
از جذاب ترین شاخه های پیراپزشکی می باشد که دانشجو در طی آن کار با ابزار ها و  رشته هوشبری بدون کنکور

 .تجهیزات اتاق عمل و انجام مراقب های ویژه بیمار را به صورت نظری و عملی فرا می گیرد

ثبت نام در رشته هوشبری از این جهت برای متقاضیان دارای جذابیت می باشد که نسبت متقاضیان به نسبت قبولی در این 

عالقه مندان نمی توانند به رشته مورد عالقه  رشته بعد از شرکت در کنکور سراسری چندان باال نمی باشد و بسیاری از

 .خود راه پیدا کنند، در ادامه به بررسی امکان پذیرش بدون کنکور در رشته هوشبری خواهیم پرداخت

  

[caption id="attachment_2172" align="aligncenter" width="504"]  رشته هوشبری بدون
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رشته اتاق عمل بدون   ، برای آگاهی از شرایط دقیق ثبت نام هوشبری بدون کنکور _ زمان ثبت نام هوشبری بدون کنکور

 .تماس بگیرید و دیگر رشته های پیراپزشکی بدون کنکور با مشاوران مرکز مشاوره ایران تحصیل  کنکور

تماس از سراسر کشور  (استان تهران ) 9099072952و در صورت شلوغی  9099072952 : شماره تماس

شب حتی ایام تعطیل ۱صبح تا  ۸همه روزه از  . 

  

 کلیک کنید azmoon.orgبرای کسب اطالعات در مورد 

  

  

برای آگاهی از شرایط دقیق ثبت نام هوشبری بدون کنکور _ زمان ثبت نام هوشبری بدون کنکور و نحوه 

ماس بگیریدی ثبت نام رشته ی هوشبری بدون کنکور با مشاوران مرکز ایران تحصیل ت . 

شب حتی ایام تعطیل 1۱صبح تا  8تماس از سراسر کشور همه روزه از  9099072952: شماره تماس . 

  

  

 شرایط پذیرش داوطلبان رشته هوشبری بدون کنکور
دانشگاه های پردیس بین الملل با هدف جذب دانشجوی خارجی زیر نظر دانشگاه های سراسری اقدام به  80در اواخر دهه 

کردند و این امکان را برای دانشجویان عالقه مند پدید آوردند که با پرداخت شهریه ای باالتر بدون شرکت در کنکور  فعالیت

 .تجربی به رشته مورد عالقه خود وارد شوند

هر  تبصره ها و شرایطی که دانشجو ها با دارا بودن آن ها می توانستند وارد این دانشگاه ها در رشته مورد عالقه خود شوند

ساله با تغییر همراه بود و این تغییر ها از سوی سایت های دانشگاه های هدف در طی اطالعیه هایی به گوش متقاضیان می 

 .رسید
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اما بنا بر عدم موفقیت این دانشگاه ها در جذب دانشجوی خارجی فعالیت آن ها رفته رفته کمرنگ شد به طوری که امروزه 

ور سراسری برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در ایران وجود راهی به غیر از ثبت نام در کنک

 .اخبار مرتبط را دنبال نمایید ندارد، در صورت تغییر درفراهم شدن این امکان می توانید از سازمان سنجش

  

در  در صورتی که تصمیم بر شرکت در کنکور گرفته اید می توانید از خدمات مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

 .ایران تحصیل استفاده نمایید

 شرایط تحصیل رشته هوشبری بدون آزمون در خارج از کشور
شرکت در کنکور تجربی و قبولی در آن را هرگز نمی توان از دسته مواردی دانست که هر فردی به راحتی می تواند آن را 

آزمون باید به دنبار راهی برای پذیرش  انجام دهد و به معنی آن است که متقاضی عالقه مند در صورت عدم شرکت در این

 .در دانشگاه های غیر دولتی خارج از کشور باشد

واحد تحصیلی معادل با بازه  ۷۲برای انجام این کار فرد باید با پذیرش در یک دانشگاه خارجی )مورد تایید وزارت علوم( 

زمانی دو ساله را سپری کرده و بعد از آن با معادل سازی مدرک خود به یکی از دانشگاه های پردیس خودگردان در داخل 

 .کشور راه پیدا کند

برای در ضمن این امکان هم برای فرد وجود دارد که تحصیالت خود را در خارج از کشور به پایان برساند و بعد از آن 

 .جذب شدن در بازار کار ایران مدرک خود را معادل سازی نماید

 

 رشته هوشبری بدون کنکور چیست؟
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مقصود رشته هوشبری تعلیم و تربیت نیروی انسانی ای است که هر یک یا دو نفر آن دستیار یک متخصص بیهوشی می 

خود می شوند. فارغ التحصیالن رشته  شوند و زیر نظر متخصص در یک بخش از اتاق عمل مشغول به انجام وظایف

توانایی و قابلیت شناخت دستگاه های مرتبط به رشته بیهوشی و تنظیم و استفاده آن ها را دارند و زیر  هوشبری بدون کنکور

نظر متخصص بیهوشی بیماران را بیهوش می کنند و مراقبت از بیمار در طی مدت زمان بیهوشی را زیر نظر متخصص 

ندبر عهده دار .  

امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری و فیزیولوژی و آناتومی و دیگر رشته های علوم 

پزشکی وجود دارد که در صورت ادامه تحصیل در هر یک از این رشته ها وظایف فرد تغییر می کند و دیگر در حیطه 

ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در رشته بیهوشی ممکن نمی باشد. وظایف هوشبر قرار نمی گیرد و الزم به ذکر است که 

به صورت عملی و نظری ارایه می گردد رشته هوشبری بدون کنکور دروس . 

  

 :پاسخ به پرسش های رایج

همواره سواالت رایجی برای افراد حول محور رشته هوشبری بدون کنکور وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم 

تپرداخ : 

 امکان پذیرش بدون کنکور رشته هوشبری در کدام دانشگاه وجود دارد؟

در حال حاضر در هیچ کدام از دانشگاه های داخل کشور وجود ندارد، این شرایط ممکن است برای دانشگاه های پردیس 

 .تغییر کند

 بهترین راه برای تحصیل بدون کنکور رشته هوشبری چیست؟

ور شرکت نکنند و در رشته دلخواه خود تحصیل کرده باشند می توانند اقدام به ورود به دانشگاه متقاضیان برای اینکه در کنک

 .های غیز حضوری در خارج از کشور نمایید

 آخرین زمان امکان پذیر بودن ورود بدون کنکور به رشنه هوشبری چه زمانی بود؟

می باشد ۸۰اخرین زمان پذیرش متقاضیان رشته هوشبری بدون کنکور مربوط به سال های اواخر دهه  . 

 خالصه مطلب

ورود به رشته هوشبری بدون کنکور گرچه در سال های گذشته مقدور بود اما در حال حاضر هیچ گونه راهی برای ورود 

 . به این رشته بدون شرکت در کنکور وجود ندارد

مشاورین می توانند به شما ارائه دهند ثبت نام در دانشگاه های غیر دولی خارج از کشور می باشد راهکاری که  . 
عالوه بر این در صورت فراهم شدن این امکان به طور مجدد متقاضی باید اقدام به ثبت نام در دانشگاه های  

 .پردیس بین الملل نماید

 : مطالب مرتبط

azmoon.org 

https://irantahsil.org/azmoon-org/


 رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور

 رشته های بدون کنکور پزشکی

 مدارک ثبت نام بدون کنکور

 دانشگاه های آزاد دارای رشته پزشکی

 مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

 ثبت نام رشته مامایی بدون کنکور

 شرایط دکتری بدون آزمون
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