
 

 
 

از جمله رشته های پرطرفدار در رشته تجربی است که داوطلبان با شرکت در آزمون کنکور  رشته علوم آزمایشگاهی

عالقه مند به این رشته که موفق سراسری و کسب رتبه مطلوب می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند، در این بین افراد 

رشته علوم آزمایشگاهی بدون  به کسب رتبه مورد نظر نشده اند همواره به دنبال کسب اطالعات الزم برای قبولی در

هستند، این در حالی است که پذیرش رشته های پر طرفدار گروه تجربی اعم از رشته های پزشکی، دندان پزشکی،  کنکور

شرکت در آزمون سراسری و کسب رتبه مورد نیاز امکان پذیر است. هر ساله  داروسازی و رشته های پیراپزشکی فقط با

 .متقاضیان زیادی بر سر قبولی در این رشته ها در کنکور سراسری با هم رقابت میکنند

  

رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور، میتوانید از طریق شماره های درج شده، با برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

ن مجرب آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه اماده پاسخگویی به سواالت شما مشاورا

 .عزیزان هستند

  

  

 

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/%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/


 

 
 

  

 معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

، یکی از رشته های پرطرفدار گروه تجربی است، فارغ التحصیالن در این (medical laboratory)علوم آزمایشگاهی

سزایی در کاهش هزینه ها و انتخاب بهترین راه درمان دارند. رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کاردانی رشته نقش به 

واحد به کارآموزی در مراکز درمانی اختصاص  16واحد است که  130واحد و در مقطع کارشناسی پیوسته شامل  72شامل 

د در کارهای عملی در محیط آزمایشگاه، با دقت انتخاب دارد؛ در نتیجه افراد الزم است با در نظر گرفتن توانایی های خو

رشته نمایند. در ادامه برخی از توانایی های الزم برای تحصیل در رشته ذکر شده است، طبیعی است که بعضی از این 

 .مهارت ها و توانایی ها اکتسابی هستند و به مرور زمان به دست خواهند آمد

 :صیل در رشته علوم آزمایشگاهیبرخی از توانایی های الزم برای تح

 عالقه و توانایی در فهم دروس زیست شناسی و شیمی 

 داشتن صبر و دقت زیاد در عین داشتن سرعت عمل 

 نداشتن حساسیت به کار با مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاه 

 آمادگی روحی و بدنی و سالمت جسمانی 

  

 دروس رشته علوم آزمایشگاهی

  

 .عمومی، فیزیولوژی، زیست شناسی، آناتومی، فیزیک عمومی، فیزیک کاربردی، شیمی عمومی دروس پایه: بیوشیمی

دروس تخصصی: مقدمات علوم آزمایشگاهی، ویروس شناسی پزشکی، ایمنی و سرم شناسی، باکتری شناسی پزشکی، 

شکی، خون شناسی، شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی، زبان تخصصی، انگل و حشره شناسی پزشکی، قارچ شناسی پز

 بانک خون، بیوشیمی بالینی، بافت شناسی، آسیب شناسی پزشکی، کارآموزی

  

  

  

 رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور



 

 
 

رشته علوم آزمایشگاهی از جمله رشته های با متقاضی باال در زیر گروه کنکور تجربی است که ساالنه افراد زیادی بر سر 

به منظور رفع   1397تا سال  1394ت می کنند. بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، از سال قبولی در این رشته با هم رقای

تقاضا و تکمیل کادر نیروی درمان، پذیرش رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور در مقطع کاردانی صورت گرفت، قابل 

و هوشبری نیز وجود داشت؛ اما ذکر است که این شرایط پذیرش برای اغلب رشته های پیراپزشکی نظیر پرستاری، مامایی 

دیگر پذیرش اغلب رشته های پیراپزشکی فقط منوط به شرکت و قبولی در آزمون سراسری گشت. در  97پس از سال 

برخی از رشته های پیراپزشکی در مقطع کاردانی با سوابق  1401دفترچه راهنمای منتشر شده برای انتخاب رشته سال 

  .تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل ارائه میشوندتحصیلی و بدون کنکور و داراي 

  

دفترچه رشته هاي كارداني وزارت بهداشت با پذیرش به صورت شرایط خاص و به شیوه 

 صرفاً براساس سوابق تحصیلي
 لینک دانلود

  

رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور وجود ندارد و شرط تحصیل در این رشته قبولی در کنکور  امکان تحصیل در

سراسری تجربی است. دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و مراکز غیر انتفاعی دارای ظرفیت برای این 

 .رشته هستند

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/بدون-کنکور.pdf


 

 
 

 

  

 شرایط ادامه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاهی در ایران تا مقطع دکتری ارائه میشود و عالقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی میتوانند با  رشته علوم

  .بررسی و انتخاب گرایش های موجود برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ادامه تحصیل در این رشته بپردازند

  

 گاهیگرایش های کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم آزمایش

 گرایش مقطع

 کارشناسی ارشد
 بهداشت و ایمنی مواد غذایی .1  



 

 
 

 پدافند غیر عامل در نظام سالمت )صرفا دانشگاه بقیه اله( .2  

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین .3  

 فیزیولوژی .4  

 سم شناسی محیط –بهداشت محیط  .5  

 بیوشیمی بالینی .6  

 زیست فناوری پزشکی .7  

 ژنتیک انسانی .8  

 ایمنی شناسی .9  

 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون )هماتولوژی( .10 

 قارچ شناسی پزشکی .11 

 میکروب شناسی پزشکی .12 

 ویروس شناسی پزشکی .13 

 انگل شناسی .14 

 سیاست گذاری سالمت .15 

 دکتری

 اقتصاد سالمت .1  

 انفورماتیک پزشکی .2  

 پزشکیانگل شناسی  .3  

 ایمنی شناسی پزشکی .4  

 باکتری شناسی پزشکی .5  



 

 
 

 بیوشیمی بالینی .6  

 بیولوژی تولید مثل .7  

 پزشکی مولکولی .8  

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین .9  

 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون .10 

 زیست فناوری پزشکی .11 

 ژنتیک پزشکی .12 

 بالیا و فوریت هاسالمت در  .13 

 فارماکولوژی .14 

 قارچ شناسی پزشکی .15 

 مهندسی بافت .16 

 ویروس شناسی پزشکی .17 

 سم شناسی .18 

  

  

 .ک کنیدکلی رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسریلیست   جهت اطالع از

  

  

 بازار کار رشته علوم ازمایشگاهی

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/
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/


 

 
 

یکی از علل پرطرفدار بودن رشته علوم ازمایشگاهی، بازار کار خوب این رشته است. فارغ التحصیالن میتوانند با توجه به 

غذایی گرایش های خود و یا با مدرک کارشناسی، در آزمایشگاه های تشخیص طبی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، صنایع 

و دارویی، پزشکی قانونی و یا مراکز تحقیقاتی مشغول به کار شوند؛ همچنین افراد با در دست داشتن مدرک دکتری با توجه 

به شرایط تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی و اخذ مجوز از مراکز مربوطه می توانند اقدام به تاسیس آزمایشگاه کنند. با 

اغلب فارغ التحصیالن در رشته علوم آزمایشگاهی در مشاغل ذکر شده اقدام به فعالیت  توجه به هزینه های باالی این امر،

 .می کنند

  

 مشاغل موجود برای انواع گرایش های رشته علوم آزمایشگاهی

 بازار کار گرایش

  انستیتو کانسر –شرکت های کیت سازی  –مراکز مربوط به آسم و آلرژی  ایمنی شناسی

 آزمایشگاه ها و مراکز انتقال خوندر  شناسی خون

 اشتغال در آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان محقق و کارشناس یا استاد دانشگاه بیوشیمی بالینی

 محقق و کارشناس آزمایشگاه ها و مراکز دولتی یا استاد دانشگاه ژنتیک شناسی

 بهداشتیآزمایشگاه های غذایی، دارویی و  –کارشناسی سرم و غذا  میکروب شناسی

 کارشناس و پژوهشگر آزمایشگاه –کارشناس آزمایشگاه های تشخیص طبی  انگل شناسی

 فعالیت در مراکز درمانی ، آزمایشگاه ها و غیره باکتری شناسی

 کار در مراکز درمانی و بهداشت قارچ شناسی

  

  

 .یدکلیک کن رتبه الزم برای قبولی در رشته های پیراپزشکی  برای کسب اطالع در خصوص

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/


 

 
 

  

  

 خالصه مطلب

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از رشته های پر طرفدار در رشته تجربی است، ساالنه افراد زیادی با شرکت در کنکور 

سراسری و کسب رتبه قبولی اقدام به تحصیل در این رشته میکنند. افرادی نیز با عدم موفقیت در آزمون سراسری به دنبال 

هستند، اما شایان ذکر است که پذیرش در این رشته فقط با  وم آزمایشگاهی بدون کنکوررشته عل راهی برای تحصیل در

شرکت و قبولی در آزمون امکان پذیر است. در مقاله فوق شرایط و بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین رشته های 

شما میتوانید از طریق شماره های پیراپزشکی بدون کنکور مورد بررسی قرار گرفت. در صورت وجود هر گونه سوال، 

 .کارشناسان آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید  مندرج، با

  

  

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه 
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کانال اطالع رسانی  

 [caption/]رشته های بدون آزمون
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