
در سال تحصیلی 1400 امکان پذیر نخواهد بود و مطابق با پذیرش بدون کنکور رشته  دندانپزشکی بدون کنکور در تبریز 

دندانپزشکی تبریز فقط در دانشگاه سراسری تبریز پذیرش خواهد داشت شایان ذکر است پذیرش دانشجو بر اساس سوابق 

 .تحصیلی بوده و از شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو تبعیت می کند

  

دسته از دانشجویانی که مدرک دندانپزشکی در خارج از کشور اخذ کرده اند نیز دندانپزشکی در دانشگاه تبریز برای آن 

 ارائه می گردد
این دسته از دانشجویان می بایست مدرک اخذ شده از دانشگاه خود را جهت به تایید رساندن در وزارت بهداشت و درمان 

 ایران در یکی
 .از دانشگاه ها باشد

  

به اطالع کلیه داوطلبان گرامی می رساند که سازمان سنجش آموزش کشور در سال  : توجه توجه

هیچ نوع اطالعیه ای در رابطه با جذب دانشجو در رشته های پزشکی و پیراپزشکی منتشر  1400

ننموده است و پذیرش دانشجوی پزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون کنکور قابل انجام نخواهد 

سال بوده است که به  97و  96،  94شده در زیر در خصوص دفترچه سال  بود و اطالعیه ارائه

مربوط نمی شود 1400 . 

  

دندانپزشکی بدون کنکور در تبریز در سال های گذشتهجهت اطالع دقیق از شرایط  اطالعیه  -  

های پذیرش بدون آزمون دندانپزشکی در تبریز با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس 

یدحاصل نمای . 

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

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8  

  

 نحوه پذیرش دندانپزشکی بدون کنکور در تبریز
رشته دندانپزشکی، از جمله رشته های پرطرفدار کنکور تجربی می باشد که هر ساله عالقه مندان بسیار زیادی را به خود 

دانشگاه بدون کنکور در هر یک از استان ها منختلف می باشد. همچنین هر دانشگاهی متناسب با شرایط و  .جذب می نماید

ضوابط تعیین شده خود ، در هر یک از رشته ها اقدام به پذیرش داوطلبان می نماید. به همین دلیل برای آشنایی شما 

 .داوطلبان و متقاضیان عزیز، در رابطه با نحوه پذیرش بدون آزمون دندانپزشکی مطالبی را ارائه خواهیم نمود

نپزشکی امکان ثبت نام بدون آزمون عالقه مندان را در دهه قبلی وزارت بهداشت برای پذیرش بیشتر دانشجو در رشته دندا

فراهم کرد، از جمله دانشگاه هایی که امکان ورود دانشجو به رشته دنداپزشکی را بدون کنکور داشت دانشگاه تبریز بود، 

کور سراسری برای اما در حال حاضر علی رقم تمامی مطالبی که سطح اینترنت می توان مشاهده کرد راهی به غیر از کن

 .ورود به رشته دندانپزشکی وجود ندارد

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%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%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-98/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98/


  

 لیست رشته های بدون کنکور پیراپزشکی
  

 

  

  

  

 .لیست رشته های زیر راه های ورود به وزارت بهداشت است و ملزم به دادن آزمون است

  

 مهندسی پزشکی در مقطع کاردانی 
 اتاق عمل 

 تکنسین سالمت دهان 
 آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

 هوشبری 
 مامایی 

 دامپزشکی 
های پزشکیگروه فوریت   



 علوم آزمایشگاهی 
 تجهیزات فنی اتاق عمل 

پزشکیگیاه   
 رادیولوژی 

 هوشبری 
 علوم آزمایشگاهی 

 کتابداری 
 گروه فناوری اطالعات سالمت 

 گروه کاردرمانی 
 بهداشت حرفه ای 

بهداشت خانواده –بهداشت عمومی    
بیماری هابهداشت مبارزه با  –بهداشت عمومی    

  

  

  آغاز پذیرش بدون آزمون دندانپزشکی تبریز
  

 

  

  



برخی از دانشگاه ها ) به خصوص دانشگاه های پردیس( در اواخر دهه قبل با دریافت هزینه های باال اقدام به پذیرش 

حال تغییر بوده و عالقه دانشجو دنداپزشکی بدون کنکور کردند، اما شرایط ورود به این رشته در این دانشگاه ها دائما در 

مندان برای کسب اطالعات بیشتر باید از اطالعیه های دانشگاه مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهند؛ و به همین دلیل 

 .هم بهترین راه برای ادامه تحصیل در رشته دنداپزشکی ثبت نام در دانشگاه های آزاد خارج از کشور می باشد

ا تحصیالت خود را در رشته دندانپزشکی ادامه بدهید اما اطالعاتی در مورد بهترین راهکار برای چنانچه عالقه مند هستید ت

 .انجام این کار دارید به شما توصیه می کنیم تا با برقراری تماس از مشاوره متخصصین ایران تحصیل استفاده نمایید

  

  

 خالصه مطلب

ته داندانپزشکی امکان پذیر نمی باشد اگر بخواهید در این شهر در ورود دانشجو بدون کنکور در دانشگاه تبریز برای رش

 .رشته دنداپزشکی ادامه تحصیل دهید صرفا باید اقدام به شرکت در کنکور سراسری نمایید

اگر تحت هیچ شرایطی عالقه ای به شرکت در کنکور سراسری نداشته باشد نمی توانید در ایران حداقل بدون کنکور در 

شکی تحصیل نماییدرشته دنداپز . 

راهی که می توانید جایگزین تحصیل بدون کنکور دندانپزشکی در ایران نمایید ثبت نام در دانشگاه های آزاد خارج از کشور 

 .می باشد

  

  

جهت دریافت پاسخ سواالت مطرح شده و همچنین کسب اطالعات بیشتر ، میتوانید با شماره های 

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

شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید 12صبح الی  8 . 

  

  

 مطالب مرتبط

  شهریه پزشکی بدون کنکور

 قبولی در رشته پزشکی در سن باال

 مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی

  ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%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%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-98/


  شرایط شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
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