
 

 
 

 آزاد دانشگاه کنکور بدون دامپزشکی رشته نام ثبت نحوه و شرایط

افرادی که در این رشته فارغ  .یکی از رشته های علوم تجربی که طرفداران زیادی دارد، رشته دامپزشکی است

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را نیز درمان  به درمان حیوانات بپردازند و التحصیل می شوند، می توانند

افراد از طریق سه روش می توانند در این رشته درس بخوانند. این سه روش شامل: شرکت در کنکور و  .کنند

کسب رتبه باال، ثبت نام کردن در مقطع کاردانی در دانشگاه آزاد و تحصیل در خارج از کشور می باشند. افراد برای 

در غیر این صورت، نمی توانند در دانشگاه پذیرش در رشته دامپزشکی بدون کنکور، باید شرایطی را دارا باشند؛ 

ها ثبت نام نمایند. عالوه بر دارا بودن شرایط، آن ها برای پذیرش بدون کنکور، باید مدارکی را نیز به همراه داشته 

  .باشند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید با روش های ثبت نام در رشته دامپزشکی الخصوص ثبت نام در 

مپزشکی بدون کنکور آشنا شوید، بهتر است که ابتدا با شرایطی و ضوابط ثبت نام آشنا شوید. برای آشنایی رشته دا

با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه این مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این 

  .ل بیان خواهیم کردموضوعات بدانید را برای شما عزیزان به طور کامل و مفص

  

  

 :اطالعیه

 ارائه همچنین و حیوانات های بیماری از پیشگیری و درمان به توانند می دامپزشکی فارغ التحصیالن رشته

 . بپردازند دام و انسان بین مشترک های بیماری پیشگیری و کنترل برای راهکارهایی

  

  

  



 

 
 

  رشته دامپزشکی بدون کنکور

های کنترل ه به شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری دام ها و حیوانات، شیوهدامپزشکی دانشی است ک

و بازرسی بهداشتی مواد غذایی و فرآورده های با منشأ حیوانی می پردازد. در واقع، این رشته با بیماری های انسان 

رک هستند. در این رشته سروکاری ندارد و فقط به بخشی از بیماری ها می پردازد که بین انسان و حیوان مشت

دانشجویان با بهداشت تغذیه دام ها آشنا می شوند. در کل می توان گفت که دامپزشکی رشته ای است که ناظر 

 .به همه ابعاد زندگی بهداشتی و سالمت دام ها و همه حیوانات می باشد

شند. دانشگاه آزاد اسالمی در رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد در گروه های آزمایشی مختلف می با

نحوه  .مقطع کاردانی امکان ادامه تحصیل را برای داوطلبان در رشته های مختلف تحصیلی فراهم نموده است

گزینش برای ورود به دامپزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور کرج، تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بابل در مقطع 

متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که امکان پذیرش تنها بر   .می باشدکاردانی با توجه به معدل کتبی دیپلم 

اساس سوابق تحصیلی امکان پذیر خواهد بود، لذا در صورت دارا بودن معدل الزم، خواهید توانست نسبت به 

 .انتخاب رشته اقدام الزم را انجام دهید

  

  شرایط پذیرش در رشته دامپزشکی بدون کنکور

ابتدا مقاله بیان شد، افراد برای پذیرش در این رشته بدون شرکت در کنکور، باید حتما شرایطی همان طور که در 

   :، شامل موارد زیر می باشندرشته دامپزشکی بدون کنکور را دارا باشند. برخی از مهم ترین شرایط پذیرش در

  در صورتی می توانند در داوطلبان و فارغ التحصیالن رشته های ریاضی و فیزیک و همچنین علوم تجربی

دامپزشکی بدون کنکور شرکت نمایند که دوره کارشناسی خود را در دانشگاه های خارج از کشور گذرانده 

  .باشند

  داوطلبان و فارغ التحصیالن کنکور انسانی امکان ورود به دکتری حرفه ای دامپزشکی بدون کنکور رشته

 .دامپزشکی را نخواهند داشت



 

 
 

 دیپلم برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد 16االی دارا بودن معدل ب.  

  آن دسته از داوطلبانی که در خارج از کشور مدرک کارشناسی خود را در تمامی دروس و واحدهای

کسب نموده اند، خواهند توانست در رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور ثبت  15گذرانده باالی 

 .نام کرده و پذیرفته شوند

به ذکر است تا بدانید که افرادی که در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند، باید در هر الزم 

  .نیمسال تحصیلی تمامی شهریه خود را به طور کامل پرداخت نمایند

  

 مدارک الزم برای پذیرش در رشته دامپزشکی بدون کنکور

رش، عالوه بر دارا بودن شرایطی خاص، باید در روز ثبت نام همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، افراد برای پذی

  :مدارکی را نیز با خود به همراه داشته باشند که برخی از مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا مدرک معتبر دیپلم 

 گواهی معدل دار برای افرادی که گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه آن ها فاقد معدل است. 

  فرم تایید معدل برای دانش آموختگانی که تا کنون گواهینامه پایان تحصیالت برای آنان صادر نشده

 .است

 شاغل در رشته  فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه

 .متناسب استفاده می نمایند

 آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل 

  

 چارت دروس رشته دامپزشکی بدون کنکور

 جانورشناسی عمومی 



 

 
 

  1بیوشیمی 

 آمار حیاتی 

 زبان خارجه عمومی 

 فارسی عمومی 

  2بیوشیمی 

 کالبدشناسی پایه 

 شناسی عمومی ماهی 

  فیزیک پزشکی 

 1شناسی تباف 

 1ای کالبدشناسی مقایسه 

 جنین شناسی 

 تاریخچه و قوانین دامپزشکی 

 تکثیر و پرورش ماهی 

 بهداشت و پرورش دام 

  1فارماکولوژی 

 شناسی عمومیآسیب 

 شناسی ایمنی و سرم 

 هاشناسی و بیماری قارچ 

 صنایع مواد غذایی با منشأ دامی 

 بهداشت و صنایع شیر 

 تغذیه اختصاصی دام 

  

  



 

 
 

 تعداد کل واحدهای رشته دکتری دامپزشکی چه تعدادی می باشد؟

 واحد 224 :تعداد کل واحدها

 واحد 20 :دروس عمومی

 واحد 24 :دروس پایه

 (واحد آن اختیاری است2واحد ) 89 :دروس اصلی

 (واحد آن اختیاری است 3واحد ) 49 :دروس تخصصی

 (استواحد آن اختیاری  4واحد ) 10 :دروس بالینی دامپزشکی

 واحد 6 :کارآموزی در روستا

 واحد 20 :کارآموزی انترنی

 واحد 6 :پایان نامه و گزارش تحقیق

  

 دامپزشکی بدون کنکور در خارج از کشور

هزینه های ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی در کشورهای دیگر، تقریبا با هزینه تحصیل این رشته در دوره 

. اما، این بین برخی از کشورها به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ پردیس های و خودگردان برابری می کند

اقدام به پذیرش دانشجو می کنند. داوطلبانی که می خواهند در برای تحصیل در   هزینه ای برای ادامه تحصیل

از جمله  این رشته به خارج از کشور بروند باید شرایط الزم جهت ادامه تحصیل در دانشگاه مقصد را دارا باشند که

داوطلبان عزیز بهتر است قبل  .شرایط آن می توان به توان پرداخت شهریه، داشتن مدرک زبان و غیره اشاره کرد

از هر گونه اقدامی، تمامی شرایط دانشگاه هایی را که در رشته دامپزشکی پذیرش می کند را به درستی مطالعه 

انتخاب نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر، می توانید  کرده و سپس بهترین دانشگاه را جهت ادامه تحصیل خود

 . تماس گرفته و اطالعات کاملی را به دست آورید ایران تحصیل با همکاران ما در

  

  

https://irantahsil.org/


 

 
 

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیل در خارج از کشور برای دریافت

  

  

 تحصیل در کاردانی بدون کنکور دانشگاه آزاد

قبول شوند می توانند در  داوطلبان عزیزی که نتوانسته اند با ثبت نام در کنکور سراسری در رشته دامپزشکی

مقطع کاردانی در دانشگاه آزاد، ادامه تحصیل دهند که پذیرش در این مقطع بر اساس سوابق تحصیلی و معدل 

دانشگاه آزاد رشته دامپزشکی را در مقاطع کاردانی ناپیوسته و دکتری عمومی  .کتبی داوطلب صورت می پذیرد

د در کنکور سراسری قبول شوند می توانند در این مقاطع برای ادامه پذیرش می کند و داوطلبانی که نتوانسته ان

 .تحصیل در دانشگاه آزاد ثبت نام کنند

در حالت کلی پذیرش رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور در مقطع کاردانی ناپیوسته انجام شده 

و پیش دانشگاهی نطام سالی واحدی یا ترمی ، دیپلم 6-3-3و فقط داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام جدید 

بعد از اینکه داوطلبان در مقطع کاردانی فارغ  .واحدی باشند می توانند جهت ثبت نام در این رشته اقدام نمایند

التحصیل شدند اگر بخواهند در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهند می توانند در صورتی که شرایط الزم را داشته 

 .نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته تا دکتری اقدام نمایندباشند جهت ثبت 

داوطلبان عزیزی که می خواهند آزمایشگاه علوم دامی را تاسیس کنند فقط در صورتی می توانند این کار را انجام 

دهند که مدرک دکتری تخصصی دامپزشکی در علوم آزمایشگاهی دام را داشته باشند، در غیر این صورت می 

ئولیت کارهایی مانند امور آزمایشگاهی، کشتارگاهی یا درمانگاهی را انجام دهند. جهت اطالع از آخرین توانند مس

  .رتبه قبولی کنکور دامپزشکی آزاد، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدآخرین رتبه قبولی دامپزشکی کنکور جهت مطالعه مقاله

https://irantahsil.org/study-abroad-counseling/
https://irantahsil.org/study-abroad-counseling/
https://irantahsil.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  

  

 مشاوره انتخاب رشته دامپزشکی بدون کنکور

امپزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور با توجه به شرایط خاصی امکان پذیر است که ما در این مقاله قبولی در رشته د

برای قبولی الزم است داوطلبان تمامی شرایط را دارا باشند و از کلیه شرایط  .به برخی از این شرایط اشاره نمودیم

ت که در ادامه نیز برای کلیه داوطلبان اطالع دقیقی را حاصل نمایند به همین دلیل شماره های مندرج در سای

با توجه به اخذ شهریه برای رشته بدون کنکور دامپزشکی  .عزیز ارائه می گردد برای اطالع از این شرایط خواهد بود

توصیه می نماییم که قبل از انتخاب رشته حتما از میزان شهریه در هر یک از این رشته ها اطالع دقیقی یابید و 

دهای این رشته اطالعات الزم را کسب نمایید تا با توجه به این تعداد به محاسبه شهریه هر ترم و از تعداد واح

متخصصین ایران تحصیل همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید آماده  .شهریه اتمام شده بپردازید

 .ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود

  

 جدیدترین اخبار پیرامون رشته دامپزشکی بدون کنکور

واکنش احمد خاتمی به شایعات درباره استفاده دخترش از رانت برای تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی و 

 عضویت ذر هیات علمی

 آیت اهلل سید احمد خاتمی با تأکید بر اینکه این مطلب دروغ است، گفت: در سایت سازمان سنجش مشخص است

 .دامپزشکی نه است شده قبول پزشکی سراسری کنکور در بنده که دختر

 شایعه است« دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد ارومیه انتقال دانشکده» |فارس من

ای بیش نیست و این موضوع صحت ندارد و همچنان خبر انتقال دانشکده دامپزشکی وجود خارجی نداشته و شایعه 

 .دهدت خود ادامه میدانشکده دامپزشکی به فعالی



 

 
 

 درصد کاهش کانون بیماری دامی در همدان ۵۶فارغ التحصیالن دامپزشکی بیکار نمی مانند/ 

 دامپزشکی رشته: گفت و داد خبر همدان استان در دامپزشک نسبی کمبود از  همدان مدیر کل دامپزشکی استان

 .ماندآن بدون کار نمی در تحصیل از بعد فردی هیچ که شودمی محسوب هاییرشته از  یکی

  

  

  

 :اطالعیه

 بدون پذیرش ها دانشگاه بعضی در که شود می ارائه ناپیوسته کاردانی و دکتری مقطع  دو در دامپزشکی رشته

 . دارد کنکور

  

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  رشته دامپزشکی بدون کنکور ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

کنیم. به یاد داشته باشید که پس از اعالم زمان ثبت نام از سوی سازمان سنجش، باید حتما در زمان مقرر نسبت 

به ثبت نام اقدام کنید. عالوه بر این، بهتر است که پیش از ثبت نام اطالعات دقیقی را در رابطه با دانشگاه ها و 

این اطالعات، می توانید از مشاوران مختلفی که دانش کافی شهریه های هر دانشگاه به دست آورید. برای کسب 

در این زمینه دارند، کمک بگیرید. همکاران ما در ایران تحصیل با داشتن دانش کافی می توانند شما عزیزان را در 

یا در زیر این زمینه یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با همکاران ما کافی است تا با شماره های ما تماس گرفته و 

  .این مقاله کامنت بگذارید



 

 
 

  

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

 


