از درآمد بسیار باالیی برخوردار هستند، از سوی دیگر پزشک ها در بین مردم محبوبیت زیادی 

ارد بسیار خاص است. توجه داشته باشید تخصص هایی همچون چشم پزشکی، دارند و جایگاهی که یک پزشک در جامعه د

ای ، قلب و عروق، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، جراحی مغز و اعصاب و رادیولوژی، پوست و مو، پزشکی هسته

بیت تخصص غیره در دسته محبوب ترین و بهترین تخصص های پزشکی قرار دارند. الزم به ذکر است بدانید مبحث محبو

های پزشکی با تخصص های پزشکی که درآمد بسیار زیادی دارند کمی متفاوت است زیرا پزشک هایی که دارای تخصص 

های دندانپزشکی، داروسازی، جراحی، فیزیوتراپی، تخصص مغز و اعصاب، دامپزشکی و چشم پزشکی هستند جزوه 

شما سوال پیش بیاید که چگونه می توان در رشته پزشکی به  پردرآمدترین پزشک های حال حاضر می باشند. حال شاید برای

 تحصیل پرداخت؟

در پاسخ به این سوال بهتر از ذکر کنید برای تحصیل در رشته پزشکی دو روش وجود دارد روش اول تحصیل در داخل 

راحتی در کنکور تجربی  کشور است که نسبتاً دشوار به نظر می رسد اما شما با استفاده از مشاوره تحصیلی می توانید به

رتبه خوبی را کسب کنید. اما روش دوم به تحصیل در خارج از کشور مربوط می شود. در واقع شما می توانید به راحتی 

برای تحصیل به کشور های دیگر مهاجرت کنید، تحصیل خود را در آن دانشگاه ها انجام دهید و بعد از فارغ التحصیل 

برای کار به ایران برگردید یا در همان کشور مشغول شوید. در نهایت امیدواریم محتویات شدن، تصمیم بگیرید که آیا 

 .موجود در این مقاله برای شما مفید بوده باشد

  

  

 


