
به دلیل پذیرش دانشجو بدون آزمون هزینه سنگین تری نسبت به دیگر رشته های دانشگاه آزاد  شهریه مامایی بدون کنکور

 .دارد که به قطع علت این موضوع متقاضی بسیار زیاد رشته مامایی می باشد

شهریه مامایی بدون کنکور در دانشگاه های پردیس )تنها دانشگاه هایی که سابقه پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشته 

حصیل در این دانشگاه ها از دو بخش ثابت و متغیر مامایی را دارند( بسته به تعداد واحد متغیر بود و به طور کلی هزینه ت

افزایش هم همراه بود ٪۱۵تشکیل می شد و عالوه بر این در حال سال نسبت به سال قبلی با  . 

  

  

شهریه مامایی بدون کنکور،جهت اطالع دقیق از  هزینه رشته مامایی بدون کنکور با مشاورین و  

 .متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

  (تماس از استان تهران) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس فقط   

توجه: به اطالع تمامی داوطلبان محترم می رسانیم که سازمان سنجش و آموزش کشور در سال 
منتشر ننموده است و جذب  جذب دانشجو در رشته ماماییاطالعیه ای در رابطه با  1400

دانشجوی پیراپزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون کنکور انجام نمی پذیرد و اطالعیه ارائه شده 

مربوط نمی شود 1400بوده است که به سال  97و  96،  94خصوص دفترچه سال در ادامه در  . 

  

1401شهریه مامایی بدون کنکور سال   
رشته مامایی یکی از رشته های بسیار مفید و کاربردی برای هر جامعه ای می باشد. اما متاسفانه پذیرش در دانشگاه های 

پذیر نمی باشدسراسری برای این رشته به آسانی و سهولت امکان  .  

می  به همین دلیل داوطلبانی که نمی توانند در دانشگاه های سراسری پذیرفته شوند مایل به ثبت نام مامایی بدون كنكور

  .باشند

در واقع هیچ گونه تفاوتی در رابطه با وظایفی که هر یک از دانش آموختگان این رشته با کنکور و بدون کنکور وجود 

 .ندارد. البته پذیرش بدون کنکور در سال های اخیر از سوی سازمان سنجش منع شده است

ار زیادی بستگی به دانشگاه و محل تحصیل شما خواهد همانطور که می دانید شهریه مامایی بدون کنکور به میزان بسی

داشت؛ البته که تنها دانشگاه هایی که اقدام به پذیرش بدون کنکور دانشجو می کردند دانشگاه های پردیس بین المل بودند که 

 .هزینه های بسیار سنگینی را از متقاضی دریافت می کردند

https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1-97/


ه هزینه های واحدهای انتخابی نخواهد بود. چرا که سایر هزینه های جانبی قطعا هزینه رشته مامایی بدون کنکور منحصر ب

دیگر نیز، موجب افزایش و باال رفتن هزینه ها برای شما خواهد شد. به همین دلیل آنچه در ادامه ذکر خواهد شد، تنها 

 .مربوط به هزینه واحدهای انتخابی و ارائه شده در گذشته خواهد بود

  

  

  

مامایی بدون کنکور میزان شهریه   
که در گذشته زیر نظر دانشگاه های سراسری اقدام به جذب دانشجوی خارجی می کردند با  دانشگاه های پردیس خودگردان

 .دریافت هزینه ایی باالتر دانشجوی ایرانی هم در این رشته ها می پذیرفتند

دانشگاه های پردیس بین الملل در شهر های پر تعدادی از ایران وجود دارند و در حال حاضر با نام دانشگاه های پردیس 

د اما دیگر بر خالف گذشته امکان پذیرش بدون کنکور رشته مامایی در این مراکز وجود خودگردان در حال فعالیت هستن

 .ندارد

 آخرین شهریه رشته مامایی بدون کنکور
 مبلغ )به تومان( شهریه

واحد ۱۹مقدار هزینه به ازای   ۲/۴۰۰/۰۰۰  
۳/۱۰۰/۰۰۰ شهریه ثابت )برای یک تزم(  

  

 .کلیک کنید برای بهرمندی از خدمات مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی

  

متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که هزینه های ارائه شده مربوط به سال های گذشته می باشد و در حال داوطلبان و 

 .حاضر امکان ورود بدون کنکور به این رشته وجود ندارد

از طریق شماره های  برای مطلع شدن از آخرین زمان پذیرش و شرایط آن در رشته مامایی بدون کنکور با ایران تحصیل

 .موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید

  

 آینده شغلی رشته مامایی
  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://irantahsil.org/


 

  

رشته مامایی از جمله رشته های پیراپزشکی است که همانند سایر رشته های پیراپزشکی از درآمد بسیار باالیی برخوردار 

  .می باشد

ر ذهن خود تصور نمایید که فارغ التحصیل این رشته باشند اما هنوز موفق به ممکن است با شنیدن این جمله افرادی را د

دریافت هیچ شغلی نشده اند. صرف فارغ التحصیل شدن نمی تواند موجب ایجاد شغل شود: آنچه مهم است میزان اطالعات 

 .شما و توانایی های شما در این رابطه می باشد

بسیار متفاوت می باشد. به همین دلیل فارغ التحصیالن رشته کارشناسی می توانند با توجه به  گرایش های ارشد مامایی

نمایند عالقه مندی خود اقدام به انتخاب رشته . 

قبولی در مقطع ارشد مامایی به شما کمک می نماید تا بتوانید در این رشته با دانش و مهارت باالتری ادامه تحصیل دهید و 

  .به موفقیت الزم دست یابید

 بنابراین چنانچه مایل به ادامه تحصیل در ارشد دانشگاه های سراسری می باشید، بهتر است از درصد قبولی ارشد مامایی
رش خواهد الزم برخوردار باشید زیرا هر دانشگاه داوطلبان را در رشته های مختلف و با استفاده از درصدهای الزم پذی

 .نمود

 .بزنید در صورت تصمیم بر شرکت در کنکور سری هم به صفحه رتبه قبولی مامایی

کنکورهزینه رشته مامایی بدون   

https://irantahsil.org/%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/


در سال های گذشته و همچنین هزینه با کنکور سال جاری برای دانشگاه آزاد هر ساله با  هزینه رشته مامایی بدون کنکور

درصدی همراه خواهد بود 15تا  10افزایش  . 

ضر اما در مورد شهریه رشته مامایی بدون کنکور باید این اطالع را به شما بدهیم که همچین امکانی حداقل در حال حا

 .وجود ندارد و متقاضی برای تحصیل در این رشته حتما باید در کنکور شرکت کند

  

 .کلیک کنید برای اطالع از ثبت نام پزشکی بدون کنکور

  

و همچنین اطالع از حداقل رتبه الزم برای پذیرش در رشته  برای اطالع دقیق از لیست شهر های مامایی بدون کنکور

 .مامایی با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حال نمایید

 هزینه تحصیل در رشته مامایی بدون آزمون در خارج از کشور

وجود ندارد مگر این که فرد عالقه مند از کشور  همانطور که قبل تر گفتیم امکان تحصیل بدون کنکور در رشته مامایی

 .خارج گردد و اقدام به ثبت نام در دانشگاه های خصوصی خارج از کشور کند

هزینه تحصیل رشته مامایی آن هم به شکل بدون آزمون در خارج از کشور طیف بسیار گسترده ای دارد و بسته به کشور 

فاوت باشدمقصد و حتی دانشگاه مقصد شما می تواند مت . 

ارزان ترین کشوری که بتوانید در آن اقدام به تحصیل رشته مامایی بدون کنکور کنید کشور ترکیه می باشد که به دلیل 

تفاوت ارزی کم با کشور ایران چندان هزینه باالیی ندارد، شاید اگر هزینه تحصیل و یک زندگی حداقلی در ترکیه را برای 

دالر هزینه خواهد  ۱۲/۰۰۰الی  ۱۰/۰۰۰یم بگوییم که تحصیل مامایی در ترکیه ساالنه این رشته در نظر بگیریم بتوان

 .داشت

اما اگر بخواهیم کشور های گران تری را هم مد نظر قرار دهیم باید به شما بگوییم که هزینه تحصیل و یکسال زندگی در 

پوند هم باال برود ۱۱۰/۰۰۰کشوری مانند انگلستان می تواند تا  . 

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

  

  

  

 سواالت رایج کاربران

 آیا می توان شهریه مامایی بدون کنکور را به صورت قسطی پرداخت نمود؟

همانطور که می دانید و تا به اینجا ذکر شد در حال حاضر امکان پذیرش بدون کنکور در رشته مامایی وجود ندارد، اما اگر 

دوباره برای عالقه مندان قرار بگیرد بله، امکان پرداخن بنا بر تجدید در تصمیم گیری دانشگاه های پردیس این امکان 

 .شهریه به صورت اقساطی هم وجود دارد

  

 آیا دانشگاه های بدون کنکور امکانات رفاهی همچون خوابگاه خواهند داشت؟

هایی در خود  بسته به دانشگاه های مختلف، این مورد می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال برخی از دانشگاه ها خوابگاه

  .دانشگاه دارند که دانشجویان به صورت ماهیانه می توانند در این دانشگاه ها شرکت کنند و در آن پذیرفته شوند

برخی دیگر از دانشگاه ها ممکن است در همان زمان ثبت نام این موضوع را قید نمایند که مسئولتی در قبال ارائه خوابگاه 

 .نخواهند داشت



  

مجدد در رشته مامایی بدون کنکور وجود دارد؟امکان پذیرش   

تصمیم های گرفته شده در حال حاضر مبنی بر عدم وجود این رشته در میان رشته های بدون کنکور می باشد، اما با تصمیم 

 .گیری دانشگاه های آزاد و وزارت بهداشت ممکن است روزی این رشته هم در میان رشته های بدون کنکور قرار بگیرد

کست صوتی مقالهپاد  

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/03/72.mp3"][/audio] 

  

با مشاورین  جهت اطالع دقیق از شهریه بدون کنکور رشته مامایی، هزینه پرستاری بدون کنکور

 .و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952 از استان تهران تماس )  

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس فقط   

 

 کانال اطالع رسانی شهریه مامایی بدون کنکور

  

 :خالصه مطالب

برای شما هزینه های تحصیل بدون کنکور در رشته مامایی در سال هایی که امکان ورود به این رشته وجود داشت را 

عزیزان شرح دادیم، اما در صورتی که نتوانستید کل این مقاله را مطالعه نمایید در ادامه با بررسی نکات چشمگیر مقاله با 

 .ما همراه باشید

 .در حال حاضر امکان پذیرش بدون کنکور در رشته مامایی برای هیچ دانشگاهی وجود ندارد 

https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


ای از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل می شودهزینه های دانشگاه ها برای تمامی رشته ه  . 
در صروتی که تجدید نظری در مورد پذیرش بدون کنکور رشته مامایی صورت بگیرد می توانید از طریق سامانه  

 .خبری وزارت بهداشت مطلع گردید

 مطالب مرتبط

 ثبت نام رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

 ثبت نام رشته ی پرستاری بدون کنکور

 شرط معدل در دانشگاه علمی کاربردی

 ظرفیت پذیرش ارشد مامایی

 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/
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