
نیز از جمله رشته های پرطرفدار زیر گروه تجربی است که بسیاری از داوطلبانی  رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

که جهت ثبت نام کنکور سراسری اقدام نموده اند و نتایج مطلوب را کسب نکرده اند به فکر تحصیل در این رشته به 

ن سنجش و آموزش کشور امکان تحصیل در بسیاری از صورت بدون آزمون یا بدون کنکور می افتند ، خوشبختانه سازما

به صورت بدون کنکور فراهم نموده تا حتی االمکان از این نتیجه گرایی   رشته های خوب و آینده دار موجود در کشور را

 .که در چندساله گذشته مشاهده کرده ایم کمی کاسته باشد

ی توانند به صورت بدون کنکور در این رشته اقدام نمایند به جز رشته علوم آزمایشگاهی که متقاضیان واجد شرایط م

رشته مامایی بدون  -رشته فیزیوتراپی بدون کنکور  -سازمان سنجش جهت امکان پذیرش رشته پرستاری بدون کنکور 

شت رشته اتاق عمل بدون کنکور و همچنین رشته هایی مانند مهندسی بهداشت حرفه ای بدون کنکور یا رشته بهدا -کنکور 

حرفه ای اقداماتی را نیز انجام داده که جهت اطالعات بیشتر در این موارد می توانید با مرکز ثبت نام رشته های پیراپزشکی 

 .بدون کنکور ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

  

جهت اطالع از شرایط ثبت نام بدون آزمون رشته علوم ازمایشگاهی و دیگر رشته های بدون 

اد و علمی کاربردی از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیریدآزمون دانشگاه آز  

صبح تا  8تماس از استان تهران پاسخگویی  9099072952 -تماس از کل کشور  9099072952

شب 1  

  

  

است که مورد عالقه داوطلبان گروه  رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور از جمله رشته های پیراپزشکی بدون کنکور

باشد. داوطلبان واجد شرایط ثبت نام علوم آزمایشگاهی بدون کنکور در دو نوبت ترم مهر و ترم بهمن آزمایشی تجربی می

در تمامی رشته های پیراپزشکی به صورت همزمان  ثبت نام ترم مهر دانشگاه آزاد .می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

 .انجام می پذیرد

تنها دانشگاهی که در سال های اخر دهه قبل اقدام به پذیرش دانشجوی ایرانی و خارجی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی 

ایان دادند و راهی می کرد دانشگاه های پردیس بین الملل بودند که به دلیل عدم موفقیت در جذب دانشجو به فعالیت خود پ

 .برای تحصیل بدون کنکور در این رشته باقی نماند

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/
https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%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/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


[caption id="attachment_20312" align="aligncenter" width="653"]

 
 [caption/]رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

  

 رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور چیست؟
رشته علوم آزمایشگاهی با کنکور هیچ تفاوتی ندارد. رشته علوم مدرک رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور با 

های  باشد. در واقع از جمله رشته هایی است که در کاهش هزینهآزمایشگاهی از جمله رشته های زیر مجموعه پزشکی می

یص و درمان باشند و به پزشکان برای تشخدرمانی بسیار مؤثر است. فارغ التحصیالن این رشته در حکم کمک پزشک می

نمایندبهتر کمک می . 

امروزه هیچ کدام از دانشگاه های آزاد و پردیس اقدام به پذیرش دانشجو در زیر گروه تجربی به صورت بدون کنکور نمی 

کند و اگر فردی قصد تحصیل در این رشته را داشته باشد یا باید در کنکور سراسری شرکت کند و یا در دانشگاه های آزاد 

شور ثبت نام نمایدخارج از ک . 

تعداد واحدهایی که پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی و کارشناسی موظف به گذراندن آن هستند متفاوت است و همچنین 

تواند متفاوت باشد. برای اطالع از رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور و میزان شهریه برای این دسته از داوطلبان می

تماس حاصل نمایید تا اطالعات  ایران تحصیل همچنین شرایط ثبت نام علوم آزمایشگاهی بدون کنکور میتوانید با مشاورین

 .کامل و جامعی را در این زمینه به دست آورند

  

 شرایط ثبت نام رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/


  

[caption id="attachment_20315" align="aligncenter" width="686"]

 
 [caption/]شرایط ثبت نام علوم آزمایشگاهی

برای کلیه متقاضیان ثبت نام ترم مهر و ترم بهمن گروه علوم آزمایشی  شرایط ثبت نام علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

زام در دارا بودن مدرک دیپلم به توان به التجربی یکسان می باشد. از جمله شرایط ثبت نام رشته علوم آزمایشگاهی می

عالوه گواهینامه پیش دانشگاهی برای کلیه داوطلبان نظام جدید و دارا بودن مدرک دیپلم کامل برای داوطلبان نظام قدیم 

 .اشاره نمود

بود و داوطلبانی  پذیرش و گزینش در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون بر اساس شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور

توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. چنانچه بودند، میکه از شرایط و معدل الزم برای پذیرش برخوردار 

داوطلبان در وارد نمودن سوابق تحصیلی و یا ارائه مدراک ثبت نام سهوا یا عمدا اشتباهی صورت گیرد حتی در صورت 

ق قوانین و ضوابط با او پذیرفته شدن این دسته از داوطلبان در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش ایشان ملغی شده و مطاب

 .برخورد خواهد شد

  

 روی لینک مربوطه کلیک نمایید جهت مشاهده لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی

  

 بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%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/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%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-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


و با کنکور وجود ندارد. خوشبختانه در این مورد هیچ گونه جای  رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکورتفاوتی در مدرک 

توانند با خیال آسوده به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی و یا نگرانی برای داوطلبان وجود نخواهد داشت و کلیه داوطلبان می

طلب، آینده شغلی اوستترین موارد برای هر داوادامه تحصیل در این رشته بپردازند. زیرا شاید بتوان گفت از مهم . 

بازار کار از مواردی است که امروزه برای رشته های پیراپزشکی بسیار مهم است. با توجه به اینکه هزینه شهریه دانشگاه 

باشد، بنابراین در این مورد نیز، جای نگرانی برای آزاد در رشته های پیراپزشکی و پزشکی باالتر از سایر رشته ها می

توانند گردند و میالتحصیالن رشته علوم آزمایشگاهی به زودی جذب بازار کار میخواهد داشت. زیرا فارغداوطلبان وجود ن

های مرتبط با رشته تحصیلی خود استخدام شوندها و آزمایشگاهدر بیمارستان . 

ر رشته علوم خبر خوب مشاورین و متخصصین ایران تحصیل به کلیه داوطلبان گروه علوم تجربی که موفق به پذیرش د

التحصیل شدن در رشته علوم آزمایشگاهی توانند پس از فارغاند این است که میآزمایشگاهی دانشگاه سراسری و یا آزاد شده

برای ادامه تحصیل به رشته پزشکی راه یابند و مدرک پزشکی خود را اخذ نمایند. در این مورد نیز تفاوتی ندارد شما در 

التحصیل شده باشیدون کنکور یا با کنکور فارغرشته علوم آزمایشگاهی بد . 

  

 در صورت تغییر رویه و امکان پذیر شدن ثبت نام در این رشته بدون کنکور می توانید از طریق سامانه خبری دانشگاه آزاد
 .مطلع گردید

کشورشرایط تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از   
همانطور که پیش تر به شما عزیزان گفتیم برای تحصیل در این رشته یا باید اقدام به ثبت نام در کنکور سراسری کنید و یا 

 .باید برای تحصیل بدون کنکور در علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور اقدام نمایید

ی به بیمای هایی مانند دیابت، فشارخون و کلسترول علوم آزمایشگاهی در سال های اخیر به دلیل توجه بیشتر جوامع اروپای

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و این به معنای آن است که بازار کار این رشته در این کشور ها داغ تر از قبل 

 .شده است

د، البته که اغلب دانشگاه های بزرگی در سراسر دنیا با برگزار کردن آزمون های ورودی اقدام به پذیرش دانشجو می کنن

این دانشگاه ها برای پذیرش شرایط به خصوصی را دارا هستند اما در صورت تمکن مالی ورود به آن راحت تر از موفقیت 

 .در کنکور سراسری رشته تجربی می باشد

آزمایشگاهی می کنند در ادامه به بررسی معتبر ترین و بهترین دانشگاه های دنیا که اقدام به پذیرش دانشجو رشته علوم 

 :خواهیم پرداخت

 آبرن
 مارشال

 مدونا
 آماریو

 هزینه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور

با توجه با شرایط اقتصادی و قیمت فعلی ارز اولین و مهم ترین مسئله در زمان خروج از کشور برای هر امری هزینه های 

دقیقی را برای تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی خارج از کشور به شما گوشزد  جاری می باشد، قطعا نمی توان هزینه

 .کرد، چرا که بسته به دانشگاه، کشور و سبک زندگی هزینه های روتین بسیار متفاوت خواهد بود

https://sanjesh.iau.ir/


د اگر به دنبال کمترین هزینه ای هستید که ادامه تحصیل در خارج از کشور در این رشته برای شما به دنبال دار 

هزار دالر در سال بروید ۱۲۰۰۰باید به سراغ کشور ترکیه با میانگین هزینه  . 
اما اگر کشور مقصد و اعتبار دانشگاه برای شما اهمیت زیادی داشته باشد باید بگوییم که این هزینه در انگلیس و  

هزار دالر و بیشتر در سال هم باال برود ۱۰۰آمریکا ممکن است تا  . 
ر هزینه در زمان خروج از کشور برای تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی باید به آن توجه نکته ای که در کنا 

 .کنید اعتبار و مورد قبول بودن دانشگاه مقصد برای وزارت علوم در ایران می باشد

 پذیرش رشته علوم آزمایشگاهی با سامانه ایران تحصیل

نام دانشگاه های ایران از پایه تا فارغ التحصیلی همراه دانش سامانه ایران تحصیل با هدف ارائه خدمات مشاوره و ثبت 

مشاوره شغلی و  -آموزان گرامی است دانش آموزان محترم می توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام و مشاوره انتخاب رشته 

ند... از سراسر کشور با ایران تحصیل تماس حاصل نمایند و با برترین مشاوران تحصیلی کشور مشورت کن . 

و همچنین اطالع از شرایط ثبت نام علوم آزمایشگاهی بدون کنکور ، از مواردی است که  رشته علوم آزمایشگاهی

داوطلبان نیازمند کسب اطالعات در رابطه با آن می باشند. به همین دلیل، مشاورین ما با صبر و حوصله فراوان آماده ارائه 

یران تحصیل در اختیار کلیه داوطلبان عالقه مند به خدمات به شما داوطلبان عزیز می باشند . شماره مشاورین ما در سایت ا

 .کسب علم و همچنین پرتالش برای موفقیت قرار دارد

  

و شرایط ثبت نام دیگر رشته های بدون  رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمونجهت اطالع از 

 آزمون دانشگاه آزاد و علمی کاربردی از سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید

صبح  8تماس از استان تهران پاسخگویی  9099072952 -تماس از کل کشور  9099072952

شب 1تا   

  

  

[caption id="attachment_19748" align="aligncenter" width="500"]

کانال اطالع رسانی  

 [caption/]رشته های بدون آزمون

  



 خالصه مطلب

ویای بسیاری از عالقه مندان به این رشته می باشد، اما به هر دلیلی این پذیرش در رشته های پزشکی آن ها بدون کنکور ر

 .امکان در ساز و کار آموزشی کشور وجود ندارد

همانطور که در این مقاله بیان کردیم ساده ترین و راحت ترین راه شما برای تحصیل بدون کنکور در این رشته خروج از 

جی می باشد و در ایران بدون سد محکم کنکور برای تحصیل در این رشته راه به کشور و ثبت نام در دانشگاه های آزاد خار

 .جایی نخواهید برد

عالوه بر این به شما توصیه می کنیم تا برای اطالع از تغییرات حاصل در این رویه اخبار پایگاه های خبری وزارت 

 .بهداشت و دانشگاه های آزاد را دنبال نمایید

از اخبار موثق پیرامون این موضوع بهره مند شوید می توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس بگیرید  چنانچه قصد داشتید تا

 .و مشاوره های تلفنی این مرکز بهره مند شوید

 بیشتر بدانید

 لیست رشته های بدون کنکور تجربی

 پیراپزشکی های بدون کنکور دانشگاه آزاد

 رشته های بدون کنکور پزشکی

  

 

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-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
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	رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور چیست؟
	شرایط ثبت نام رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور
	بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی

	شرایط تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور
	هزینه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور
	پذیرش رشته علوم آزمایشگاهی با سامانه ایران تحصیل


