
 

 
 

کاربرد بسیاری در علوم مختلف از جمله علوم مرتبط  گروه علوم تجربیرشته میکروبیولوژی به عنوان یکی از رشته های  

با مواد غذایی، صنعت و پزشکی دارد و تحصیل در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی مختص دانشگاه آزاد و مراکز  

یز باید قبل از هر چ نحوه ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد غیرانتفاعی است. به همین جهت برای اطالع از 

   .از ظرفیت رشته ها و شرایط پذیرش آگاهی یابید

هر فرد در صورت داشتن شرایط تحصیل در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور و با توجه به معدل تعیین شده برای 

به   ثبت نام در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد اسالمی را دارد. برای آگاهی بیشتر، در ادامه  پذیرش، امکان

  .طور مفصل به بررسی نحوه ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد و شرایط پذیرش آن خواهیم پرداخت

  

 رشته میکروبیولوژی 
این رشته یکی از شاخه های اصلی زیست شناسی است که به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد و ارتباط  

ن، حیوان و گیاهان مورد مطالعه قرار می گیرد. رشته میکروبیولوژی دربردارنده زیر میکروارگانیسم ها با چرخه انسا 

شاخه هایی چون ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، ایمنی شناسی و... است. فارغ التحصیالن این رشته در 

های مختلف مختلف مشغول به  تشخیص و درمان بیماری ها مسئولیت خواهند داشت و می توانند در هر کدام از زیر شاخه 

 .کار شوند



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید یچارت انتخاب واحد رشته میکروبیولوژبرای کسب اطالع از 

  

 گرایش های رشته میکروبیولوژی

هنگام ثبت نام، مهم ترین موردی که باید به آن توجه شود، گرایش های رشته میکروبیولوژی است. بسیاری از داوطلبان این  

یط ایده آلی داشته  رشته، ترجیح می دهند در گرایش هایی از این رشته مشغول به تحصیل شوند که از نظر بازار کار شرا

 :باشد. در مجموع زیر شاخه های رشته میکروبیولوژی در موارد زیر خالصه می شود

 .این گرایش در ارتباط با تولید مواد غذایی از طریق برخی از میکروب ها است  :میکروبیولوژی غذایی

کروبیولوژی صنعتی می باشد. در  یکی از گرایش های این رشته که بازار کار مناسبی دارد، می :میکروبیولوژی صنعتی

کارخانه ها معموال برای تولید برخی از مواد صنعتی مانند اسیدها و کودها و همچنین برای رفع آلودگی های زیست محیطی 

 .از میکروب ها استفاده می شود

https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c/


 

 
 

از شاخه های  این گرایش در ارتبیاط با انسان ها بررسی می شود و می توان آن را در یکی  :میکروبیولوژی پزشکی

 .میکروب شناسی جای داد

 اطالعیه 

رشته میکروبیولوژی از آن دسته از رشته هایی است که بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد وبرای ثبت نام در این  

 .رشته، صرفاً معدل، رشته و سوابق تحصیلی افراد داوطلب بررسی خواهد شد 

  

 میکروبیولوژی مدارک ثبت نام در رشته 
یکی از مهم ترین مواردی که افراد متقاضی جهت تحصیل در رشته میکروبیولوژیک باید در نظر داشته باشند، توجه به  

مدارک الزم برای ثبت نام در این رشته است. جهت ثبت نام بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی، افراد باید مدارک  

 :زیر را داشته باشند

 لم نظام قدیم داشتن مدرک دیپ •
 6-3-3برخورداری از مدرک دیپلم نظام جدید  •
 داشتن مدارک تحصیلی مقطع قبلی  •
 داشتن مدرک پیش دانشگاهی •

الزم به ذکر است که این مدارک نه تنها برای رشته های بدون آزمون بلکه برای رشته هایی که افراد برای پذیرش در آن  

 .ضروری می باشند ملزم به شرکت در آزمون هستند، نیز 



 

 
 

 

  

 میزان اهمیت معدل در ثبت نام بدون کنکور میکروبیولوژی

یکی از مواردی که مطمئناً دغدغه بسیاری از متقاضیان است، نقش معدل در پذیرش بدون کنکور یا به اصطالح بر اساس  

نه در پذیرش بدون کنکور  سوابق تحصیلی در رشته های مختلف از جمله رشته میکروبیولوژیک است. باید گفت خوشبختا 

رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد نقش معدل بسیار کم بوده و دانشگاه های آزاد سخت گیری زیادی نسبت به این موضوع  

 .ندارند. بنابراین بهتر است بیشتر به فکر محل تحصیل و دانشگاه انتخابی خود باشید

  

 دانشگاه آزاد شرایط تحصیل رشته میکروبیولوژی بدون کنکور  



 

 
 

یکی از اصلی ترین شروط تحصیل در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور، در دست داشتن تمام مدارک تحصیلی است مثال  

اگر زمان تحصیل شما مربوط به سیستم تحصیلی نظام قدیم است، یکی از الزامت داشتن مدرک دیپلم نظام قدیم است. البته 

 .شد، چنانچه ظرفیت رشته محدود باشد، شانس شما برای پذیرش بیشتر خواهد بودباید گفت هرچه معدل دیپلم باالتر با 

از سوی دیگر باید مدرک پیش دانشگاهی ارائه شود که در این مورد افرادی که در نظام قدیم تحصیل کرده اند، دوران  

به ادامه تحصیل در این رشته جای تحصیل آن ها به عنوان نظام سالی واحدی نیز شناخته می شود، بنابراین برای افرا مایل 

 .نگرانی نیست

افرادی که در سیستم نظام جدید تحصیالت خود را به پایان رشیده اند، تنها باید مدرک نظام جدید خود را ارائه دهند. البته باید  

 .اشاره کرد که توجه به سوابق تحصیلی به قوت خود باقی خواهد ماند

بان باید تمام مدارک شناسایی خود را در به مراه داشته باشند و چنانچه ثبت نام به  پس از جمع آوری همه مدارک، داوطل

 .صورت اینترنتی انجام شود، بارگذاری فایل اسکن تمام مدارک الزامی است

 

 اطالعیه 



 

 
 

میکروبیولوژی بدون کنکور  داوطلبانی که در رشته های فنی تحصیل کرده اند نیز می توانند با داشتن مدرک دیپلم، در رشته 

   .دانشگاه آزاد و پیام نور با متقبل شدن شهریه هر ترم ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل شوند 

  

  زمان ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد 

ی شود. اما به  زمان ثبت نام در رشته میکروبیولوژی بر اساس سوابق تحصیلی، به طور معمول از چند روز قبل اعالم م

طور معمول ثبت نام در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد و سراسری، در نیمسال مهر و بهمن خواهد بود که  

 .الزم است برای اطالع از زمان دقیق آن به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید

م به ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه  سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله طی دو نوبت اقدا

 .آزاد اسالمی از داوطلبان و متقاضیان مایل به ادامه تحصیل در این رشته می کند 

مرحله اول ثبت نام برای افراد واجد شرایط میکروبیولوژی بدون کنکور در دانشگاه های پذیرنده برای ورودی های مهر ماه  

 .انجام می شود 

 .مرحله دوم برای افراد مایل به شروع تحصیل در میکروبیولوژی بدون کنکور از بهمن ماه استاما 

شاهد انجام فرآیند ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد در دانشگاه های پذیرنده   98در سال جاری یعنی سال 

 .حدوداً اواسط بهمن ماه بودیم میکروبیولوژی بدون آزمون در مقطع کارشناسی از اواخر آبان ماه تا 

سال بعد نمی توان نظر قطعی صادر کرد   اما در رابطه با زمان ثبت نام در میکروبیولوژی به صورت بدون آزمون آزاد در

 .و باید منتظر اعالم سایت دانشگاه آزاد بمانید

  

 اطالعیه 

 .ور جذب دانشجو می کننداکثر قریب به اتفاق رشته های دانشگاه آزاد اسالمی به صورت بدون کنک 

  

 (نحوه ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد )نیمسال دوم
ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد برای ورودی های مهر ماه این رشته به شکل کامالً اینترنتی صورت می 

 .گیرد



 

 
 

زمون و در صورت داشتن شرایط میکروبیولوژی بدون  هر فرد پس از اطالع از معدل ثبت نام میکروبیولوژی بدون آ

 .کنکور باید در زمان مقرر ثبت نام خود را انجام دهد

البته دقت داشته باشدید که قبل از شناخت دانشگاه های پذیرنده میکروبیولوژی بدون آزمون برای هر فرد داوطلب الزامی به 

 .نظر می رسد

 :میکروبیولوژی بدون آزمون آزاد در خدمت شما هستیمدر ادامه با ذکر مراحل کامل ثبت نام 

 در مرحله اول باید از طریق مرورگر خود جهت ثبت نام در رشته میکروبیولوژی وارد سایت دانشگاه آزاد به آدرس .
azmoon.org شوید. 

رید. در واقع، اجازه وارد شدن  بعد از ورود به سایت نوبت به کلیک بر روی لینک فعال خرید کارت اعتباری ثبت نام می  .

 .به سامانه بدون خریدن کارت اعتباری و سریال ثبت نام به شما داده نخواهد شد

در مرحله بعد و بعد از پرداخت هزینه ثبت نام می توانید از طریق سیستم رمز عبور و شناسه پرداخت خود را دریافت  .

 .کنید

 .با وارد کردن اطالعات درخواستی به سامانه مربوطه وارد شوید  پس از این کار به صفحه اصلی سایت برگردید و

سپس اطالعات فردی و تحصیلی از جمله کد کلی، شماره شناسنامه، معدل کتبی دیپلم، نام پدر و غیره را در فرم ثبت نام   .

 .وارد کنید

 .سته شده بارگذاری کنیدبعد از وارد کردن اطالعات ثبت نامی باید عکس پرسنلی خود را با حجم و فرمت خوا .

 .گام بعدی درج کد رشته محل های رشته میکروبیولوژی و کد محل مورد تقاضا در فرم مخصوص انتخاب رشته است  .

بعد از انجام کلیه مراحل ثبت نام در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد نوبت به دریافت کد رهگیری و در   .

 .أیید نهایی می رسدنهایت کلیک بر روی عبارت ت



 

 
 

 

  

 نحوه ثبت نام میکروبیولوژی بدون آزمون برای نیمسال دوم  
ثبت نام میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد برای نیمسال دوم یعنی بهمن ماه به طور کلی ثبت نام در مرحله اول 

 .متفاوت است 

دانشگاه مورد نظر صورت می گیرد. هر فرد پس از دریافت به این صورت که عملیات ثبت نام به صورت حضوری و در 

 .دفترچه انتخاب رشته می تواند به دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را پیش ببرد

  

 لیست دانشگاه های میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد 



 

 
 

ود دارند که بدون کنکور دانشجو می پذیرند. به همین دلیل در بین تمام دانشگاه های آزاد، فقط چند دانشگاه در کشور وج 

آگاهی از فهرست دانشگاه های پذیرنده دانشجو برای داوطلبان این رشته ضروری است. در ادامه به معرفی دانشگاه های  

 .آزاد رشته میکروبیولوژی بدون کنکور خواهیم پرداخت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  •
 المی واحد فالورجان دانشگاه آزاد اس •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر •
 تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي •
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  •

  

 آیا از ظرفیت دانشگاه های آزاد برای پذیرش در رشته میکروبیولوژی مطلع هستید؟  

موضوع ظرفیت دانشگاه های پذیرنده رشته میکروبیولوژی بدون کنکور از آن دست مواردی است که اطالع از آن در 

 .زمان انتخاب این رشته اهمیت پیدا می کند

ر هستید جهت اطالع از ظرفیت دانشگاه های پذیرنده با مشاوران ایران اگر به دنبال تحصیل میکروبیولوژی بدون کنکو

 .تحصیل تماس حاصل فرمایید



 

 
 

 

 بازار کار رشته میکروبیولوژی 

فارغ التحصیالن رشته میکروبیولوژی شانس بسیار زیادی برای پذیرفته شدن در بازار کار خواهند داشت. چرا که در حال 

کار در این حوزه وجود دارد. در مجموع افراد می توانند امیدوار باشند در مشاغل زیر  حاضر بستر بسیار وسیعی برای 

 :جایگاه مناسبی پیدا کنند

 آزمایشگاه های تحقیقاتی چون آزمایشگاه های موجود در مراکز علمی و دانشگاه ها  •
 آزمایشگاه های تشخیصی )پاتوبیلوژی(از جمله آزمایشگاه های موجود در مراکز درمانی •
 ارخانه های صنعتی و مراکز تولید مواد غذاییک •
 مشاغل حوزه کشاورزی و آفت های گیاهی  •
 کارشناس بهداشت سازمان های نظارتی  •

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه آزاد بدون کنکور 



 

 
 

 اعالم زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

مرداد ماه بر روی سایت سنجش بارگذاری شده است. داوطلبان می توانند از  18دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد از تاریخ 

از زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و ظرفیت هر یک از رشته ها بر اساس   sanjesh.iau.ir طریق سایت

 .سوابق تحصیلی مطلع شوند

 1401مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

مرداد ماه خواهد   28لغایت  18ته های مختلف دانشگاه آزا بر اساس سوابق تحصیلی در بازه زمانی مهلت ثبت نام در رش

بود. با این حال افراد داوطلب موظفند برای اطالع از زمان ثبت نام هریک از مقاطع تحصیلی، به سایت دانشگاه آزاد  

 .مراجعه نموده و از موعد مقرر ثبت نام مطلع شوند

 

 .بر روی لینک کلیک نماییدبازارکار رشته میکروبیولوژی  ع بیشتر در ارتباط با برای کسب اطال

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c/


 

 
 

 خالصه مطالب 

پرداختیم. رشته میکروبیولوژی که یکی   1401ین مقاله به نحوه ثبت نام رشته میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد در ا

از پرطرفدارترین رشته های گروه تجربی است، دارای سه گرایش متنوع با بازار کار مناسب است. اما بسیاری از افراد  

ا بدون طی کردن فرایند شرکت در آزمون بتوانند تحصیل خود را در  متقاضی تحصیل بدون کنکور در این رشته هستند ت

 .گرایش های مورد عالقه شان ادامه دهند

چنانچه در ارتباط با نحوه ثبت نام در رشته میکروبیولوژی بدون کنکور دانشگاه آزاد، زمان شروع ثبت نام و همچنین 

توانید با مشاوران مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل تماس   شرایط تحصیل در این رشته ابهام و سوالی داشته باشید، می

 .حاصل نمایید تا بهترین مشاوره و راهنمایی را دریافت کنید

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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