
را می توان یکی از پر طرفدار ترین رشته هایی دانست که داوطلبین کنکور تجربی  داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور

 به سراغ آن می روند، اما آیا به راستی امکان ثبت نام در این رشته بدون شرکت در آزمون سراسری امکان پذیر است؟

ته های تجربی دانست، اما بر خالف متقاضی زیادی رشته پر طرفدار در شاخه رش ۵رشته داروسازی را می توان یکی از 

که این رشته دارد گنجایش دانشگاه های سراسری برای این رشته محدود می باشد و کنکور به نوعی مانع از رسیدن برخی 

 .دانشجویان به رشته مورد عالقه خود می گردد

ند به دنبال ثبت نام در داروسازی دانشگاه آزاد بدون اغلب دانشجویانی که نتوانسته اند عملکرد موفقی در کنکور داشته باش

 .کنکور هستند، در این بخش قصد داریم تا به بررسی امکان پذیر بودن این موضوع بپردازیم

کسب اطالعاتی در مورد تحصیل بدون آزمون داروسازی در دانشگاه آزادجهت  از سراسر کشور  

ل تماس حاصل فرماییدمشاوره ایران تحصی با مرکز از طریق تلفن ثابت .  

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

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس  

  

  

  

 

  

  

  ثبت نام داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/


عمومی که می توان در دانشگاه های آزاد آن ها را بدون کنکور خواند امکان ثبت  بر خالف خیل گسترده ای از رشته های

 .نام داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور وجود نداشته و ندارد

اغلب شامل رشته های زیر نظر وزارت بهداشت نمی شوند و این به معنای آن است  رشته های دانشگاه آزاد بدون آزمون

 .که فرد باید برای ادامه تحصیل در رشته مورد نظر خود صرفا اقدام به ثبت نام در کنکور تجربی کند

ه های دولتی راهکاری که امروزه عالقه مندان برای عبور از سد محکم کنکور سراسری اندیشیده اند تحصیل در دانشگا

 .خارج از کشور می باشد که در ادامه به بررسی شرایط آن می پردازیم

  

  

در کشورمان ایران وجود ندارد رشته داروسازی آن هم به صورت بدون آزمون امکان تحصیل در  

  
  

  ثبت نام داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور از سال های قبل تاکنون
صرفا در برخی از رشته های زیر نظر وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو می کند و امکان دانشگاه های آزاد اسالمی 

 .ورود به رشته های زیر نظر وزارت بهداشت در این دانشگاه ها هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت

به دانشگاه پردیس بین مطالبی که در مورد ثبت نام بدون کنکور داروسازی در دانشگاه آزاد نشر پیدا کرده است در اصل 

اقدام به پذیرش دانشجوی بدون کنکور می کرد اما در حال حاضر باید برای  ۸۰الملل مربوط می باشد که در اواخر دهه 

 .تحصیل در این رشته صرفا در کنکور سراسری شرکت کرد

 برای اطالع از وضعیت فعلی پذیرش در این دانشگاه ها می توانید به صفحه پزشکی بدون کنکور پردیس خودگردان
  .مراجعه کرده و بررسی کنید که آیا امکان پذیرش در رشته دارو سازی در این دانشگاه ها وجود دارد یا خیر

  

به اطالع تمامی داوطلبان گرامی می رسانیم سازمان سنجش آموزش کشور در سال  : توجه توجه

و جذب هیچگونه اطالعیه ای در مورد جذب دانشجو در رشته داروسازی اعالم نکرده  1400
دانشجوی پیراپزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون کنکور انجام نمی گیرد و اطالعیه ارائه شده 

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

  

 تحصیل در رشته داروسازی بدون آزمون در خارج از ایران

داروسازی بدون کنکور در ایران امکان پذیر نمی باشد تنها راهی که باقی می ماند اقدام با توجه به این که تحصیل در رشته 

 .به ثبت نام در دانشگاه های خصوصی خارج از کشور می باشد

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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%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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af/


بدون کنکور در خارج از کشور فرد ابتدا باید دانشگاه مد نظر خود را انتخاب کرده  برای تحصیل بدون آزمون داروسازی

را مورد بررسی قرار دهد و شروط و پیش نیاز های دانشگاه مقصد خود .  

در صورتی که فرد پیش نیاز های دانشگاه مقصد را داشت و توانست به رشته مورد نظر خود در آن دانشگاه وارد شود می 

تواند برای اشتغال به کشور بازگردد، البته که فرد باید توجه داشته باشد این موضوع در صورت امکان پذیر است که 

ایید وزارت بهداشت ایران باشد و قابلیت معادل سازی را داشته باشددانشگاه محصل مورد ت . 

  

  

 .مراجعه نمایید برای کسب اطالع دقیق از رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد به صفحه دانشگاه آزاد بدون کنکور

  

  

 دانشگاه پذیرنده داروسازی بدون آزمون

ثبت نام داروسازی بدون کنکور در دانشگاه آزاد هیچگاه امکان پذیر نبوده و نمی باشد و تنها دانشگاه هایی که در گذشته 

دانشجوی داروسازی بدون کنکور می کردند دانشگاه های پردیس بین الملل بودنداقدام به پذیرش  . 

اما در حال حاضر هیچ کدام از ذانشگاه های داخل کشور اقدام به پذیرش دانشجو داروسازی بدون کنکور نمی کنند و 

راسری خارج از کشور متقاضی صرفا بایک راه برای تحصیل بدون کنکور مواجه است که آن تحصیل در دانشگاه های س

 .می باشد

در صورتی که شرایط امروزه تغییری کند و این امکان برای دانش جویان فراهم گردد برای کسب اطالع از آن می توانید از 

 .استفاده نمایید خدمات مشاوره ای ایران تحصیل

  

  

کشور شهریه تحصیل داروسازی در خارج از   

خب پس از بحث دانشگاه ها نوبت به چه چیز مهم دیگر می رسد؟ بله درست است بحث شهریه که از قضا اهمیت بسیاری 

  .هم برای افراد مایل به تحصیل داروسازی در دانشگاهی خارجی دارد

رای انواع رشته ها از اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانید در کل هزینه تحصیل در دانشگاه های خارجی ب

  .جمله رشته داروسازی باالست

پس شما دو راه بیشتر پیش رو ندارید. یا باید استطاعت مالی الزم برای پرداخت شهریه دانشگاه را داشته باشید و یا باید از 

  .طریق گرفتن بورس تحصیلی اقدام به تحصیل کنید

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد شهریه های پرداختی و یا نحوه دادن درخواست برای گرفتن بورس تحصیلی به 

  .بدست آورید از کمک مشاورانی خبره در این زمینه بهره بگیرید خارج از کشور

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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%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/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/study-abroad-counseling/
https://irantahsil.org/study-abroad-counseling/


  

  

سراسر کشور از طریق تلفن از  دانشگاه های پذیرنده داروسازی در خارج از کشور جهت شناخت

مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید با مرکز ثابت .  

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

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس  

  

 خالصه مطلب

تحصیل تمام مطالب پیرامون داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور را مورد بررسی قرار دادیم،  با کمک متخصصین ایران

 :در بخش انتهایی این مقاله قصد داریم تا به بررسی نکات مهم و چشمگیر این مقاله بپردازیم

داردامکان پذیرش داروسازی بدون کنکور در هیچ کدام از دانشگاه های آزاد و غیر آزاد کشور وجود ن  . 
 .تنها راه تحصیل دارو سازی بدون کنکور خروج از کشور و ثبت نام در دانشگاه های خصوصی می باشد 

برای تحصیل بدون کنکور در خارج از کشور باید به این موضوع توجه کنید که دانشگاه مقصد شما باید مورد تایید  

ردیدوزارت بهداشت بوده باشد تا بتوانید برای اشتغال به ایران بازگ . 

 مطالب مرتبط

 رشته داروسازی بدون کنکور کیش

  هزینه رشته داروسازی بدون کنکور

  آزمون لیسانس به داروسازی

 رشته های گروه پزشکی

 بدون کنکور آزاد

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
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%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%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/
https://irantahsil.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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