
  معرفی رشته فوریتهاي پزشکی
هاي اولیه را به بیماران هاي پزشکی خدمات امداد و کمکفوریت

و مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آنها به مراکز درمانی ارائه 
هاي دهد. خدماتی که ممکن است داوطلبان را در موقعیتمی

روز قرار دهد. بنابراین حساس و پراسترس در تمام مدت شبانه
داوطلب باید از نظر جسمی و روحی و روانی آمادگی الزم را براي 

زلزله و  هاي سخت نظیر دریا، کوهستان، شرایطخدمت در محیط
دیگر بالیاي طبیعی داشته باشد. رانندگی آمبوالنس، حمل بیمار 

رسانی و انجام سایر خدمات اطالع هاي اولیه،یا مصدوم، کمک
دمات این افراد را تشکیل طبق دستور مافوق، بخشی از خ

  دهد.می

پذیرد متمرکز دانشجو میهاي پزشکی به صورت نیمهرشته فوریت
و داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی باید در آزمون حضوري 

هاي روحی این رشته نیز شرکت کنند و در صورت داشتن توانایی
و  پذیري، گذشت و ایثار، اعتماد به نفسالزم از قبیل انضباط

آمادگی فعالیت در شرایط سخت و همچنین آمادگی جسمی 
العالج مثل هاي مزمن و صعبکامل مانند عدم ابتال به بیماري

هاي پیشرفته قلبی دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماري
شوند.گفتنی در این رشته پذیرفته می ،هاي روانی، صرع و بیماري

کی داشتن قدرت بینایی خوب، هاي پزشاست که در رشته فوریت
متر براي سانتی 170کالم و حداقل قد  ،هاي بدنی، روانیمهارت

امدادرسانی سریع و صحیح ضروري است. در ضمن این رشته تنها 
  .پذیرداز بین داوطلبان مرد دانشجو می

ها به صورت نیمه  اهگپذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري دانش
نات بدنی و ...) با تأکید بر اختصاص سهمیه به متمرکز ( مصاحبه ، معای

مناطق محروم طبق نیاز اعالم شده از مرکز مدیریت و حوادث فوریتهاي 
  پزشکی کشور است .

  نه هاي شغلی رشته فوریتهاي پزشکیزمی
موختگان این مقطع به عنوان عضوي از تیم سالمت ارئه آدانش 

را در مرحله پیش خدمات و امداد رسانی به بیماران و مصدومین 
مات آحاد جامعه را بیمارستانی به عهده داشته و گستره این خد

  ..در بر میگیرد 

کنسین فوریت هاي پزشکی می تواند در مرکز مدیریت حوادث و ت
هاي در سراسر کشور، آمبوالنس اورژانس  هاي پزشکی(فوریت

با کسب  ومشغول به کار شود)هاي مشابه خصوصی یا در سازمان
به بیشتر به رده هاي مدیریتی و نظارتی دست پیدا خواهد تجر
  .کرد
 

از آنجا که بخش اورژانس یکی از اصلی ترین واحدهاي 
امدادرسانی در کشور به حساب آمده و وجودش همیشه براي 
جامعه الزم است، بازارکار مناسبی نیز در شغل تکنسین فوریت 

  .هاي پزشکی وجود دارد
  

 

  

  

  

  


