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 شـديد  رقابت دليل به البته كه است شناسي زيست و شيمي رشته اين اصلي دروس. دارد كنكور در را متقاضي بيشترين اخير هاي سال در كه است نظري شاخه هاي رشته از يكي تجربي علوم رشته
 ورود و رشـته  تغيير ي درباره سال هر قوانين است الزم براي موفقيت بيشتر. كنند عمل تر موفق تجربي كنكور رقابت در توانند مي شوند، مي وارد رياضي رشته از كه آموزاني دانش ، داوطلبان بين
 هـاي  با توجـه بـه محـدوديت  و رقابـت شـديد ظرفيـت       كه دهند مي قرار پزشكي فقط تجربي رشته به ورود براي را خود هدف آموزان دانش از بسياري.شود بررسي ديگر ي رشته به رشته يك از

 .شد آشنا تجربي رشته در پزشكي غير مشاغل ساير با تجربي رشته انتخاب از قبل كه است الزم بنابراين  است محدود دانشگاه در پزشكي
 گروه پزشكي: .1

   .است شده بنا انساني علوم و مهندسي اجتماعي، علوم تا شناسي زيست و فيزيك از شامل ها رشته از وسيعي طيف روي بر پزشكي دانش

 :پزشكيالف. 

  .دوستي انسان حس و مردم به كمك در زياد عالقه:پزشكي شغل به ورود نيازبراي مورد دانش و توانمندي ، مهارت
  .دهد تشخيص درستي به را بيماري و شده متوجه را بيمار درد بتواند اينكه تا دهد گوش بيمار هاي حرف به خوبي به بايد پزشك يك زيرا – عالي شنيداري مهارت و عمومي روابط

 آخرين از پزشك كه صورتي در و شود مي پزشكي بازار  وارد سرعت به مختلف درماني هاي روش و داروها زيرا – پزشكي حوزه هاي پيشرفت و دستاوردها آخرين از آگاهي و بودن روز به 
  .نمايد را تجويز بهترين تواند نمي نباشد مطلع درمان هاي روش و دستاوردها

  انجـام  و بيمـاران  معاينـه  در مهـارت . سـخت  و خـاص  بيمارهـاي  در مخصوصا  آنها نفس به اعتماد و اطمينان آوردن بدست و افراد به دادن آرامش توان. مسئوليت حس و صداقت دلسوزي،    
  .بحراني و خاص شرايط در سريع گيريهاي تصميم و زياد كاري فشار تحمل.كلينيكي و پزشكي فرايندهاي

  .كاركنان بر نظارت و دادن آموزش قابليت.باشد داشته دست در را پژوهشي يا پزشكي مركز يك از بخشي يا و درمانگاه بيمارستان، مديريت كه صورتي در – مديريتي مهارتهاي    
 :دندانپزشكيب. 

 توانمند و ماهر دستاني داراي بايد رشته اين دانشجوي همچنين ، است اهميت حائز هنري خالقيت سبب همين به ميرساند انتها به و كرده آغاز را كارش هنري  بينش با  عمومي  دندانپزشك  يك
 .دارد ارتباط دندانپزشكي رشته به نحوي به گيرد، مي فرا خود دبيرستان دوره شناسي زيست درس در آموز دانش يك هرآنچه. باشد
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  :داروسازيج. 
  خدمات  ارائه  براي  رشته  اين  دانشجوي  همچنين.  است  ضروري  رشته  اين  براي  شناسي زيست و  شيمي ، فيزيك  دروس در  توانمندي  دليل  همين  به و  است  باليني و  پايه  علوم از  تلفيقي  داروسازي

  حفظي  جنبه  هم و  بوده  متنوع و فراگير بسيار  رشته  اين  دروس  چون باشد  جدي و  كوش سخت  فردي  ضمن در و كند  صحبت  خوب و  كرده برقرار  ارتباط  درستي به افراد با بتواند بايد  بيماران  به
  . است نيازمند  توجه  قابل  تالش و  همت  به  نتيجه در و دارد  تحليلي  جنبه  هم و

  :دامپزشكيد.
 بايـد   دامپزشـك  و كنـد   بيـان  را خـود  درد تواند نمي او بيمار  چون. باشد  داشته  بااليي  تحليل و  تجزيه  قدرت و  داشته  تسلط  انگليسي  زبان  به ، بوده مند عالقه  شناسي زيست  به بايد  دامپزشك  يك
  . نيست  مطرح  دامپزشكي  هاي بخش  همه در  بدني  قدرت اما باشد برخوردار نيز  جسماني  سالمت از بايد  رشته  اين  دانشجوي  شك  بدون. گردد  بيماري  شناخت  به  موفق خود

 گروه پيراپزشكي: .2

 از اي مجموعـه  واقـع  در پيراپزشـكان، . گيرنـد  مـي  انجـام  پزشـك  مشـورت  يـا  نظـر  زيـر  معمـوالً  فنـون  اين. مربوطند سالمتي بازگرداندن يا حفظ به كه شود مي گفته فنوني و ها شيوه به پيراپزشكي
 .كنند مي تكميل را درماني كادر كه هستند متخصصاني

  :راديولوژي الف.
 بر تسلط رشته اين الينفك جزء پس. است فيزيك قوانين پايه بر راديولوژي رشته در اصول و قوانين از بسياري كه باشيد داشته توجه بايد .است عملي و مهارتي كامال اي راشته راديولوژي ي رشته

  باشند داشته را راديولوژي هاي كلينيك و بيمارستان در كار براي الزم شرايط و آمادگي بايد رشته اين متقاضيان بنابراين.است زياد بيماران با برخورد رشته اين در .است فيزيك و رياضي
  :يهوشبر ب.

 نظـري،  صـورت  بـه  رشـته  اين دروس. كنند وظيفه انجام هوشبري بخش يك در بيهوشي، متخصص يك دستيار عنوان به نفره چهار يا سه هاي گروه در بتوانند كه است كارآمدي افراد تربيت هدف
 آنهـا،  كـاربرد  و تنظـيم  و بيهوشـي  رشـته  به مربوط آزمايشگاهي وسايل ساير و خون گازهاي گيري اندازه هاي دستگاه شناسايي توانايي هوشبري التحصيالن فارغ. است عرصه در كارآموزي و عملي

 احيـاي  دردشناسـي،  عمـل،  پايان در او كردن بيدار و تنفسي و قلبي هاي مراقبت و متخصص نظر زير بيمار ساختن بيهوش آنها، استريليزاسيون و عمل اتاق در بيهوشي مختلف هاي دستگاه شناسايي
  .دارند را بدحال بيماران از مراقبت و علمي روش به پرستاري كلينيكي موارد در غيره و اي ناحيه هاي حسي بي دادن انجام و ريوي، قلبي،
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  :آزمايشگاهي علوم ج.
  موفـق   رشـته   ايـن  در نيسـتند،   حساس  مدفوع و ادرار با  آزمايش يا بو  به  نسبت و هستند  عملي كار  به مند عالقه  كه  جواناني و  است  عملي  رشته  يك  كارداني  مقطع در  ويژه  به  آزمايشگاهي علوم  رشته
  .باشد مند عالقه  شناسي زيست و  شيمي  دروس  به دانشجو  كه  است  الزم  ضمن در. شوند مي
  كتابداريد.
  :عمل اتاق گروهه.

  . باشد برخوردار خوبي عمل سرعت و دقت از و بداند خوبي به را كار جزييات نيز و كند كار كامل مراقبت با بايد عمل اتاق درماني تيم از عضو يك عنوان به افراد اين
  .  بگيرد را ممكنه تصميم بهترين كوتاه زماني در بتواند و باشد داشته را اورژانسي و استرسي مشكالت و مسائل بندي طبقه توانايي

  . باشد پايبند اخالقي موازين و اصول به و باشد داشته صداقت خود كار در
 داشـته  نيز خوبي جسمي توانايي بايد فرد اين باشد عمل اتاق در ايستادن به نياز ها ساعت شايد اينكه به توجه با همچنين باشد مشكالت برابر در صبور فردي نيز و باشد افراد به كمك به مند عالقه
  .نشود خسته سرعت به و باشد

  :سالمت اطالعات فناوري گروه  و.
 كـامپيوتر  مهندسـي  و الكترونيك مهندسي صنايع، مهندسي مديريت، نظير هايي رشته تلفيق از و نيست خالص اي رشته كه مفهوم اين به. دارد اي رشته ميان ماهيتي ايران  در اطالعات فناوري رشته

  .است آمده وجود به افزار نرم ويژه به
  :پزشكي هاي فوريت گروه ز.

 هـاي  توانـايي  داشـتن  صـورت  در و كننـد  شركت نيز رشته اين حضوري آزمون در بايد علمي آزمون در قبولي از پس داوطلبان و پذيرد مي دانشجو متمركز نيمه صورت به پزشكي هاي فوريت رشته
 ديابـت،  مثل العالج صعب و مزمن هاي بيماري به ابتال عدم مانند كامل جسمي آمادگي همچنين و سخت شرايط در فعاليت آمادگي و نفس به اعتماد ايثار، و گذشت پذيري، انضباط قبيل از الزم روحي
 خـوب،  بينـايي  قـدرت  داشـتن  پزشـكي  هـاي  فوريـت  رشـته  در كه است گفتني.شوند مي پذيرفته رشته اين در رواني هاي بيماري و صرع ، قلبي پيشرفته هاي بيماري كليه، نارسايي آسم، خون، فشار

  .پذيرد مي دانشجو مرد داوطلبان بين از تنها رشته اين ضمن در. است ضروري صحيح و سريع امدادرساني براي متر سانتي 170 قد حداقل و كالم رواني بدني، هاي مهارت
  :كاردرماني گروهح.
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  يـك   ويژگـي   مهمترين. كند  درمان  خوبي  به را آنها و  كرده برقرار  ارتباط هستند،  مختلف  هاي معلوليت  داراي  كه  بيماراني با بتواند تا باشد  داشته  قوي  اي انگيزه بايد كاردرمانگر  كي
  ايـن   اسـتادان  از  برخـي . شد نخواهد نظر مورد  بيماران  درمان  به  موفق باشد،  نداشته  حوصله و صبر و  نبوده مند عالقه  مردم و خود كار  به  رشته  اين  متخصص اگر.  است ها انسان  به  عالقه كاردرمانگر،

  .بدهد  ارائه را  مؤثرتري  درمان ، خالقيت و  عمل ابتكار ، درايت با بتواند  كه  اين و دانند مي  خوب  روحي و  جسمي  توانايي  داشتن را  كاردرماني  دانشجوي  ويژگي  مهمترين و  اولين نيز  رشته
  :ماماييط.

 روابـط  از و داشته  كامل سالمت روحي و  جسمي نظر از بايد مامايي دانشجوي.باشد سنج نكته و باهوش بسيار بايد ماما يك همچنين.خواهد مي بااليي بسيار ي حوصله عشق،عالقه،صبر مامايي رشته
  .باشد برخوردار خوبي اجتماعي

  :پرستاريي.
 بايـد   همچنـين . كنـد   كمـك   ديگران  به ندارد، را  الزم  روحي و  جسمي  آمادگي يا  است  خسته  كه  زماني  حتي  بحراني و  سخت  شرايط در بتواند تا باشد  انسانيت و  انسان  عاشق بايد  پرستاري  دانشجوي

 روزآمـد   بـراي   چـون  باشـد   مسـلط   انگليسي  زبان و  شيمي ، شناسي زيست  به  كه  است  الزم نيز  درسي  لحاظ از و  است  پرستاري  رشته كار  اساس  سختگيري و  نظم  كه بداند و باشد  دقيق و  منظم  فردي
  بـه  تـا  باشـد  برخـوردار   جسـماني   كامل  سالمت از بايد  پرستاري  دانشجوي  ضمن در.كند  استفاده  انگليسي  زبان  به  علمي  منابع و  مجالت از بايد ، پرستاري  دانش  دستاوردهاي  آخرين از  اطالع و  بودن
  لـرزش  يـا   زبان  لكنت  عدم و  متناسب  قدي  داشتن  حتي. بشنود باشد،  ضعيف اگر  حتي را  قلب  صداي ، خوب  شنوايي با و دهد  انجام  خوبي به را  پرستاري  دقيق و  ظريف  كارهاي بتواند  قوي ديد  ياري
  . است مؤثر بسيار پرستار  يك  كارايي در ، كوچك ظاهر  به  مشكالت  همين  چون.  است  ضروري  رشته  اين در  دست

 علوم پايه: .3

  :شيميالف.
 به و است محدود تدريس فرصت و زياد دبيرستاني شيمي كتاب مطالب حجم زيرا. دارند شيمي به نسبت تصوري چنين آموزان دانش از بسياري "رقم و عدد فرمول، صدها كردن حفظ يعني شيمي؛
  . است  استداللي و  ذهني  هاي مهارت از  تلفيقي شيمي كه حالي در شوند مي كشيده حفظي و ذهني مسائل سوي به مفاهيم استدالل و تحليل جاي به محصالن و دبيران ناچار

 بـين  از شـيمي  رشـته  كـه  است گفتني. نشود  خسته و ببرد  لذت  شيمي  درس  مطالعه از  يعني بدارد،  دوست را  شيمي  رشته و باشد  قوي  فيزيك و  شيمي ، رياضي  دروس در  است  الزم  شيمي  دانشجوي
  .پذيرد مي دانشجو تجربي علوم و فني و رياضي گروه داوطلبان

  : ملكولي سلولي شناسي زيست ب.
   .است  بيوفيزيك و  بيوشيمي ، ژنتيك ، مولكولي و  سلولي  علوم ،  ميكروبيولوژي  گرايش 5  داراي  مولكولي و  سلولي  شناسي زيست
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  داشـته   خوبي  حافظه بايد دانشجو  همچنين. چشيد را  موفقيت  شيرين  طعم  بتوان تا  داشت پشتكار و صبر و بود مند عالقه بايد  مولكولي و  سلولي  شناسي زيست  مختلف  هاي گرايش در
  .باشد مند عالقه  آزمايشگاهي  كارهاي  به  كه  است  الزم  نهايت در و باشد  قوي  فيزيك و  رياضي ، شيمي  دروس در و

 ساخته شيميايي هاي تركيب از وجانوران گياهان تمام بدن كه واقعيت اين. كند مي بحث زنده موجودات در شيميايي واكنشهاي و تركيبات درباره كه است علمي شيمي زيست يا بيوشيمي 
 سـاختمان  كـه  است آن ها بيوشيميست ي وظيفه .ضرورت اين به فني و علمي است پاسخي بيوشيمي و سازد مي روشن زنده موجودات مطالعه در را شيمي علم حضور ضرورت است، شده
 عالقـه  و پـذيرد  نمـي  دانشـجو  كارشناسـي  سـطح  در ايران دولتي هاي دانشگاه در بيوشيمي رشته حاضر حال در. كنند شناسايي و بررسي زنده موجودات حيات در را آنها نقش و مواد اين

 .دهند ادامه رشته اين در را خود تكميلي تحصيالت كارشناسي، مقطع در شناسي زيست و شيمي نظير مشابه هاي رشته در تحصيل از پس توانند مي مندان
 در بيوفيزيـك  در انگيـزي   هيجـان  هـاي   فرصت بريد، مي لذت رايانه و ارقام و اعداد با كار يا و آزمايش، طراحي معما، حل از و هستيد كنجكاو زيستي هاي فرآيند مورد در اگر: بيوفيزيك 

 قـوانين  كارگيري  به با رشته اين در دانشمندان. دارد قرار كامپيوتر حتي و شناسي،  زيست شيمي، فيزيك، رياضي، مشترك مرز در كه است اي رشته  ميان دانشي بيوفيزيك.شماست انتظار
 روي از الگوسـازي ( سـايبرنتيك  و مصـنوعي،  هـوش  كـامپيوتر،  علـوم  اطالعـات،  تئـوري  همچـون  موضـوعاتي . پردازنـد   مـي  زنده موجودات كاركرد چگونگي  مطالعه به علوم اين بر حاكم

 بررسـي  صـوتي،  رادارهـاي  زيردريـائي،  ساخت ، DNA مولكول از الگوگيري با كامپيوتري هاي  حافظه ساخت براي تالش. هستند دانها  فيزيك بيو مطالعات موارد ازجمله) زنده موجودات
  .است عرصه اين در پژوهشگران روي پيش عملي مسائلي …و زنده جانداران توسط الكتريسيته توليد مغز، بر  سيم بي مغناطيسي الكترو امواج و ماكرويو امواج آثار

  :تغذيهج.
  .باشد  داشته او  راهنمايي و بيمار با  صحبت  براي را  الزم  حوصله و صبر و  داشته  خدماتي  روحيه بايد نيز  تغذيه  كارشناس
  .باشند توانمند  است  رشته  اين  دانشگاهي  دروس  پايه  كه  شيمي و  شناسي زيست  دروس در  است  الزم  رشته  اين  به مند عالقه  داوطلبان  همچنين

  :بيوتكنولوژيد.
  . است مهندسي علوم و پزشكي علوم به مربوط رشته اين هاي گرايش چراكه ميپذيرد دانشجو تجربي و فيزيك رياضي رشته داوطلبان بين از بيوتكنولوژي رشته

  .است شده تشكيل)  گياهي(  كشاورزي  بيوتكنولوژي و  زيستي  فرآورش ، مولكولي  بيوتكنولوژي ، دريايي و  محيطي  بيوتكنولوژي ، پزشكي  بيوتكنولوژي ، ميكروبي  بيوتكنولوژي  گرايش 6 از
  :زمين شناسي.ه
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  ايـن  در  موفقيـت   بـراي   ويژگي  ترين مهم. باشد برخوردار  مناسبي  تجسم  قدرت از بايد  رياضي و  شيمي ، فيزيك  مثل  هايي درس بر  كافي  تسلط بر  عالوه  شناسي زمين  خوب  دانشجوي
  چنـين  بـا  نيـز   شـغلي   هـاي  زمينـه  در  بلكـه   دانشـجويي   دوران در تنهـا   نه  شناس زمين زيرا ، است ها بيابان و ها كوه مانند  طبيعي  هاي محيط در  زندگي  به  عالقه ، جوش و  پرجنب  اي روحيه  داشتن  رشته
  . است  الزم نيز  مناسب  جسماني  توانايي  داشتن  اين بر  عالوه.  روبروست  هايي محيط

  :اعضاي مصنوعي.و
  است. خوب عمومي روابط داشتن و بيماران با برخورد روحي سالم،آمادگي روحي و جسم بودن صنعتي،توانمند و فني كارهاي به عالقمند ف توانا هايي دست از برخورداري

 كاربردي بيومكانيك و الكترونيك زمينه در پزشكي مهندسي رشته واقع در است؛ وسيعتر پزشكي مهندسي گستره كه اين اول: شود مي خالصه مهم نكته دو در پزشكي مهندسي با رشته اين فاوتت
 اسـت  بيشـتر  پزشـكي  مهندسـي  توليدات در علمي هاي رشته تعامل و پيچيدگي كه اين دوم و) فيزيوتراپي يا راديولوژي دستگاه يك نظيرطراحي( كند مي فعاليت پزشكي تجهيزات تمامي حوزه در

  ).سيبرنتيكي دست مثل يا مصنوعي قلب  جمله از داخلي پروتزهاي توليد نظير(
  :فيزيوتراپي ز.

  ذهني  ماندگي عقب يا و اند شده  مغزي  ضايعه يا  مغزي  سكته دچار  كه  افرادي  جمله از  مختلفي  بيماران با بايد  نهايت در  چون باشد  داشته  بسياري  حوصله و صبر بايد  فيزيوتراپي  رشته  دانشجوي  يك
  .شود مي ظاهر  تدريج  به  كارش  نتيجه نيز  مواقع  اغلب در و كند كار دارند،

  .باشد مند عالقه  شناسي زيست  درس  به بايد دارد، سروكار  زنده موجود  يك  عنوان  به  انسان  بدن با  كه  اين  دليل  به  همچنين و
  :بينايي سنجيح. 

  .دارد زياد حوصله و صبر به نياز و است بينايي علوم در كارها ترين سخت از يكي چشم ي نمر تعيين.است اهميت حائز بسيار زيست و رياضي،فيزيك دروس به تسلط
  شنوايي سنجي:ط.

  دانشـجوي   همچنـين . شـود   دليـل  بـي   جراحـي   عمـل   يـك   باعـث  توانـد  مـي   حتي ندهد،  انجام  دقت به را نياز مورد  هاي آزمايش ، شناس شنوايي  يك اگر  كه چرا.  است  شناسي شنوايي  رشته  الزمه  دقت
  .باشد  داشته  احاطه  شنوايي  زمينه در  ويژه  به  فيزيولوژي و  تشريح  علوم  به و باشد مند عالقه  فيزيك  علم  به بايد  شناسي شنوايي
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 رشته هاي شناور: .4

  :مديريتالف. 
 بـراي  انگليسـي  زبـان  به آشنايي. باشند داشته بااليي توان رياضي درس در است الزم اكو، بيمه بيمه، مالي، گمركي، دولتي، صنعتي، بازرگاني، هاي مديريت جمله از مديريت هاي رشته برخي داوطلب
  .است برخوردار بااليي اهميت از نيز اكو بيمه و بانكي امور مديريت ي ها- رشته

 از رشـته  دو ايـن  در. باشـند  منـد  بهـره  نيز هنري ذوق از حدي تا و باشند مند عالقه فرهنگي ميراث و شناسي باستان تاريخ، موضوعات ي مطالعه به بايد جهانگردي و داري هتل هاي مديريت داوطلبان
 موفقيـت  عوامـل  از يكـي  دوم زبان عنوان به آلماني يا فرانسه عربي، هاي زبان با آشنايي	آن بر عالوه رود، مي شمار به موفقيت اصلي هاي شرط از يكي انگليسي زبان به تسلط حتي و آشنايي مديريت،
  .باشد مي رشته اين داوطلب
  .باشند مند عالقه نيز كشور فرهنگي ميراث و ادبيات و تاريخ ي مطالعه به است الزم. باشند برخوردار ادبي و هنري ذوق از كه آن بر عالوه هنري، فرهنگي مديريت داوطلبان

  :ب.حسابداري
  عنـوان   بـه   رياضـي   درس نيـز   گـروه   سـه  هـر   آزمـون  در و پـذيرد  مـي  دانشجو  انساني علوم و  تجربي علوم ، فني و  رياضي  آزمايشي  گروه  سه  داوطلبان از  كه  است  هايي رشته  جمله از  حسابداري  رشته

  . است برخوردار  بسياري  اهميت از  حسابداري  رشته در  رياضي  شم  داشتن  واقع در.  است  مطرح  رشته  اين  درس  مهمترين
  :اقتصادج.

 علـوم , فنـي  و رياضـي  علـوم  آزمايشـي  گـروه  سه هر داوطلبان و است نقل و حمل و صنعتي, بانكداري و پول, كشاورزي, بازرگاني, نظري اقتصاد شاخه شش داراي كارشناسي مقطع در اقتصاد رشته
  .است نشده ارائه نظري اقتصاد شاخه انساني علوم داوطلبان براي البته. كنند انتخاب را رشته اين توانند مي انساني علوم و تجربي

 بـراي  كـه  كننـد  مي تصور سراسري آزمون داوطلبان از بسياري, دارد حفظي جنبه كتاب اين مباحث چون و است شده ارائه انساني علوم رشته آموزان دانش براي تنها اقتصاد كتاب, متوسطه مقطع در
 در بايـد  چيـز  هـر  از بـيش  اقتصـاد  دانشجوي, رشته اين دانشجويان و استادان گفته به كه حالي در. كرد حفظ را متعدد هاي نظريه و مفاهيم بتوان تا داشت قوي حافظه بايد اقتصاد رشته در موفقيت
 چون بداند را روانشناسي و سياسي علوم, شناسي جامعه الفباي و بوده مند عالقه اجتماعي مباحث به كه است الزم اقتصاد دانشجوي همچنين.گردد موفق رشته اين در بتواند تا باشد قوي رياضي درس
  .است مرتبط هم به نيز اجتماعي علوم زنجيره و است اجتماعي علوم از حلقه يك اقتصاد

  د.علوم حديث
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 صنايع غذايي :مهندسي  .5

  .شود مي  احتماالت و آمار و)  ميكروبيولوژي  شاخه(  شناسي زيست ، شيمي  شامل نيز  رشته  اين در  پايه و  مهم  دروس
 :مهندسي كشاورزي .6

 تجربي علوم آزمايشي گروه داوطلبان بين از كشاورزي آموزش و ترويج و شناسي خاك غذايي، صنايع و علوم پزشكي، گياه نباتات، اصالح و زراعت باغباني، دامي، علوم گرايش 7 در رشته اين
  .پذيرد مي دانشجو

  مهندسي منابع طبيعي: .7
 و نيازهـا  بـا  كـه  كنـد  عمـل  نحـوي  بـه  خـود  روزافزون دانش از استفاده با بشر تا بزند پل...  و جنگل مرتع، مثل فراشهري محيط و شهري محيط يا انسان محيط بين تا كند مي تالش گرايش اين

 وحش، حيات اكولوژي درباره الزم هاي آگاهي و دانش ارائه با تا كند مي تالش همچنين.سازد فراهم آيندگان و خود رابراي بهتري زندگي نهايت در و باشد داشته بيشتري هماهنگي اميدهايش
  .بپردازد محيطي  زيست مشكالت حل و زيست محيط از حفاظت و حمايت به...  و جنگلي و ملي هاي پارك طراحي نحوه زيست، محيط آلودگي نحوه درياها، اكولوژي

 مهندسي فضاي سبز: .8

 گيـرد  بهره خوبي به تجاري و اداري ، مسكوني هاي محوطه طراحي در زينتي گياهان از بتواند تا باشد مند عالقه كشي نقشه و طراحي به و باشد هنرمند و ذوق با فردي بايد رشته اين دانشجوي
 طرحهـايي  خـويش  هنـر  و ذوق يـاري  به ها اتوبان و مسكوني هاي شهرك ، دانشگاهي ، صنعتي هاي محوطه مثل ويژه هاي محوطه و شهري فضاهاي طراحي ، سازي پارك و پارك طراحي در و

  . دهد ارائه زيبا و مناسب
 روانشناسي : .9

  آزمايشـي   گـروه  دو  بـين  از  رشـته   ايـن   دانشـجويان   امـروزه   دليـل   همـين   بـه . باشـد   قـوي   رشته  اين  دانشجوي  زيستي علوم  پايه بايد و دارد  بسياري  اهميت  رشته  اين در  شيمي و  شناسي زيست
 خـود   جامعـه  و  اطـراف   بـه   نسـبت  بايد  رشته  اين  دانشجوي. دارد  زيادي  اهميت و كاربرد  رشته  اين در  انگليسي  زبان و  رياضي و آمار ديگر  سوي از. شوند مي  پذيرفته  تجربي علوم و  انساني علوم
  .ببرد  پي افراد  رواني  هاي ويژگي  به و  كند  درك را افراد  رفتاري  هاي ظرافت بتواند تا باشد  داشته  عميقي ديد

 ساير رشته هاي ممكن: .10
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