
برای دانش آموزان ناکام کنکور سراسری که ساکن شهر شیراز هستند همواره  رشته دندانپزشکی بدون کنکور شیراز

جذابیت فراوانی داشته و دارد، اما در مورد شرایط ورود بدون کنکور به این رشته و نحوه ثبت نام در آن حرف های ضد و 

 .نقیض بسیار زیاد مطرح می باشد

ور شیراز فکر می کنید اما اطالعات شما در این باره اگز شما هم برای ادامه تحصیل خود به رشته دندانپزشکی بدون کنک

سطحی می باشد و به نوعی اطالعات کارسازی در این اره ندارید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه این مقاله همراه ما 

 .باشید

به اطالع کلیه داوطلبان محترم می رسانیم، سازمان سنجش آموزش کشور در سال  : توجه توجه

نوع اطالعیه ای مبنی بر جذب دانشجو در رشته های پزشکی و پیراپزشکی منتشر هیچ  1400
ننموده است و پذیرش دانشجوی پزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون کنکور قابل انجام نخواهد 

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

مربوط نمی شود 1400 . 

  

  

 جزئیات رشته دندانپزشکی شیراز با سوابق تحصیلی
در رشته های پر طرفدار  هرساله بر تعداد رشته های بدون کنکور افزوده می شود. به همین دلیل برای پذیرش بدون کنکور

تجربی همواره عالقه مندان بسیار زیادی وجود دارد، اما آیا این امکان اصال وجود دارد یا انجام این امر شایعه ای بیش 

 نیست؟

و در تاریخ تحصیلی ایران صرفا یک باز در بازه ای کوتاه مدت دانشگاه پردیس بین الملل کیش اقدام به پذیرش دانشج

 .دنداپزشکی بدون کنکور می کرد و پس از آن هیچگاه این اتفاق نیوفتاد

به دلیل عدم موفقیت دانشگاه پردیس بین الملل در جذب دانشجوی خارجی  امکان ثبت نام رشته دندانپزشکی بدون کنکور

متوقف گشت، اما استقبال از این امکان تا حدی زیادی بود که هنوز هم بسیاری از متقاضیان به دنبال راهی برای ورود به 

ی باشنداین رشته م . 

  

  .کلیک کنید برای اطالع از شهریه پزشکی بدون کنکور

  

کنکور شیراز با سایر دانشگاه ها متفاوت می باشد؟آیا چارت درسی رشته دندانپزشکی بدون   

چارت هر رشته توسط وزارت علوم و یا وزرات بهداشت برای رشته های مختلف تعیین می گردد. اما بعضا برخی از 

است دانشگاه ها با توجه به سیاست های برنامه ای خود، ممکن است به تغییر این چارت درسی اقدام نمایند. این تغییر ممکن 

محدود به چند درس در این رشته و یا سایر رشته های دیگر شود ولی در بسیاری از دروس و اصول کلی این رشته ها با 

 .یکدیگر، هیچ گونه تفاوتی قابل مشاهده نخواهد بود

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
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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/


  

 آیا مدرک رشته دندانپزشکی بدون کنکور شیراز معتبر است؟

ان بدون کنکور داوطلبان را پذیرش می نمایند، چنانچه تحت نظارت دانشگاه هایی که در رشته های بدون آزمون یا هم

وزرات علوم و تحقیقات باشند و این دانشگاه ها به ثبت رسمی رسیده باشند، قطعا قابل استناد بوده و همچنین مدرک آن ها 

گونه تفاوتی برای رشته های  کامال معتبر می باشد و به همین دلیل هیچ گونه نگرانی وجود نخواهد داشت. در این زمینه هیچ

 .با آزمون و بدون آزمون وجود نخواهد داشت. بنابراین ، مالک مورد نظر، تائید و یا عدم تائید دانشگاه ها می باشد

برای پذیرش در رشته دندانپزشکی شیراز در سال های اخیر باید بتوانید در کنکور رتبه الزم را جهت پذیرش به دست 

 .آورید

  

  

جهت دریافت پاسخ سواالت مطرح شده و همچنین کسب اطالعات بیشتر در رابطه با رشته دندانپزشکی بدون کنکور شیراز 

) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952با شماره های   8تماس از استان تهران( پاسخگویی از 

شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید 12صبح الی  . 

  

 خالصه مطلب

همانطور که متوجه شدید امروزه هیچ راهی برای تحصیل در رشته دندانپزشکی وجود ندارد، شخص عالقه مند به این رشته 

 .باید در کنکور سراسری شرکت کرده و با طی کردن فرایند معمولی و روتین به رشته مورد عالقه خود وارد گردد

کنکور شرکت کند می تواند اقدام به پذیرش در دانشگاه های غیر عالوه بر این فرد عالقه مند در صورتی که نتواند در 

 .دولتی خارج از کشور نماید و بعد از دریافت مدرک از این دانشگاه ها در ایران مدرک خود را معادل سازی نماید

  

  

 : مطالب مرتبط

 ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی

 ظرفیت پذیرش آزمون لیسانس به پزشکی

 نمونه سواالت آزمون لیسانس به پزشکی

 

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/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-98/
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