
 

 
 

رشته بهداشت محیط   در حال حاضر، تمایل داوطلبان به قبولی و پذیرش در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی از جمله

مرکز آن بر روی جنبه های انسانی و بهداشتی محیط قوت گرفته است. رشته ای کاربردی که بیشتر ت 1401بدون کنکور 

زیست است. اما این دسته از افراد در ابتدا باید بدانند که آیا امکان تحصیل در رشته بهداشت محیط بدون آزمون را دارند یا 

 خیر؟ 

بدون آزمون   آیا ثبت نام رشته بهداشت محیط دانشکاه آزاد برایشان میسر است؟ در صورت ارائه این رشته به صورت

دانشگاه های دارنده رشته بهداشت محیط بدون کنکور آزاد و سراسری کدام ها هستند. در مطلب پیش رو به تمامی این 

 .سؤاالت در رابطه با رشته بهداشت محیط بدون کنکور پاسخ می دهیم

 اطالعیه 

یچ نوع اطالعیه ای در رابطه با جذب  ه  1401به اطالع کلیه داوطلبان می رساند که سازمان سنجش آموزش کشور در سال 

دانشجو در رشته های پزشکی و پیراپزشکی منتشر نکرده است و پذیرش دانشجوی پزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون  

بوده است که به سال   97و  96، 94کنکور قابل انجام نخواهد بود و اطالعیه ارائه شده در زیر در خصوص دفترچه های 

  .ود مربوط نمی ش 1401

  

 رشته بهداشت محیط بدون کنکور 
های اخیر بسیاری از دانشجویان به این  های رشته گروه تجربی است که در سالرشته بهداشت محیط یکی از زیر شاخه 

رشته روی آوره اند و مایل به ادامه تحصیل در این رشته می باشند. دانشجویانی که در این رشته مایل به تحصیل هستند،  

 .زیست فعالیت کنندهای انسانی و بهداشتی محیط   اید بر روی جنبهبیشتر ب

های خود را مورد ارزیابی قرار داده و بعد از بررسی عالیق خود اقدام به  شوند، باید توانایی افرادی که وارد این رشته می  

و فاضالب، زباله، بهداشت هوا و  نام نمایند. هدف اصلی از رشته بهداشت محیط، مطالعه مسائل زیست محیطی مثل آب  ثبت 

شوند که توانایی حضور کنترل بهداشت مواد غذایی است. فارغ التحصیالن این رشته در صورتی می توانند وارد بازار کار 

در اجتماعات کوچک را داشته باشند و بعد از بررسی مشکالت بهداشت منطقه، برای رفع مشکالت موجود اقدامات درستی  

. از آنجا که بسیاری از دانشجویان ممکن است نسبت به رشته بهداشت محیط آشنایی کامل نداشته باشند، در  را انجام دهند

 .طور مفصل توضیح خواهیم دادادامه این رشته را به  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

 

رشته بهداشت محیط دارای ابعاد شیمیایی، بیولوژیک و مهندسی است و افراد دانشجو با موضوعات بسیار متنوعی کار می  

ای از عالقه مندان را به خود جذب کند. افرادی که در رشته کاردانی مشغول فعالیت به   ند که می تواند طیف گستردهکن

 :های زیادی جهت ارزیابی موارد زیر داشته باشندهستند، باید توانایی 

 شناسایی عوامل بیماری زا و سایر مسائل بهداشت محیط   •
 جوامع شهری و روستایی حفظ و ارتقاء سالمتی انسان در   •
 شناسایی عوامل آالینده محیط  •
 زمینه به سازی آب و خاک   •
 جمع آوری و تصفیه و دفع فاضالب   •
 جمع آوری و دفع صحیح زباله های خانگی و صنعتی   •
 کنترل آلودگی هوا   •
 نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و استاندارد سازی آن ها   •

هایی مانند مقایسه میان بیماری ها فعالیت نمایند و باید به  ن افراد محصل در مقطع کاردانی باید در زمینه اجرای طرح همچنی

 .شناسی، شیمی و فیزیک و ریاضی عالقه داشته باشندزیست، زیست  دروسی چون محیط  



 

 
 

 ماهیت رشته بهداشت محیط بدون کنکور
می شوند، با حل مشکالت زیست محیطی که اثر مخرب بر سالمت عموم جامعه  افرادی که به رشته بهداشت محیط وارد  

و هوا و فاضالب باشد و   خواهد داشت، سر و کار خواهند داشت. مسائل زیست محیطی می تواند شامل زباله، آب

کالت بهداشت  های نظارتی جهت حل مشمتخصصان بهداشت به تحقیق و مطالعه در این حوز بپردازند تا با ایجاد پروتکل 

 .کمک نمایند

از دیگر کارهایی که باید متخصصان بهداشت محیط انجام دهند این است که مشکالت زیست محیطی را شناسایی کنند و از  

گیری موارد جدید جلوگیری نمایند. مهندسان بهداشت محیط می توانند مشکالت مربوط به بهداشت مواد غذایی،  شکل

ها، مسائل مربوط به دفع زباله و بهداشت هوا، مبارزه با عمومی مانند مدارس، بیمارستان بهداشت آب آشامیدنی اماکن 

 .حشرات و ناقلین بیماری پرداخته و برای حل مشکالت موجود راه حل ارائه دهند

 

 توانایی های الزم برای ورود به رشته بهداشت محیط
 .به مباحث شیمی، ریاضی و فیزیک عالقه زیادی استاولین قدم جهت تحصیل در این رشته، میزان عالقه دانشجو 



 

 
 

یک مهندس بهداشت محیط باید از روحیه مسئولیت پذیری برخوردار باشد تا بتواند با دانش خود و بهره از بر مباحث  

بهره  دانشگاهی و تجربیات خود، کیفیت بهداشت زندگی انسان ها را ارتقاء دهد. بنابراین در دومین گام، فرد باید توانایی

 .بری از دانش خود را داشته باشد

عالوه بر این رشته بهداشت محیط به دلیل این که ماهیت بازرسی محور دارد، کارشناس فارغ التحصیل از این رشته ملزم 

به رفتن مأموریت های کاری به صورت ساعتی و به صورت چند روزه هستند، بر همین اساس فرد باید روحیه انعطاف  

 .بل شرایط سفر، شرایط آب و هوایی و سایر موارد را داشته باشدپذیری در مقا 

 تحصیل در رشته بهداشت محیط بدون کنکور 
داوطلبان گرامی دقت داشته باشید که حتی در طول سال های قبل نیز هیچ داوطلبی نمی توانست به تحصیل در رشته  

 .بهداشت محیط بدون کنکور در هیچ دانشگاهی بپردازد

دیگر، ثبت نام رشته بهداشت محیط دانشگاه آزاد و سراسری در دوره بدون آزمون برای تمامی متقاضیان تحصیل به بیان 

 .در رشته بهداشت محیط بدون کنکور غیر ممکن است 

البته این امر تنها در یک صورت بسیار خاص آن هم با رفتن به دانشگاه های خارج از کشور و گذراندن تعداد هفتاد و دو  

از دروس رشته بهداشت محیط و بعد انتقالی گرفتن به یکی از دانشگاه های پردیس خودگردان ایران برای ادامه  واحد

 .تحصیل در رشته بهداشت محیط بدون آزمون میسر است

اما در طول یکی دو سال اخیر تا به حال به هیچ وجه این قانون برای متقاضیان و داوطلبان مایل به داشتن تحصیالت 

 .گاهی در رشته بهداشت محیط بدون آزمون اجرا نمی شود دانش

دیگر این که، در صورت مهاجرت و اقامت هر کدام از داوطلبان در کشوری خارجی وی به هیچ وجه تا گذراندن آخرن ترم  

 .تحصیلی خود در رشته بهداشت محیط نمی تواند به کشور برگردد

هی در رشته بهداشت محیط بدون آزمون برای داوطلبان گروه علوم تجربی  بنابراین در ایران امکان داشتن تحصیالت دانشگا 

و دانش آموزان عزیز وجود ندارد و فقط افراد عالقه مند باید تمام تالش خود را برای قبولی در دوره بدون کنکور این رشته  

 .در انواع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به خرج دهند

مجموعه گروه تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است و بر اساس دفترچه انتخاب رشته  رشته بهداشت محیط زیر 

کنکور سراسری، پذیرش در این رشته در دانشگاه های دولتی، روزانه، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد صورت خواهد  

 .گرفت

وانایی ها و ظرفیت خود را در ارتباط با حل  افرادی که مایل به ادامه تحصیل در رشته بهداشت محیط هستند، باید ابتدا ت

چالش های زیست محیطی برررسی کنند و از دانشگاه هایی که این رشته را در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و ارشد  

 .ارائه می دهند، مطلع شوند



 

 
 

 اطالعیه 

 .رشته بهداشت محیط تنها به صورت با آزمون در دانشگاه های مختلف ارائه می شود

 دهنده رشته بهداشت محیط انشگاه های ارائه  د 
دانشگاه های ارائه دهنده این رشته با آزمون شامل دانشگاه های روزانه، آزاد و پردیس خودگران است که در ادامه به   

 .بررسی این دانشگاه ها خواهیم پرداخت

 فهرست دانشگاه های پذیرنده رشته بهداشت محیط 

 نوع دوره 
نحوه 

 پذیرش
 نام رشته استان دانشگاه  شگاه نام دان

جنسیت 

 پذیرش
 ظرفیت

 مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی اراک با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 با آزمون  روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل 

 مجتمع آموزش عالی سالمت خوی(
 آذربایجان غربی

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 البرز  کرج  –دانشگاه علوم پزشکی البرز  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 ایالم  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 



 

 
 

 ایالم  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  با آزمون  ظرفیت مازاد 
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۵ مرد  –زن 

 مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 تهران تهران  –دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج(  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۱۰ مرد

 تهران تهران  –دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله)عج(  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 با آزمون  روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل 

 شهرستان سرایان( 
 خراسان جنوبی

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 خوزستان  اهواز  –دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور   با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 



 

 
 

 کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 خراسان شمالی  بجنورد  –پزشکی خراسان شمالی  دانشگاه علوم  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 دانشگاه علوم پزشکی زابل  با آزمون  روزانه
سیستان و 

 بلوچستان

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آزمون با  روزانه
سیستان و 

 بلوچستان

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۲ مرد  –زن 

 با آزمون  روزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 

 دانشکده بهداشت دامغان( 
 سمنان

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 با آزمون  روزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 

 دانشکده بهداشت دامغان( 
 سمنان

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 سمنان علوم پزشکی شاهرود دانشگاه  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با آزمون  روزانه
چهارمحال و 

 بختیاری 

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 



 

 
 

 تهران تهران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

پردیس 

 خودگردان 
 تهران تهران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با آزمون 

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۱۲ مرد  –زن 

 فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 قزوین  دانشگاه علوم پزشکی قزوین با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 قم دانشگاه علوم پزشکی قم  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 قم دانشگاه علوم پزشکی قم  با آزمون  ظرفیت مازاد 
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲ مرد  –زن 

 اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی کاشان با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی کاشان با آزمون  ظرفیت مازاد 
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۵ مرد  –زن 

 کردستان سنندج  –دانشگاه علوم پزشکی کردستان   با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 



 

 
 

پردیس 

 خودگردان 
 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  با آزمون 

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۵ مرد  –زن 

 گلستان گرگان  –دانشگاه علوم پزشکی گلستان  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۱۵ مرد  –زن 

پردیس 

 خودگردان 
 گلستان گرگان  –دانشگاه علوم پزشکی گلستان  با آزمون 

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲ مرد  –زن 

 خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 گیالن رشت  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن   با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 گیالن رشت  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن   با آزمون  ظرفیت مازاد 
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۵ مرد  –زن 

 لرستان خرم آباد  –دانشگاه علوم پزشکی لرستان   با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 مازندران ساری –دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

پردیس 

 خودگردان 
 مازندران ساری –دانشگاه علوم پزشکی مازندران  با آزمون 

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۵ مرد  –زن 

 خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۱۵ مرد  –زن 

 همدان  پزشکی همدان دانشگاه علوم  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۵ مرد  –زن 



 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  با آزمون  روزانه
کهگیلویه و  

 بویراحمد

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 با آزمون  روزانه
پزشکی یزد )محل تحصیل دانشکده  دانشگاه علوم 

 پیراپزشکی ابرکوه( 
 یزد

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 خوزستان  دانشکده علوم پزشکی آبادان  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  با آزمون  روزانه
سیستان و 

 بلوچستان

مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۰ مرد  –زن 

 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی تربت جام  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

 اردبیل دانشکده علوم پزشکی خلخال  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 مرکزی  دانشکده علوم پزشکی ساوه  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 کرمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۲۵ مرد  –زن 

 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  با آزمون  روزانه
مهندسی بهداشت  

 محیط
 ۳۰ مرد  –زن 

  

 روش پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط بدون کنکور 



 

 
 

های مختلف دانشجو می پذیرد و پذیرش دانشگاه به عوامل بسیاری بستگی دارد.  روش رشته بهداشت محیط بدون کنکور به 

توان گفت افراد محصل در مقطع دیپلم، فوق دیپلم و دارندگان سهمیه آزاد، شاغلین، رزمندگان و ایثارگران،  مثالً می  

ه سایر افراد خواهند داشت. افراد شاغل شانس قبولی بیشتری در این رسته نسبت ب ورزشکاران، خانواده شهدا و افراد بومی 

صورت آزاد دارند   هایی که پذیرش به های دارای ظرفیت پذیرش از کد رشته محل بر این موارد، محلنیز می توانند عالوه  

 .را بررسی کرده و در فرایند انتخاب رشته شرکت کنند

 

 اطالعیه 

 .های آن ها بستگی خواهد داشت امتیاز کل داوطلبان و اولویت انتخاب پذیرش دانشجو در دانشگاه های جامع به 

  

 پذیرش بدون کنکور رشته بهداشت محیط 



 

 
 

های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است  رشته بهداشت محیط در مقطع کاردانی که از زیر مجموعه  

اشت محیط در مقطع کاردانی در دانشگاه دولتی پذیرش دانشجو می پذیرد. طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری، بهد

دانشجو صورت خواهد داشت. اما در حال حاضر امکان پذیرش بدون کنکور این رشته در دانشگاه دولتی و آزاد وجود  

 .ندارد و داوطلبان برای تحصیل در این رشته باید در کنکور تجربی شرکت کنند

 کنکور های رشته بهداشت محیط بدون زیر شاخه  
شود و افراد داوطلب می توانند براساس عالقه  فیزیک و ریاضی تقسیم می  بخش بیولوژی، شیمی،   4بهداشت محیط به  رشته

 .های خود دست به انتخاب بزنند و مسیر تحصیلی خود و کاری خود را نیز معین کنندمندی  

شوند، می توانند در زمینه   غول به تحصیل میمثالً افرادی که در رشته بهداشت محیط بخش فنی مکانیک سیاالت مش

ها نیز فعالیت کنند. همچنین افرادی که عالقه مند به بیولوژیک هستند، در زمینه چگونگی انتقال خانه  طراحی تصفیه

ند  بیماری ها به انسان توسط عوامل زیست محیطی تحقیق و جستجو می کنند. افرادی که عالقه مند به شیمی هستند، می توان

بینیم که رشته بهداشت محیط بدون   فرایندها از جمله فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب فعالیت نمایند. بنابراین می در حوزه

های فراوانی است و هر کدام از افراد می توانند بر اساس عالقه خود در این رشته تحصیل کنند و در  کنکور دارای شاخه  

 .آینده وارد بازار کار شوند



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید مهندسی بهداشت محیط رشته ای اطالع از رتبه قبولیبر

  

  دورس دانشگاهی رشته بهداشت محیط 
 دوس پایه 

 عمومی یزیکف •
 عمومی شیمی •
 مقدماتی  آمار حیاتی  •
 هیدرولیک  اصول  •
 برداری نقشه •
 بهداشت  آموزش  •
 پاتوبیولوژی •
 واگیر  های بیماری اپیدمیولوژی  •
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 و روستایی شهری شناسی جامعه •
 و درمانی  بهداشتی  خدمات  عرضه نظام  •

  تخصصی  دروس 

 فاضالب و  آب  و میکروبیولوژی شیمی •
 و فاضالب  آب  کشی لوله  کارگاه  •
 آب  منابع و بهسازی تصفیه اصول  •
 کوچک در اجتماعات  فاضالب  دفع  •
 و فاضالب  آب  در تأسیسات  کاربرد موتور تلمبه •
 ها  و تعمیر موتور تلمبه اندازی و راه  نصب کارگاه  •
 از چاه  برداری و بهره حفاری •
 هوا  بهداشت  اصول  •
 مواد غذایی  داشت به •
 عمومی و اماکن  مسکن بهداشت  •
 گندزداها  •
 با پرتوها و پرتوزاها  آشنایی •
 و ناقلین  کاربرد سموم  •
 ای حرفه بهداشت  •
 اضطراری در شرایط بهداشتی  اقدامات  •
 و فاضالب  آب  تأسیسات و نگه داری برداری بهره •
 در عرصه کارآموزی •

 شته بهداشت محیط بازار کار و آینده شغلی ر

های شغلی زیادی برای افراد محصل رشته بهداشت محیط فراهم است. اکنون که همه جوامع به سالمت و بهداشت  فرصت 

های محیطی و نجات جان انسان ها است، می تواند باعث  اهمیت می دهند، وجود متخصصانی که هدف آن ها کاهش آلودگی 

های شغلی در این رشته در کشور ما به دلیل شناخت   دیگر شود. در حال حاضر فرصتجلوگیری از بروز بیماری های 

 .التحصیالن این رشته کمتر از سایر رشته ها است های فارغ  ها و توانمندی ناکافی از قابلیت 

 اخبار پیرامون رشته بهداشت محیط بدون کنکور 

 پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته بهداشت محیط

  .رشته کاردانی بهداشت محیط در دانشگاه های دولتی روزانه صورت می گیرد پذیرش در

 ظرفیت پذیرش رشته مهندسی بهداشت محیط

آزاد،  دانشگاه عادی و آزاد، ظرفیت دانشگاه تنها در دوره های روزانه، پردیس خودگردان، رشته مهندسی بهداشت محیط

 .مازاد به صورت با آزمون دانشجو می پذیرد ظرفیت



 

 
 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید  اشت محیطآخرین رتبه قبولی رشته بهدبرای اطالع از 

  

 خالصه مطالب

های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است. مطابق با دفترچه انتخاب   رشته بهداشت محیط از زیر مجموعه 

رشته کنکور سراسری پذیرش رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه دولتی، روزانه، ظرفیت مازاد، پردیس خود گردان 

که در حال حاضر این رشته بدون کنکور دانشجو نمی پذیرد و باید و دانشگاه آزاد صورت خواهد گرفت. توجه داشته باشید 

  .حتما در کنکور تجربی شرکت کنید

تر دانشجو می پذیرد، اما در دو مقطع کارشناسی این رشته تخصصی و فنی تر  رشته بهداشت محیط در مقطع کاردانی ساده

ه رشته بهداشت محیط بدون کنکور را بررسی کنیم.  است پذیرش دانشجو کم تر خواهد بود. در این مقاله سعی کردیم ک

توانید با آکادمی ایران تحصیل تماس  چنانچه در ارتباط با شرایط تحصیل در این رشته سوال و ابهامی داشته باشید، می

 .حاصل نموده تا کارشناسان مجرب ما راهنمای شما باشند 

  

 .کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله 
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