
از جمله ممواردی است که بسیاری از دانشجویان ناکام رشته تجربی در کنکور سراسری به  پزشکی بدون کنکور در ایران

دنبال استفاده از آن هستند، در سال های گذشته وزارت علوم برای پذیرش بیشتر دانشجویان این امکان را فراهم نمود و با 

 استقبال دانش پذیران و عالقه مندان به شاخه های تجربی مواجه شدو

ذیر ورود به این رشته بدون کنکور می باشد، به طوری که اما چیزی که همواره وجود داشته قوانین و شرایط بسیار تغییر پ

هر ساله شرایط متفاوت و مختلفی برای متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد، اگر شما هم بخاطر این شرایط متغیر با انبوهی 

 .از سواالت مواجه هستید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه این مقاله با ما همراه باشید

ثبت نام پزشکی بدون کنکور پرداخته ایم، عالوه بر این با ارائه فیلم آموزشی   مقاله به بررسی تمام شرایط پذیرشما در این 

 .سعی کرده ایم به تمام شواالت شما در این باره پاسخ دهیم

  

  

 پذیرش پزشکی بدون کنکور در ایران
نسانی، هنر و زبان در دانشگاه های پیام نور، پردیس همانطور که می دانید امروزه برای همه رشته های ریاضی، تجربی، ا

آزاد امکان ثبت نام بدون کنکور وجود دارد، اما مسپله ای که الزم به ذکر است این است که هرگز به این شکل   خود گردان

خصوص و نخواهد بود که امکان ثبت نام در هر رشته ای وجود داشته باشد و در هر زیر شاخه فقط برای رشته های به 

مشخصی پذیرش دانشجو صورت می گیرد، در صورتی که عالقه مند به کسب اطالعات در این باره هستید می توانید به 

 .مراجعه نمایید صفحه رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

توجه داشته باشید که رشته هایی مانند دندانپزشکی، داروسازی، و پزشکی را نمی توان بدون کنکور سراسری در هیچ 

خواند،و اغلب متقاضیان عالقه مند به شخه های پزشکی برای ورود بدون کنکور باید به سمت تحصیل در رشته دانشگاهی 

 .های دامپزشکی، تجهیزات فنی اتاق عمل، تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی و رشته هایی از این قبیل بروند

 شرایط پزشکی بدون کنکور در ایران
بدون کنکور نیاز به برخی پیش نیاز دارد و بدون داشتن آن ها امکان ورود به رشته  ثبت نام در رشته های پزشکی آن هم

مورد نظر امکان پذیر نمی باشد، اگر اطالعی از این پیش نیاز ها ندارید در ادامه با بررسی شرایط پزشکی بدون کنکور در 

 .دانشگاه های ایران با ما همراه باشید

قابل توجه برای هر دانشگاه این است که معدل دبیرستان شما در هیچ کدام از سال توجه داشته باشید که اولین نکته  

نباشد ۱۵ها پایین تر از  . 
سال باشد و امکان  ۲۵برای ورود به رشته های پزشکی و یا پیراپزشکی در دانشگاه آزاد سن شما باید کمتر از  

لب در این بازه خدمت سربازی خود را طی کرده سال وجود ندارد مگر اینکه داوط ۲۵اقدام برای متقاضیان باالی 

 .باشد یا در حال طی کردن آن باشد که در آن صورت به اندازه میزان خدمات به مهلت وی اضافه خواهد شد
 .برای ورود به رشته های پزشکی باید دارای دیپلم از نظام جدید یا قدیم را داشته باشید 

انشگاه معدل شما در آن سال باید باال تر از باشیدعالوه بر این در صورت طی کردن سال پیش د  . 

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%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

  

 .کلیک کنید برای دریافت مشاوره قبولی لیسانس به پزشکی

  

 شرایط پزشکی بدون کنکور در کیش
دانشگاه بین المللی کیش از جمله مراجعی بود که زیر نظر داشگاه تهران اقدام به پذیرش دانشجو ها در زیر گروه پزشکی 

اقدام به پذیرش دانشجو نمی کرد و صرفا در می کرد، البته که این دانشگاه هم به مانند باقی دانشگاه ها در همه رشته ها 

 .برخی از آن ها دانشجو می پذیرد

اما امروزه دانشگاه بین المللی کیش در هیچ رشته ای اقدام به پذیرش رانشجو برای زیر گروه پزشکی نمی کند و نخواهد 

بین المللی کیش وجود نداردکرد و به نوعی هیچگونه پذیرش برای تحصیل رشته های پزشکی بدون کنکور در دانشگاه  . 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%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/


 

  

  

  

 .کلیک کنید برای استفاده از مشاوره تحصیلی برای کنکور پزشکی

  

  

 9099072952برای دریافت پاسخ سواالت و همچنین کسب اطالعات بیشتر در رابطه با مباحث مطرح شده می توانید با شماره های 
) 9099072952  تماس از سراسر کشور و تماس حاصل شب حتی ایام تعطیل  12صبح الی  8تماس از استان تهران( پاسخگویی از 

 .نمایید

  

  

  
  

 خالصه مطلب

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/


تا به این جا شرایط تحصیل پزشکی بدون کنکور را در ایران برای شما شرح داده ایم اما اگر به هر دلیلی امکان مطالعه این 

نگاهی مقاله به طور دقیق را ندارید نگران نباشید، چرا که در ادامه به کلیدی ترین نکاتی که در این جا به آن پرداختیم 

 :خواهیم اندخت

ثبت نام در همه رشته های پزشکی بدون کنکور امکان پذیر نخواهد بود و فقط در برخی از رشته های موجود در  

 .این دانشگاه ها ممکن است
سال( وجود ندارد ۲۷سال تمام )در صورت طی کردن خدمت سربازی تا  ۲۵امکان ثبت برای آقایان باالتر از   . 

ی کیش در هیچ کدام از رشته های مربوط به پزشکی پذیرش دانشجو بدون کنکور ندارددانشگاه بین الملل  . 

 : مطالب مرتبط

 ثبت نام پزشکی بدون کنکور

 دامپزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

 لیست شهرهای پرستاری بدون کنکور

 شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور
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