
 :دیباچه

دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی   4، شامل در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی

دانشجویان مجاز به ورود به دوره  ترم تحصیلی است که با اتمام آن، 5است .دوره علوم پایه دوره علوم پایه پزشکی 

امتحان جامع علوم پایه پزشکی از تمام دانشجویان به طور  بعدی)فیزیوپاتولوژی( هستند و پیش از ورود به دوره بعدی،

آید  های علوم پزشکی به عمل میسراسری و همزمان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام دانشگاه

ی مباحث تدریس شده در دوره علوم ی خواهند بود. این امتحان، در بردارندهمجاز به ورود به دوره فیزیوپاتولوژشدگان،و قبول

 .پایه است

  

های این رشته در طول تحصیلدرس  

 دروس علوم پایه

عملی(، تشریح )آناتومی( )نظری ـ عملی(، فیزیولوژی)نظری ـ عملی(،   -شناسی،، تشریح )نظریبیوشیمی، بافت

شناسی عمومی، شناسی، تغذیه، ژنتیک، زبان تخصصی، آسیبنشناسی، جنین ایمونولوژی)نظری(،اپیدمیولوژی، روا

واحد درسی است که دو ترم تحصیلی طول خواهد  31شناسی دوره فیزیوپاتولوژی این دوره شامل شناسی، میکروبانگل

صورت دانشجو باید  باشد، در غیر این  12کم کشید. در پایان این دوره معدل دانشجو از دروس فیزیوپاتولوژی، باید دست

در مراحل اول و دوم )علوم پایه و مجدداً بخواند. حداکثر مدت مجاز، آورده است، 12هایی را که در آنها نمره کمتر از درس 

ی ی واحدها را با موفقیت بگذرانند، به دورهسال است. در پایان این دو دوره دانشجویانی که همه 5فیزیوپاتولوژی( 

 20از  12یابند. باید توجه داشت که مالک قبولی در امتحانات این مرحله، کسب حداقل نمره  راه میکارآموزی بالینی 

باشدمی 20از  10است؛ در حالی که در دروس پایه، مالک کسب نمره  . 

  

  

 دروس فیزیوپاتولوژی

کارآموزی بالینی دانشجویان   ها .دورههای فیزیوپاتولوژی ارگانشناسی اختصاصی، فارماکولوژی، سیمیولوژی، دورهآسیب

های بالینی از بیماران بستری در  های خود را از دروس مختلف با یافتهپزشکی در این مرحله قادر هستند تا آموخته

های تشخیص آزمایشگاهی، بیماری را تشخیص دهند و اقدامات  گیری مناسب از روشها تطبیق داده و با بهرهبیمارستان

گردد و واحد درسی است که در چهار بخش اصلی ارائه می 97ای بیمار انجام دهند. این دوره شامل مناسب درمانی را بر

ها  شود که عبارتند از داخلی، جراحی، زنان و کودکان. در سایر بخشعمدتاً مسائل رایج در پزشکی عمومی را شامل می

شود. با توجه به این مطلب، چهار  ش داده میهای شایع در آنها آموزشوند نیز بیماریهای فرعی محسوب میکه بخش

دهندرشته اصلی جراحی، داخلی، زنان و کودکان زمان بیشتری را به خود اختصاص می . 



  

در دوره کارآموزی، دانشجویان باید روش برخورد با بیمار، تهیه شرح حال بیمار و نحوه تشخیص و درمان را فرا بگیرند تا در 

ه خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند به کمک بیماران بشتابند و تصمیمات الزم را اتّخاذ نمایند. ک -کارورزی -بعدی  دوره

باشد و چنانچه  14است و معّدل کّل دوره کارآموزی باید باالی  12در دوره کارآموزی نمره قبولی در دروس عملی و نظری 

برسد. در پایان این دوره، دانشجویان قبل  14ار شود تا معدل کل به تکر 14باشد، باید واحدهای با نمره کمتر از  14کمتر از 

نمایند و پس از قبولی به دوره کارورزی وارد  از ورود به دوره کارورزی در امتحانی به نام امتحان جامع کارورزی شرکت می

ین امتحان شرکت نمایدتواند در امرتبه می 4شوند. چنانچه دانشجویی در امتحان مربوط قبول نگردد، حداکثر می . 

  

 

 دروس کارآموزی بالینی

های عفونی،  های ارتوپدی، بیماریهای جراحی، بیماریهای عفونی، کارآموزی داخلی، بیماریهای اعصاب، بیماریبیماری

  ها، فارماکولوژی بالینی،های کودکان، پزشکی قانونی و مسمومیتکارآموزی جراحی، تاریخ و اخالق پزشکی، بیماری

بهداشت، کارآموزی گوش و حلق و بینی،   کارآموزی پوست، کارآموزی بهداشت، کارآموزی بخش کودکان، کارآموزی چشم،

های روانی، کارآموزی روانپزشکیهای زنان و زایمان، کارآموزی رادیولوژی، بیماریکارآموزی ارتوپدی. بیماری . 

  

واحد   64گویند. این دوره پزشکی است و آن را دوره انترنی نیز می  دوره کارورزی بالینی این دوره آخرین مرحله آموزش

ی بیماران و تشخیص و اقدامات  دانشجویان مسؤولیت معاینهانجامد. در دوره کارورزی،ماه به طول می 18درسی است و 

لی انجام خواهند داد تا های قبل به طور عمهای خود را در دوره درمانی را در بیمارستان بر عهده خواهند داشت و آموخته

آماده پذیرش شغل پزشکی در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بیماران بپردازند. در پایان این دوره و قبل از 

واحد درسی است، آغاز کنند 6نامه را که فراغت از تحصیل، کارورزان باید درس پایان . 

  

  

 دروس کارورزی بالینی 

، کارورزی بخش چشم، کارورزی بخش سوانح و سوختگی، کارورزی بخش ارتوپدی، کارورزی بخش کارورزی بخش جراحی

کارورزی بخش داخلی،   ارولوژی، کارورزی بخش اطفال، کارورزی بخش بهداشت، کارورزی بخش گوش و حلق و بینی، 

بخش پوست، کارورزی بخش کارورزی بخش زنان و زایمان، کارورزی بخش اورژانس، کارورزی بخش نفرولوژی، کارورزی 

 . روانپزشکی

  



  

های الزمتوانایی  

مند به رشته پزشکی این است که دانشگاه مثل یک تصور بسیاری از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان عالقه

ن رشته، یک  دانشجویان ای  قیف برعکس است که ورود به آن مشکل و خروج از آن بسیار ساده است. در حالی که به گفته

دانشجوی پزشکی باید آمادگی مطالعه، تحقیق و پژوهش را در حد بسیار گسترده و فراگیر داشته باشد؛ یعنی اگر 

تواند مدرک مند نباشد و تنها برای عنوان "دکتری" وارد این رشته شده باشد، حتی نمیدانشجو بسیار کوشا و عالقه

تر است و در طی این های دیگر، طوالنیدوره پزشکی عمومی نسبت به رشتهدکترای عمومی خود را به دست بیاورد. زیرا 

های متعدد، متنوع، حجیم و نسبتاً پیچیده و دشواری را مطالعه کندمدت دانشجو باید درس . 

  

  

 موقعیت شغلی در ایران 

وجود ندارد. در حالی که هنوز در  التحصیالن پزشکی بازار کار مناسبی شنویم که برای فارغامروزه از گوشه و کنار می

التحصیل پزشکی حتماً بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق محروم با کمبود پزشک مواجه هستیم. از سوی دیگر فارغ

توان انجام داد. برای های مختلفی هست که مینباید در مطب بنشیند و نسخه بنویسد، بلکه در زمینه پزشکی شغل

التحصیالنی که مایلند در این زمینه کار یاری در این رشته وجود دارد. اّما متأسفانه تعداد فارغهای تحقیقی بسمثال زمینه

شمار است کنند، بسیار انگشت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرد، بنابراین از اکثر دنیا مهاجرت تحصیلی  می های پزشکی بدون آزمون کنکور دانشجو از آنجا که روسیه از کشورهایی است که در رشته 

 .به روسیه در رشته پزشکی زیاد شده است

خواهد پزشکی به زبان روسی  کشد که از قبل از ورود به رشته پزشکی باید فردی که می دوره تحصیل پزشکی روسیه شش سال طول می 

تواند وارد رشته پزشکی  خود را بگذراند. بعد از گذراندن این دوره دانشجو می بخواند یک سال پادفک )زبان روسی( در کالج دانشگاه مدنظر  

 .شود و در این رشته، تحصیل داشته باشد

 انواع دانشگاه های پزشکی روسیه
های   دانشگاه گیرد. تحصیل در  های مورد قبول دنیاست انجام می تحصیل در رشته پزشکی روسیه در چندین دانشگاه آن که از دانشگاه 

پترزبورگ، پاولف، سچینوامسکو و دانشگاه سوماشکو مسکو به زبان روسی مورد تأیید وزارت علوم ایران می باشد با توجه به شهریه ی  سن 

های مذکور   اه نام در این دانشگها بسیاری از دانش آموزان ایران پس از اتمام تحصیالت دیپلم و پیش دانشگاهی اقدام به ثبت   پایین این دانشگاه

کنندپذیرد، می و گذراندن دوره ی پادفک روسی که در روسیه انجام می   . 

الزم به ذکر است که تحصیل در زبان روسی مورد تأیید وزرات علوم ایران می باشد در حالی که تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی  

باشدمورد تأیید وزرات علوم در کل دنیا می   . 

یاز جهت ورود به رشته پزشکی روسیهمدارک مورد ن   
 ارائه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی در رشته تجربی  .1

 اصل و کپی پاسپورت  .2



 ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی  .3
تکمیل فرم ثبت نام مربوط به پادفک به زبان روسیه )برای آن دسته از متقاضیانی که عالقه به تحصیل در رشته پزشکی به زبان  .4

 (روسی دارند 
مایشات پزشکی در کشور روسیه )این آزمایشات جهت اخذ گواهی سالمت می باشدآز .5 ) 

 .الزم به ذکر است تمامی مدارک مورد نیاز باید به زبان روسی ترجمه شوند .6

 تحصیل در رشته های پزشکی روسیه بدون مدرک زبان 
در رشته پزشکی انتخاب می کنند این است که تحصیل   یکی از عواملی که بسیاری از متقاضیان، کشور روسیه را به عنوان کشور مقصد خود 

 .در این رشته بدون نیاز به داشتن مدرک زبان انگلیسی می باشد

 

 

 

 

 



 نیاز کشور به پزشک در آستانه "اشباع" شدن است
 به تعیین سقف درآمد برای پزشکان اعتقادی نداریم

 

هزار پزشک، دندانپزشک و داروساز در سازمان نظام    164رییس سازمان نظام پزشکی کشور از عضویت بیش از 

 پزشکی کشور خبر داد. 

  

دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با خبرنگار سرویس »اجتماعی« ایسنا منطقه کرمانشاه، با اشاره به عضویت بیش از  

و مابقی   هزار نفر پزشک عمومی بوده 68هزار پزشک در سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: از این تعداد   115

 پزشکان متخصص و فوق تخصص هستند. 

  

 هزار داروساز نیز عضو سازمان نظام پزشکی هستند.  19هزار دندانپزشک و حدود   30زالی خاطرنشان کرد: بیش از  

  

 نیاز کشور به پزشک در آستانه "اشباع" شدن است 

 

http://kermanshah.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=42911


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار کار و وضعیت استخدام پزشک 

 : اشتغال پزشکان وجود دارند عبارتند ازمکان هایی که برای 

گردد و الف ( مطبهای شخصی که بر حسب تمایل پزشک و نیاز منطقه در شهرها و روستاها دایر می 

 .دهندپزشکان ویزیت مراجعان را در مطب ها انجام می 

درمان بیماریهای  ب ( بیمارستانها و درمانگاه های خصوصی و دولتی که در آنها پزشکان به تشخیص و 

 .پردازندمراجعان خود می 

ج ( مراکز بهداشتی و درمانی شهری یا روستایی که اغلب مدیریت و سرپرستی این مراکز به عهده  

باشد و همچنین این مراکز از پزشکان عمومی برای تشخیص، درمان و پیگیری  پزشکان عمومی می 

 .نمایندبیماریها نیز استفاده می 

ه به مباحث علمی و آموزش، پزشک می تواند در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  در صورت عالق د(

 تدریس کرده و در کنار آن به تحقیقات علمی نیز بپردازد.

ه ( در برخی از وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی مانند وزارت بهداشت و درمان،  

 د. سازمان انتقال خون و … استخدام پزشک انجام می شو

بازار کار و وضعیت استخدام پزشک علیرغم تصور همگان در شرایط خوبی قرار ندارد. نسبت پزشکان  

به بیماران در شهرهای بزرگ به حد اشباع رسیده است و صدور مجوز مطب برای پزشکان عمومی  

  بسیار محدود شده است. تعداد زیادی از پزشکان عمومی در این شهرها بیکار بوده و یا از نظر 

درآمدی نیز در سطح متوسطی قرار دارند و حتی برخی به شغل های دوم )که بعضاً حتی ارتباطی با  

تحصیالتشان ندارد( روی آورده اند. این در حالی است که هنوز بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق  



و توزیع   محروم از کمبود یا فقدان پزشک رنج می برند. این موارد وضعیت نابسامان بازارکار پزشکی

 نامتوازن پزشکان در ایران را نشان می دهد. 

در خصوص رفع این مشکالت کارهای مختلفی تاکنون صورت گرفته است. یکی از اصلی ترین آنها  

طرحی از سوی سازمان نظام پزشکی است که پزشکان بیکار می توانند از طریق سایت سازمان  

ت های شغلی موجود برای استخدام پزشک در  درخواست خود را ثبت و در عین حال از آخرین فرص

سراسر کشور نیز آگاه شوند. به عبارتی این سازمان پلی بین پزشکان بیکار و کارفرمایان برقرار کرده 

است. همچنین در طرح تحول نظام سالمت که با نظارت شخص وزیر بهداشت آقای دکتر هاشمی در  

برای پزشکان عمومی که حاضر باشند در مناطق  در حال انجام است، حقوق بسیار باالیی  9۴سال 

محروم خدمت کنند، در نظر گرفته شده است. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه 

 کنید: 

 سازمان نظام پزشکی کشور 

  

  وضعیت استخدام پزشک در برخی از کشورهای جهان

تا   2010 پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام پزشکان بین سال های -آمریکا

درصد می   1۴ درصد رشد داشته باشد. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل2۴ ،2020

 .باشد

و    درصدی داشته 12۴ رشد سال گذشته میزان رشد استخدام پزشکان ۵ در بازه زمانی –استرالیا 

 برای آن پیش بینی می شود اد در آیندهرشد بسیار زی

  

 میزان درآمد پزشک 

هزار پزشک در کشور وجود دارد که گروهی از آنها درآمد باالیی   1۵0 آمارها نشان می دهد حدود

دارند و مرفه به حساب می آیند و تعدادی از آنها نیز از درآمد متوسطی )نسبت به سایر مشاغل(  

 برخوردارند. 

معموال در بیمارستان ها، درمانگاه و مطب ها فعالیت دارند. درآمد پزشک نیز بستگی به محل پزشکان 

او دارد، درآمد برخی فقط از مطب شخصی، برخی از بیمارستان و مطب و …. حاصل می شود.    کار

البته تعدادی از پزشکان در سازمان های دولتی مانند وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و …  

 که دریافتی آنها مطابق با قوانین پرداخت های دولتی می باشد.  خدام می شونداست

معموال اختالف درآمد پزشک عمومی و پزشک متخصص زیاد می باشد. طبق جدید ترین اطالعات )غیر 

تومان و یک   2.۵00.000، حدود 9۶رسمی( بدست آمده حداقل درآمد یک پزشک عمومی در سال 

میلیون تومان بوده است. همانطوری که گفتیم این ارقام حداقل درآمد   1۵ تا 10 پزشک متخصص

این اختالف زیاد در بسیاری   پزشکان است و این اعداد می تواند تا چند برابر هم افزایش پیدا کند. 

http://www.irimc.org/


موارد پزشکان عمومی را وادار می کند به سمت گرفتن تخصص بروند حال آنکه فقط برخی از آنها  

 اکثراً نه! موفق خواهند شد و

 درآمد پزشک در برخی از کشورهای جهان 

دالر در   33.8۴0 و برای همه مشاغل دالر 1۶۶.۴00 بیش از متوسط درآمد ساالنه این شغل –آمریکا 

 .دالر بوده است 17۶.000 ، بیش از2013و مطابق با آخرین آمارها در سال  2010 سال

 الر )قبل از کسر مالیات( می باشد.د  108.000متوسط درآمد ساالنه پزشکان –استرالیا 

دالر بوده   12۴.000 تا 82.000 متوسط درآمد ساالنه برای پزشکان تمام وقت بین –انگلستان 

 .دالر درآمد داشته باشند 183.000 تا 122.000 پزشکان مستقل می توانند بین و 

 

  

در مجموع با در نظر گرفتن   کمبود پزشک داریم، گفت:های جهانی هنوز در کشور وی با بیان اینکه با توجه به شاخص

های دولتی و آزاد و نیز افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده و برای  مجموع فارغ التحصیالن کشور در دانشگاه

شود و  نزدیک می  رسد در حال حاضر نیاز کشور به پزشک به نقطه اشباعکنند، به نظر میتاییدیه مراجعه می

 ن گفت مشکلی از این نظر نداریم. توامی

  

زالی خاطرنشان کرد: آنچه بیش از کمبود پزشک با آن مشکل داریم، بحث توزیع نامتناسب و نامتوازن پزشکان در  

 کشور است. 

  

های  رییس سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: در بسیاری کشورها از جمله کانادا پزشکان متناسب با خوشه

نفر تحت پوشش یک    300ترین مدل توزیع است. به طور مثال رسد مناسبشوند که به نظر مییجمعیتی توزیع م

 گرند. پزشک قرار می

  

وی با بیان اینکه بازتوزیع پزشکان در کشور و به ویژه در مناطق محروم طی سالهای اخیر روند رو به بهبودی دارد،  

 نقطه آرمانی فاصله بسیار داریم.  گفت: اما هنوز وضعیت در این زمینه مطلوب نیست و با

 

 



 

 

آید اما حاال مدتی است که دانشجو شدن  ها از پا درنمیکشد و ظاهرا به این زودیغول کنکور اگر چه هنوز نفس می

برخی رشته در  کنکور هم میجز  در  بدون شرکت  و حتی  نیست  کار دشواری  پولساز  و  از پشت  های خاص  شود 

صندلیهای  نیمکت بر  زددبیرستان  تکیه  دانشجویی  های  . 

 

را البته نبايد به هاي گذشته  حساب شكست كنكور گذاشت؛چه اينكه هیواليي كه سالاين آساني دانشجو شدن 

زندگي نوجوانان و جوانان ايراني را سخت كرده بود، حاال با شكل و قواره جديدي در حال عرض اندام است؛روياي دكتر 

 !شدن

 

ها و انتقال رقابت از پشت كنكور و سال  همشهری،تلخي ماجرا هم محدوديت شديد پذيرش برخي رشته  به گزارش 

هايي كه بر اثر آموزان بايد انتخاب رشته كنند و به شوق برخي رشتهآخر متوسطه به پايه دهم است؛جايي كه دانش 

شان بیشتر رشته تجربي براي دكترشدن  دين اند، انتخاب اول و آخر خودشان و والمحدوديت پذيرش تبديل به طال شده

 .است

 

تحصیلي   هدايت 

شناسیم، در مقطع متوسطه به نام »هدايت تحصیلي« شناخته  آنچه در آستانه كنكور با عنوان »انتخاب رشته« مي

اي بهتر هدايت شوند؛موضوعي  آموزان به سوي آيندهشود.هدايت تحصیلي يعني براساس بسته تدوين شده، دانش مي

نام مدارس وقتي آموزش و پرورش خواست  هاي گذشته مورد غفلت واقع شد و امسال در آستانه ثبته در سالك

دانش  و  والدين  اعتراض  بدهد،  را كمي سامان  نا  اوضاع  ورود  كردند  تأيید  البته  كار شد.كارشناسان  اين  مانع  آموزان 

اي والدين باعث اين مقاومت شد.هر چه بود، كار  اي و توجیهي برمناسب به اين موضوع و نداشتن يك پیوست رسانه

جمهور به اين ماجرا باز و پرونده  آنقدر باال گرفت كه پاي نمايندگان مجلس، وزير آموزش و پرورش و حتي شخص رئیس 

نشیني كرد تا بار ديگر انتخاب  خواست اجرا كند عقباين كار تقريبا بسته شد.آموزش و پرورش تقريبا از طرحي كه مي

آموزان و والدين انجام شود؛ انتخابي كه در بیشتر موارد محدود به رشته  شته در مقطع متوسطه تقريبا با نظر دانش ر

تجربي بوده تا رؤياي دكترشدن فرزندان را براي پدر و مادرهايشان تعبیر كند. نتیجه اين اتفاق نیز بر هم خوردن آمايش  

اي و البته افزايش چشمگیر نیاز كشور مخصوصا در حوزه فني و حرفه  هاي مهم و موردشدن ساير رشتهتحصیلي، خلوت

استكنكوريپشت كرده  نگراني  اظهار  آن  درباره  هم  وزير  معاون  حاال  كه  موضوعي  است؛  تجربي  رشته  در  ها  . 

 

تجربي ها تب   

دايت تحصیلي مورد  معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلي جديد با تأكید بر اينكه آنچه در ه

آموز است نه روياهاي والدين، گفت: »ظاهرا انتخاب رشته مربوط به برآورده كردن  توجه است، توانايي و استعداد دانش 

توانمندي تا  اولیاست  دانش آرزوي  استعدادهاي  و  عاليق  عالقه  ها،  و  استعداد  به  تحصیلي  هدايت  در  اما  آموزان. 

شود،  آموزان انجام مياي كه براي تعیین استعداد و گرايش دانش هاي مشاورهونشود. در آزمآموزان توجه ميدانش 

هاي  شود و اين آزمونمندي او، رشته تحصیلي مشخص ميهاي عالقهآموز و زمینهبیشتر با تحلیل شخصیت دانش 

دارد  همسويي  ايراني  جامعه  و  فرهنگ  با   «.استاندارد 

 

از   اينكه  با بیان  هزار داوطلب  3۶0هزار داوطلب رشته تجربي و  ۵20داوطلب كنكور امسال،    هزار 880علي زرافشان 



رشته انساني و رياضي بودند، جزئیات اين اتفاق را اينطور توضیح داد:»اين درحالي است كه كل ظرفیت رشته تجربي،  2

ل براي رشته تجربي  هزار نفر ظرفیت ندارد. اين تماي7هاي رشته پزشكي، بیش از  هزار نفر است. البته زيرمجموعه200

شدت افزايش خواهد داد و تجربه  تا چند سال آينده كه چندان هم دور نیست، میزان داوطلبان كنكور در اين رشته را به

كنكوري پشت  فارغتلخ  براي  ديپلمها  و  تجربي  رشته  ميالتحصیالن  تكرار  تجربي  شودهاي  .» 

 

است  تكمیل   ظرفیت 

ايد جدي گرفته نشود، نتیجه ادامه اين موج افزايش بیشتر تقاضا براي تحصیل در  حاال اگر هدايت تحصیلي آنطور كه ب

رشته تجربي خواهد بود. حتي اگر اهمیت هدايت تحصیلي را درنظر نگیريم، باز هم محدوديت ظرفیت آموزشي موجب  

دود است و شايد  ها در رشته تجربي مح تبديل اين موضوع به بحران خواهد شد.ظرفیت مدارس و البته تعداد معلم

ها و تر پیدا كند.به اين ترتیب تجربه فاصله زياد بین پشت كنكوريزودي با تعداد متقاضیان اين رشته فاصله جديبه

ها در دهه گذشته، اين بار در مقطع متوسطه و در مورد رشته تجربي تكرار خواهد شد. با توجه  هاي دانشگاهصندلي

وجود آورده، بازار اشتغال در  هاي دانشگاهي از جمله پرستاري بهبرخي رشته  به فشارهايي كه محدوديت در پذيرش

رشته سالاين  تا  دانش ها  عالقه  اگر  معلمان،  كارشناسي  نظر  و  استعداد  و  بود  خواهد  داغ  و  ها  هدايت  را  آموزان 

آموزان خواهد ايستاد؛در  انش تر از گذشته جلوي دتر و جلو هاي والدين را اصالح نكند، غول كنكور اين بار بزرگخواسته

 !پايه دهم و در رشته تجربي
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