
 

 
 

سختی کار اورژانس بهتر است خانم ها   برخی از کارشناسان اعتقاد دارند به دلیلرشته فوریت پزشکی برای خانم ها خوبه؟

دلخراش می تواند بر روحیه ها آن در این رشته فعالیت نکنند زیرا در شرایط سخت و حساس رو به رو شدن با صحنه های 

به صورت کنکور سراسری در مقطع کاردانی و کارشناسی برای داوطلبین خانم این  1399ها تاثیر منفی بگذارد.اما از سال 

امکان به وجود آمد که با تحصیل در این رشته بتوانند در رشته فورت پزشکی فعالیت نمایند و با حضور در تیم اورژانس و 

ه صحنه کمک به کاهش استرس بیمارن نمایند و خدمت بهتری به بیماران خانم داشته باشند.در ادامه این مطلب اعزام ب

ارائه خواهد شد.چنانچه متقاضی ثبت نام در رشته فوریت   راهنمای رشته فوریت پزشکی برای خانم ها به صورت کامل

 .پزشکی هستید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید

  

  

 استخدام و قبولی رشته فوریت های پزشکی برای خانم هاشرایط 

داوطلبین عالقه مند به رشته فورت های پزشکی باید در کنکور سراسری و رشته تجربی شرکت نمایند زیرا این رشته از 

شکی زیر شاخه های علوم تجربی می باشد و در کنکور از بین داوطلبین کنکور تجربی پذیرش می کند .رشته فورت های پز

مانند سایر رشته ها برای تحصیل باید دارای شرایط خاص باشید .ما این شرایط را در ادامه به صورت کامل و مفصل بیان 

 .کردیم

 :شرایط الزم برای قبولی در رشته فوریت های پزشکی برای خانم ها به صورت زیر می باشد

 سانتی متر باشند 165ای حداقل قد داوطلبان خانم برای قبولی در رشته فوریت های پزشکی باید دار. 
 سال تمام باشند 24برای پذیرش در رشته فوریت های پزشکی می بایست دارای حداکثر سن   داوطلبان چه خانم. 
 برخورداری از آمادگی جسمانی باال از شرایط ورود به رشته فوریت های پزشکی است. 
 ر رشته فوریت های پزشکی برای خانم ها استنداشتن اعتیاد به سیگار و مواد مخدر از شرایط قبولی د. 
 داوطلبان برای پذیرش در رشته فوریت های پزشکی نباید سوء پیشینه و سابقه کیفری داشته باشند. 
  پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی باید در ابتدای ورود به دانشگاهی تعهد بسپارند که پس از فارغ التحصیلی در

 .های پزشکی خدمت خواهند کرد وریتمرکز مدیریت حوادث و ف
 + مدرک  برای قبولی در رشته فوریت های پزشکی دارا بودن مدرک دیپلم نظام جدید دوازدهم یا مدرک دیپلم نظام قدیم

 .الزامی است پیش دانشگاهی

 .کلیک کنید درآمد رشته فوریت پزشکیبرای اطالع از 

  

 معاینات پزشکی و مصاحبه رشته فوریت های پزشکی

ه فورت پزشکی باید ابتدا در مرحله اول حد نصاب نمره مورد نیاز را به دست آورد و سپس دعوت برای قبول شدن در رشت

 .به مصاحبه عملی می شوید

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/
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/


 

 
 

درصد از نمره  50به صورت چند برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت می شوند و  افراد قبول شده در کنکور سراسری

 .است قبولی داوطلب وابسته به عملکرد او در مرحله مصاحبه

افرادی که مرحله اول را رد کرده باشند باید شرایط زیر را کامل داشته باشند تا در مصاحبه عملی برایشان مشکل به وجود 

 .نیاید

 :این شرایط به شرح زیر می باشد

 برخورداری از سالمت کامل جسمانی 
 های پیشرفته قلبی و ، بیماری عدم ابتالء به بیماری های مزمن مثل دیابت ، فشار خون ، آسم ، نارسایی کلیه …، 
 نداشتن صرع و هیچگونه عوارض روانی 
 ها عدم تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلت بخصوص اندام 
 های مصنوعی استفاده نکردن از اندام 
 نداشتن اعتیاد به سیگار و مواد مخدر 
 داشتن قدرت تکلم طبیعی 
 دارا بودن قدرت بینایی و شنوایی کامل 

  



 

 
 

 

  

  دانشگاه های مورد پذیرش فوریت های پزشکی برای خانم ها 

رشته فوریت پزشکی در دو نوع دانشگاه روزانه و دانشگاه پردیس ارائه می گرددو دانشگاه آزاد رشته فوریت 

ده شده برای خانم ها ندارد .البته الزم به ذکر است که بیشترین پذیرش در این دانشگاه ها برای آقایان اختصاص دا  پزشکی

 .است و خانم ها شانس کمتری در این رشته دارند

 اطالعیه

در رشته فوریت پزشکی در مقطع کاردانی از مقطع کارشناسی ظرفیت بیشتری برای خانم ها می باشد و احتمال قبولی 

 .بهتری وجود دارد

  

  



 

 
 

 : هستنددانشگاه های ارائه دهنده رشته فوریت های پزشکی برای خانم ها ، به شرح زیر 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

  

دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

 جمهوری اسالمی ایران

  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  

 دانشگاه علوم پزشکی البرز

  

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

  

 علوم پزشکی بوشهر دانشگاه

  

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

  

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

  

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  

 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

  

دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 شاپور

  

 دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

  

 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

  

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  

دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان

  

 دانشگاه علوم پزشکی قم

  

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  

  

  

 وظایف تکنسین خانم فوریت های پزشکی

فوریت پزشکی مشغول به کار و فعالیت می شود باید خدماتی مانند درمان در آمبوالنس و کسی که به عنوان تکنسین 

 .اورژانس بیمارستان را بتواند ارائه دهد

  

 : برخی دیگر از وظایف تکنسین فوریت های پزشکی به شرح زیر هستند

 ت بیمارتوانایی معینه و مشخص کردن وضعی توانایی برقرار کردن ارتباط با پزشک و اورژانس



 

 
 

توانایی جراحی اولیه در صورت لزوم مانند قرار دادن لوله 

 تنفسی

توانایی استافده از تجهیزات پیشرفته پزشکی برای مشکالت 

 حاد مانند ایست قلبی

توانایی مراقبت و پاسمان کردن اعضای بدن مانند اعضای 

 شکسته شده
 توانایی انجام تزریقات و تجویز دارو

 توانایی کنترل کردن به صورت مداوم عالئم حیاتی بیمار بدحال به مراکز درمانیانتقال بیماران 

  

 .کلیک کنید ثبت نام آزمون دستیاری پزشکیبرای اطالع از 

  

 

 دروس رشته فوریت های پزشکی در دانشگاه

از قبل دروس عمومی و تخصصی این رشته را بدانیم و از قبل   برای تحصیل در رشته فوریت های پزشکی بهتر است

برای تحصیل برناه ریزی داشته باشیم . همچنین دانستن دروس رشته فورت های پزشکی به افراد عالقه مند به این رشته 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

ناخت کامل این رشته را انتخاب نمایند تا در حین تحصیل به کمک کی کند که به صورت دقیق تر دروس را دانسته و با ش

 .ترک تحصیل و یا انصراف از دانشگاه برای آن ها نشود مشکل بر نخورند و باعث 

 :دروس به سه دشته پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود که لیست آن ها به شرح زیر است

 لیست دروس رشته فوریت های پزشکی در دانشگاه

  

 پایهدروس 

 تشریح و فیزیولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی ، بهداشت عمومی، زبان تخصصی

 دروس اصلی

دارو شناسی، فرایند عملیات و اطالعات فنی، نشانه شناسی و معاینات بدنی، جابه جایی و حمل بیمار، اخالق و مقررات  

در بالیا،  فوریت پزشکی روانپزشکی، های فوریت حرفه ای، آشنایی با سازمان های امدادی، بهداشت روانی و

 .پزشکی کلیات

  

 دروس تخصصی

فوریت های  احیای قلبی ـ ریوی، اختالالت سیستم قلبی ـ عروقی، شکستگی ها و دررفتگی ها، مسمومیت ها و گزیدگی ها، 

 در شرایط خاص، خونریزی ها، کاهش سطح هوشیاری، سوختگی، سرما زدگی و گرما زدگی پزشکی

  

  

 برای خانم ها بازار کار رشته فوریت های پزشکی

موقعیت شغلی و بازار کار را می تاون مهم ترین بخش برای یک انتخاب رشته دانست که تاثیر مستقیمی در آینده فرد 

دارد.افراد عالقه مندی که در این رشته تحصیل میکنند می توانند در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و در 

 .بوالنس های خصوصی یا در سازمان های مشابه شروع یه فعالیت نمایندآم

 :برای خانم ها به شرح زیر می باشد فوریت های پزشکی بعضی از موقعیت های شغلی

  

 بیمارستان✅



 

 
 

  سازمان دولتیبه عنوان مربی بهداشت در مدارس و یا در ✅

  به عنوان گروه نجات در یک شرکت خصوصی ✅

 هالل احمر امدادگر سازمان✅

 آمبوالنس های خصوصی✅

  

 اطالعیه

افراد عالقه مند به رشته فوریت های پزشکی پس از به دست آوردن تجربیات بیشتر می توانند در رده های مدیریتی و 

 .نظارتی به فعالیت بپردازند

  

 



 

 
 

 رشته فوریت پزشکی برای خانم ها خوبه؟  اخبار پیرامون

 برای اولین بار« فوریت های پزشکی»جزئیات پذیرش زنان در رشته 

برای  ۹۹در کنکور « کارشناسی»و « کاردانی»در دو مقطع « فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی»شرایط پذیرش رشته 

 .هر دو جنس زن و مرد اعالم شد

 چیست؟ 115دالیل به کار نگرفتن زنان در فوریت هاي پزشکي 

نه تصادف یا حوادث می تواند کمک شایانی به کاهش استرس بیمار و همراهانش حضور یک زن در تیم اورژانسی اعزامی به صح

 .کند و از طرفي هم خدمات مناسب تری نیز به بیماران زن ارائه خواهد شد

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت فایل پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

ر بخش های مانند اورژانس دلیل بر غیر فعال بودن ها د رشته فوریت پزشکی برای خانم ها خوبه؟دیده نشدن فعالیت خانم

افراد نیست و حتی حضور یک خانم در تیم اورژانسی اعزام به صحنه می تواند کمک زیادی به کاهش استرس بیماران بکند 

ای و خدمت بهتری به بیماران خانم ارائه بدهند.ما در این مقاله به صورت کامل و مفصل راهنمای رشته فوریت پزشکی بر

این مقاله بتواند برای شما   کامل بیان کردیم. در نهایت امیدواریم محتویات  خانم ها را بیان نمودیم و آینده شغلی را به طور

مفید باشد.همچنین پس از مطالعه این مقاله در صورتی که با سوال و یا اشکالی مواجه شدید، می توانید با کارشناسان و 

فرمایید و یا برای ما کامنت بگذارید. سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده مشاوران مجرب ما تماس حاصل 

  .خواهند شد
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