
 

 
 

شود که یکی از شاخه های علم ای یا سالمت کار تشکیل میاز ترکیب رشته های علوم پزشکی و مهندسی، رشته بهداشت حرفه

کنند و برنامه های بهداشت می باشد. فارغ التحصیالن این رشته عوامل زیان آور در محیط کار را شناسایی، کنترل و ارزیابی می

ک مجموعه ارائه می دهند. همچنین این افراد هدف حفظ سالمت نیروی کار و سالم سازی محیط بهداشتی و درمانی را به کارکنان ی

را دنبال می کنند. این رشته امروزه در بسیاری از دانشگاه های کشور ارائه می شود و مورد استقبال زیاد داوطلبان علوم تجربی قرار 

های کشور انجام می شود و جزو  در بسیاری از دانشگاه کنکور ثبت نام بهداشت حرفه ای بدون گرفته است. خبر خوب اینکه

رشته های پیراپزشکی بدون کنکور به حساب می آید و نکته مهم اینکه در مدرک فارغ التحصیالن آن عبارت بدون کنکور یا پذیرش 

یط ثبت نام بهداشت حرفه ای را بر اساس سوابق تحصیلی نیز ذکر نمی گردد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم نحوه و شرا

 .برای شما عزیزان بیان کنیم و پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را مطالعه نمایید

  

  اطالعیه

ام بهداشت حرفه ای هیچ نوع اطالعیه ای در رابطه با ثبت ن 1401در سال  سازمان سنجش و آموزش کشور الزم به یادآوری است

 .می باشد 1399بدون کنکور منتشر نکرده است و مقاله ارائه شده در ادامه تا سال 

  

 نحوه ثبت نام رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور

 .از منوی سمت راست را انتخاب نمایید "سراسری"برای این کار ابتدا می بایست به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید و گزینه 

 "تایید و ادامه"کلیک نمایید و پس از آن بر  "پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی"در مرحله بعد بر روی سامانه  سپس

بایست مشخصات ذکر شده خود را به همراه تصویر داوطلبی بارگذاری نماید و پس از آن در مرحله بعد فرد داوطلب می .کلیک کنید

 .کند تا وارد مرحله بعد شود را کلیک "تایید و ادامه"گزینه 

 اطالعیه

فایل را انتخاب کرده و سپس به آدرس ذخیره شده عکس خود از سیستم  choose file برای بارگذاری تصویر ابتدا باید گزینه

هایی  رفته و آن را انتخاب نمایید. نکته قابل توجه حجم عکس می باشد که باید مطابق مقدار خواسته شده در سایت باشد و عکس

 .که حجم بیشتری داشته باشند قابلیت بارگذاری نخواهند داشت

  

https://www.sanjesh.org/
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پس از ورود اطالعات، داوطلبین  .در مرحله بعد داوطلبان می بایست اطالعات فردی، شناسنامه و سوابق تحصیلی خود را وارد نمایند

 .نمایند وارد خود نظر مورد مراه کد رشته محلمی توانند به انتخاب رشته بپردازند و عنوان کد رشته ی بهداشت حرفه ای را به ه

در نهایت اگر اطالعات به درستی ثبت شده باشند فرم ثبت نام که شامل شماره پرونده و کد رهگیری است، نمایش داده می شود که 

 .توصیه می کنیم از این فرم حتماً پرینت گرفته شود

 

  

 .کلیک کنید رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/


 

 
 

 بررسی شرایط ثبت نام بهداشت حرفه ای

ام بهداشت حرفه ای را برای شرایط ثبت نام بهداشت حرفه ای شامل شرایط عمومی و اختصاصی می باشد. در ادامه شرایط ثبت ن

 .ایم کرده داوطلبان گرامی ذکر

 شرایط عمومی

  داشتن مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم و یا یک مدرک دیپلم نظام جدید و مدرک پیش دانشگاهی و یا ارائه مدرک

 کاردانی ) فوق دیپلم ( به جای مدرک پیش دانشگاهی با معدل باال

 ای تحصیل در رشته ی انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدرداشتن توانایی جسمی متناسب بر 

 عدم معروفیت به فساد اخالقی 

 عدم دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران 

 عدم وابستگی، عضویت، هواداری و پرداخت کمک مالی به گروهک های محارب 

 پذیرفتن قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران 

 های رسمی کشورو یا یکی از دین اعتقاد و التزام عملی به دین اسالم 

 پذیرفتن کلیه مقررات دانشگاه 

 ممنوعیت نقل و انتقال در صورت پذیرفته شدن بر اساس سوابق تحصیلی 

 پرداخت شهریه بر اساس مصوب ساالنه 

  

 شرایط اختصاصی

  به اتمام رسانده و مدرک کاردانی  1۲دروس دوره را با میانگین کل کمتر از  ۸۷شهریور  31اگر دانشجویی بعد از تاریخ

 .تواند برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته اقدام نمایدنداشته باشد، نمی

 الت دوره متوسطه نظام جدید اگر متقاضی بخواهد در مقطع کاردانی پیوسته ثبت نام نماید باید گواهی نامه پایان تحصی

 التحصیلی خود را نهایتاً تا پایان شهریور دریافت نماید.یا فارغ

 افراد دارای مدرک تطبیقی منعی برای ثبت نام ندارند. 

 پذیرش بر اساس معدل مدرک پایه سنجیده می شود. 

  



 

 
 

 

 .کلیک کنید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

 

 شرایط اتباع غیر ایرانی

اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی، با دارا بودن یکی از مدارک نام برده در ادامه مطلب مجاز به 

 .پذیرش می باشند

  ماه مجوز اقامت باشند 6دارای گذرنامه که حداقل. 

 لزامی استداشتن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ا. 

 کارت هویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار را دارا باشند. 

 از آخرین کارت آزمایش معتبر بر اساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برخوردار باشند. 

 المی ایران هستندداوطلبان غیر ایرانی ملزم به داشتن مدرک اقامت ویژه از سوی نیروی انتظامی جمهوری اس. 

 پذیرش در دوره کارشناسی ناپیوسته فقط با مدرک کاردانی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی ایران میسر است. 

 دانشجویان غیر ایرانی ملزم به ارائه جواز اقامت تحصیلی تا پایان نیمسال دوم هستند. 

  بزننددر هنگام ثبت نام، حتما گزینه اتباع غیر ایرانی را عالمت. 

 انتخاب رشته های خاص که دارای تعهد می باشند، اکیدا ممنوع است. 

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-98/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-98/


 

 
 

 

  

 ای حرفه بهداشت رشته در کنکور بدون نام ارک الزم برای ثبتمد

ثبت نام بدون کنکور بهداشت حرفه ای در ترم مهر به صورت حضوری می باشد اما در ترم بهمن ماه بسته به دانشگاه ممکن  معموال

ری و اینترنتی در این رشته را است این کار به صورت اینترنتی یا حضوری صورت گیرد. در ادامه مدارک الزم برای ثبت نام حضو

 .ذکر کرده ایم

 اصل و کپی مدرک تحصیلی دیپلم که دارای مهر دبیرستان و سازمان آموزش و پرورش باشد. 

 اصل و کپی گواهی مدرک پیش دانشگاهی با مهر دبیرستان و سازمان آموزش و پرورش 

 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 

 ه حضوری و فایل اسکن عکس پرسنلی برای بارگذاری در سایت و ثبت نام چهار قطعه عکس پرسنلی برای مراجع

 اینترنتی



 

 
 

 اصل و کپی مدرک نظام وظیفه یا معافیت برای افراد مشمول 

 تاییدیه تحصیلی 

 تعهدنامه ثبت نام نهایی 

  

  زمان ثبت نام بدون کنکور در رشته بهداشت حرفه ای

ی مهر و بهمن و دو بار در سال ممکن می شود و معموالً و ثبت نام دانشجویان برای ورود ثبت نام بهداشت حرفه ای بدون کنکور

ورودی ترم مهر از مردادماه شروع شده و ثبت نام پذیرش افراد متقاضی ترم بهمن نیز از اواخر ماه آذر آغاز می گردد. همچنین 

 .برای ثبت نام با سوابق تحصیلی اقدام نمایندمردادماه  ۲3تا  1۸داوطلبان پذیرش موسسات آموزش عالی می توانند از تاریخ 

  

 .کلیک کنید ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

 شهریه تحصیل در رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور

امکان تحصیل در رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور در دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی و غیر انتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی 

نکته قابل توجه اینکه شهریه دانشگاه های شهریه پرداز .شگاه های نامبرده شده دارای شهریه می باشندوجود دارد و تمامی این دان

از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. میزان شهریه ثابت بر اساس نیمسال ورودی هر دانشجو تعیین می شود و تا پایان اتمام 

ا شهریه متغیر با توجه به تعداد واحد های عقد شده و عملی و نظری بودن آن دوره تحصیل او در سنوات مجاز بدون افزایش است ام

هریه این درصد به مبلغ ش 1۵الی  10ها برای دانشجو تعیین می شود و در طول دوره تحصیل افزایش می یابد. عالوه بر این هر سال 

علمی کاربردی نیز تحت نظر وزارت علوم می باشند و  همچنین دانشگاه های غیرانتفاعی و دانشگاه های  د.دانشگاه ها اضافه می شو

 .شهریه کمتری نسبت به دانشگاه های آزاد دارند

 اطالعیه

مبلغ شهریه ای که افراد مشغول به تحصیل در واحدهای علمی کاربردی مناطق آزاد پرداخت می کنند تقریبا یک و نیم برابر 

می کاربردی کشور است. البته داوطلبانی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از شهریه دانشجویان مشابه آن ها در سایر مراکز عل

 .استان های مناطق آزاد دریافت کرده باشند مشمول این بند نخواهند شد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 

  

 .کلیک کنید شگاه آزادرشته های بدون کنکور دان برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

  

 

 

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 

 
 

 طرح تعهد خدمت رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور

سال  6پذیرفته شدگان رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور باید در ابتدای شروع به تحصیل تعهد دهند که پس از فارغ التحصیلی 

این صورت مدرک فارغ التحصیلی به آنها اعطاء  در بیمارستان یا مرکز بهداشتی که دانشگاه تعیین می کند، طرح بگذرانند در غیر

 .نمی شود و اجازه ادامه تحصیل هم نخواهند داشت

  

 اخبار پیرامون تحصیل در رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور

 1401ثبت نام بهداشت حرفه ای بدون کنکور در سال 

ه شرایط خاص و معدل باال در برخی از دانشگاه های رشته بهداشت حرفه ای جز رشته های پیراپزشکی محسوب می شود و با توجه ب

هیچ  1401علمی کاربردی و آزاد به صورت بدون کنکور می توان در آن تحصیل کرد. البته سازمان سنجش آموزش کشور در سال 

رشته تنها در مقطع اطالعیه ای در رابطه با جذب بدون کنکور دانشجو در مقاطع کارشناسی و باالتر از آن اعالم نکرده است و این 

  .کاردانی در برخی از دانشگاه های کشور به صورت بدون کنکور پذیرش می شود

البته الزم به ذکر است پذیرش در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی از بین داوطلبان بومی و پس از قبولی در مصاحبه انجام می 

رشته محل های دارای تعهد خدمت، در ثبت نام بهداشت حرفه ای شرکت مجدد پذیرفته شدگان سنوات قبل در کد  گیرد. همچنین

 .بدون کنکور مجاز نیست و به درخواست این دانشجویان ترتیب اثر داده نخواهد شد

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید پیراپزشکی های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

  خالصه مطلب

پرداختیم. همچنین مدارک الزم و شرایط ثبت نام  ثبت نام بهداشت حرفه ای بدون کنکور در این نوشته به بررسی مراحل

  .رشته ها بررسی نمودیم بهداشت حرفه ای با سوابق تحصیلی را نیز بیان کردیم و شهریه تحصیل در این

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

عالوه براین یادآور شدیم که پذیرفته شدگان رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور باید در ابتدای شروع به تحصیل تعهد دهند که 

سال در بیمارستان یا مرکز بهداشتی که دانشگاه تعیین می کند، طرح بگذرانند و در غیر این صورت مدرک  6پس از فارغ التحصیلی 

 .رغ التحصیلی به آنها اعطاء نمی شود و اجازه ادامه تحصیل هم نخواهند داشتفا

هیچ اطالعیه ای در رابطه با جذب بدون  1401در آخر به این نکته مهم اشاره می کنیم که سازمان سنجش آموزش کشور در سال 

نها در مقطع کاردانی در برخی از دانشگاه های کنکور دانشجو در مقاطع کارشناسی و باالتر از آن اعالم نکرده است و این رشته ت

هر گونه سوال  کشور به صورت بدون کنکور پذیرش می شود. امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید باشد اما در صورت داشتن

  .می توانید با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

  

 


