
 

 
 

 تحصیل ایران | شرایط و نام ثبت+  1401 کنکور بدون پرستاری 

در میان داوطلبان کنکور رشته تجربی، رشته پرستاری از محبوبیت خاصی برخوردار است و جز یکی از رشته های 

برتر علوم تجربی محسوب می شود. افراد برای تحصیل در رشته پرستاری می توانند در کنکور سراسری شرکت 

از افراد نیز تصمیم دارند تا بدون شرکت در کرده و پس از کسب رتبه باال، در این رشته درس بخوانند. اما، برخی 

 پرستاری بدون کنکور کنکور در این رشته درس بخوانند. آن ها باید شرایطی را دارا باشند تا بتوانند در رشته

ثبت نام نمایند. عالوه بر این، افراد برای ثبت نام در این رشته باید معدل باالیی نیز داشته باشند و مدارکی را در 

  .ثبت نام با خود به همراه داشته باشند هنگام

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در رشته پرستاری بدون شرکت در آزمون درس بخوانید، به یاد 

داشته باشید که باید حتما تمامی شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام را دارا باشید. برای آشنایی با تمامی شرایط 

تاری بدون کنکور، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در ثبت نام در رشته پرس

  .رابطه با این رشته بدنید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 !پرستاری بدون کنکور از رویا تا واقعیت

سراسری، از بخش پذیرش بر  از طریق انتخاب رشته کنکور 1394برای بار اول سال  پرستاری بدون کنکور

با  94اساس سوابق تحصیلی متقاضیان انجام پذیرفت. متقاضیان این رشته و دیگر رشته های پیراپزشکی در سال 

در  .شرایط ویژه و تعهد به خدمت در نقاط محروم کشور، در این رشته ها پذیرفته شده و وارد این حرفه ها شدند

نتشار دفترچه پذیرش، بر اساس سوابق تحصیلی از جانب سازمان سنجش با توجه به عدم ا 98و  97سال های 

تعداد زیادی از داوطلبان پرستاری بدون آزمون از پذیرش در این رشته جا ماندند که امسال در صورت انتشار 

 .دفترچه انتخاب رشته می توانند اقدام نمایند

ری به صورت اینترنتی انجام می گیرد. ضمنا کلیه پرستا کنکور بدون نام ثبت که بدانید تا است ذکر  الزم به

متقاضیان محترم می توانند جهت تکمیل روند ثبت نام بدون کنکور پرستاری و اطالع از لیست شهرهای پرستاری 



 

 
 

تماس حاصل نموده و روند  ایران تحصیل بدون کنکور از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با شماره های مرکز

 .ثبت نام خود را تکمیل نمایند
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 تحصیل در رشته پرستاری بدون شرکت در کنکور سراسری

ی کنند با انتخاب رشته پرستاری به صورت بدون کنکور دیگر خبری از آزمون و اگرچه بسیاری از افراد تصور م

کنکور نیست؛ اما باید به شما بگوییم که رشته پرستاری جزء رشته های پیراپزشکی است و حتی اگر بخواهید به 

رچه ای جدا صورت بدون کنکور وارد این رشته شوید، باید در کنکور سراسری شرکت کنید. در واقع هر ساله دفت

مخصوص رشته های پیراپزشکی منتشر می شود که در آن لیست رشته های بدون کنکور و شرایط وارد شدن به 

آن ها آمده است. ممکن است بپرسید که زمان انتخاب رشته پرستاری بر اساس سوابق تحصیلی چه زمانی است؟ 

  .بدون کنکور در اواخر شهریور ماه انجام می گردنددر پاسخ به این سوال باید بگوییم که معموال انتخاب رشته های 

  

  شرایط تحصیل رشته پرستاری بدون کنکور

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما داوطلبان و متقاضیان عزیز برای ثبت نام در این رشته بر اساس سوابق 

صورت، پذیرش شما در این رشته غیر  تحصیلی، حتما باید شرایط عمومی و اختصاصی را دارا باشید. در غیر این

  :ممکن خواهد بود. برخی از مهم ترین این شرایط، شامل موارد زیر می باشند

  

 شرایط عمومی پذیرش در رشته پرستاری بدون آزمون

  در ابتدا الزم است بدانید که چه افرادی مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند. افرادی مجاز به ثبت نام

 .دارای مدرک دیپلم رشته تجربی نظام جدید و مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم، باشندهستند که 

توجه داشته باشید که ممکن است )نوع دیپلم متقاضیان ممکن است در دوره های مختلف متفاوت بوده 

 (.و صرفا ویژه دانش آموختگان گروه آزمایشی علوم تجربی نباشد

 جزء شرایطی است که تعیین شده است داشتن سالمتی کامل جسمی و روانی نیز. 

 داوطلبان آقا یا باید کارت معافیت داشته باشند و یا دوره خدمت را گذرانده باشند. 



 

 
 

  قبولی در جلسه مصاحبه نیز جزء موارد ضروری است. زیرا این رشته جزء موارد پر تقاضا بوده و تنها

در این آزمون شرکت کرده و وارد تحصیل در افرادی که در مصاحبه نیز پذیرفته شده باشند، می توانند 

 .آن دوره شوند

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام در رشته پرستاری بدون کنکور

عالوه بر شرایط عمومی، شما عزیزان باید تعدادی از شرایط اختصاصی را نیز دارا باشید که برخی از مهم ترین آن 

  :ها به شرح زیر می باشند

  سال تمام را داشته باشند. برای آقایان که  25تمامی داوطلبان رشته پرستاری بدون کنکور، باید حداکثر

 .در نظر گرفته خواهد شد 27دو سال خدمت دارند، این سن با دو سال اضافه یعنی 

  است 15برخی از رشته ها ممکن است شرط معدل داشته باشند که عموماً معدل باالی. 

  صورت بومی گزینی پذیرش دارند و ممکن است افراد بومی شانس بیشتری برای پذیرش برخی رشته به

 .در آن رشته داشته باشند

  برخی رشته ها ممکن است دارای شرط تعهد خدمتی نیز باشند که رشته پرستاری از آن دسته موارد

 .است. عموماً سه سال برای خدمت در نظر گرفته می شود

 یط پذیرش رشته پرستاری به صورت بدون کنکور ممکن است هر ساله تغییراتی توجه داشته باشید که شرا

  .را داشته باشد که تمامی جزئیات در دفترچه ارائه خواهد شد

  

  



 

 
 

 

  

  

  بدون کنکور شرایط پذیرش کاردانی رشته پرستاری

 .(داوطلب پذیرش در این رشته ها باید بومی منطقه تحصیل باشد)منظور محل اخذ دیپلم می باشد (1

دانش آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حق پذیرش در این مقطع را ندارند مگر  (2

 .با پرداخت شهریه

 .سال سن باشند 23حداکثر  و 18داوطلبان پذیرش باید دارای حداقل  (3



 

 
 

 .داشتن گواهی سالمت پزشکی به منظور عدم نقص عضو (4

قبولی داوطلب از بخش کمیته پذیرش با توجه به سوابق تحصیلی و مصاحبه. اشراف کامل بر رشته و دلیل  (5

رش بصورت انتخاب این رشته و برخی موضوعات مربوطه از الزامات قبولی در بخش کمیته مذکور می باشد و پذی

 .نیمه متمرکز است

اگر داوطلب رشته پرستاری بدون آزمون و رشته های دیگر متاهل باشد ملزم به ارائه رضایت همسر به صورت  (6

 .کتبی می باشد

 .متقاضیان آقا به لحاظ خدمت سربازی نباید مشکلی داشته باشند (7

را دارند باید گواهی مربوطه را از بنیاد شهید و داوطلبانی که قصد استفاده از سهمیه های ایثارگری و شاهد  (8

 .امور ایثارگران استان مربوطه تهیه کنند

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدسهمیه ایثارگران در کنکور برای آشنایی با

  

  

  مدارک ثبت نام رشته پرستاری بدون کنکور

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما داوطلبان عزیز برای ثبت نام در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی 

  :باید مدارکی را نیز با خود به همراه داشته باشید که بری از مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 .ت نام را به دانشگاه مربوطه ارائه دهدداوطلب پذیرش باید تقاضانامه کتبی مبنی بر تقاضای ثب (1

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی برای دانش آموختگان نظام جدید دیپلم و پیش دانشگاهی و برای دانش  (2

 .آموختگان نظام قدیم ارائه مدرک چهارساله مبنی بر اخذ مدرک دیپلم

ه داوطلب پذیرش دارای توضیحات باشد ارائه اصل مدرک شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن، اگر شناسنام (3

 .ضمیمه کردن توضیحات الزم است

 اصل کارت ملی داوطلب و ارائه کپی پشت و روی کارت ملی (4

 پشت نویسی شده 3*4ارائه شش قطعه عکس پرسنلی  (5

محل  ارائه گواهی مبنی بر بومی بودن و مقبولیت داوطلب طبق نظر شورایاری های شهر یا روستای مربوط به (6

 .سکونت داوطلب که به تایید نظر کارشناسان بخش کمیته پذیرش رسیده باشد

  

  



 

 
 

 

  

  

 آیا امکان تحصیل در رشته پرستاری بدون کنکور وجود دارد؟

برای پذیرش بدون کنکور در این رشته باید شرایط خاص داشت و هر کسی امکان پذیرش بدون آزمون را ندارد. 

بان با انتخاب رشته تجربی برای قبولی در آن تالش می کنند، رشته پرستاری یکی از رشته هایی که اکثر داوطل

پیراپزشکی می باشد که دانشجویان این رشته نقش -رشته پرستاری از مجموعه رشته های علوم پزشکی .است

صیلی رشته پرستاری دارای محبوبیت فراوانی بین رشته های تح .مراقبتی و بالینی از بیمار را عهده دار هستند

است که سبب شده برخی دانشگاه های کشور اقدام به پذیرش بدون کنکور این رشته تحصیلی کنند. پرستاری 



 

 
 

بدون کنکور در چند سال اخیر در دانشگاه ها ارائه می شود. شهرهای مختلفی نسبت به این کار اقدام می نمایند 

  .مقاله زیر را مطالعه نمایید که برای اطالع از لیست شهرهای پرستاری بدون آزمون می توانید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدلیست شهرهای پرستاری بدون کنکور جهت مطالعه مقاله

  

  

 ثبت نام پرستاری بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد

بسیاری از دانشجویان سوال می کنند که آیا می توان بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری 

باید بگوییم بله، ثبت نام آزمون وزارت بهداشت و درمان برای  در مورد این سوال مشغول به تحصیل شد؟

حال ممکن است سوال کنید  .دانشجویانی که دارای شرایط استعداد های درخشان باشند این امکان وجود دارد

 که چه دانشگاه هایی دانشجو ارشد پرستاری بدون کنکور جذب می کنند؟

ظرفیت خالی برای پذیرش دانشجو در رشته پرستاری بدون کنکور  طبق سنوات گذشته هر کدام از دانشگاه ها که

داشته باشند به وزارت بهداشت اعالم می کنند و وزارت بهداشت از طریق ثبت نام آزمون اقدام به جذب دانشجویان 

ام استعداد های درخشان کرده و به مرکز مربوطه معرفی می کند. برخی از دانشگاه های آزاد نیز نسبت به ثبت ن

 :اقدام می نمایند که شامل موارد زیر می باشند

 دانشگاه واحد مهاباد 

 دانشگاه واحد اردبیل 

 دانشگاه واحد خلخال 

 دانشگاه اصفهان / واحد دهاقان 

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

 دانشگاه اصفهان واحد فالورجان 

 دانشگاه اصفهان واحد گلپایگان 

 دانشگاه استان بوشهر / واحد بوشهر 

 دانشگاه استان البرز / واحد کرج 

 دانشگاه استان تهران / واحد دماوند 

 دانشگاه خراسان رضوی / واحد سبزوار 

 دانشگاه خراسان رضوی / واحد فردوس 

 دانشگاه چهار محال و بختیاری / واحد قوچان 

 دانشگاه استان خوزستان / واحد آبادان 

 دانشگاه استان خوزستان / واحد بهبان 

  

  



 

 
 

 

  

  

 جدیدترین اخبار پرستاری بدون کنکور

های پزشکی و پرستاری دانشگاه آزاد استقبال دانشجویان از رشته پرستاری افزایش یافته است/ رشته

 تحت ارزیابی وزارت بهداشت

 تاکنون: گفت تهران اسالمی آزاد پزشکی علوم و مامایی دانشگاه طاهره نصر آبادی، رئیس دانشکده پرستاری

 پرستاری رشته آموزش مجری و شده انجام پرستاری رشته در اسالمی آزاد دانشگاه واحد ۹۵ در دانشجو پذیرش

 هستند



 

 
 

 هشتمین دوره آزمون عملی نهایی رشته پرستاری دانشجویان در حال برگزاری است

 پرستاری رشته نهایی عملی آزمون دوره هشتمین برگزاری از مامایی و پرستاری نشکدهدا طاهره نصر آبادی، رئیس

 .داد خبر مردادماه ۵ و ۴ ،۳  روزهای در  ۹۷ مهر ورودی دانشجویان

 ۱۴۰۱هزار نفری به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی  ۴اختصاص ظرفیت 

 در مجموعه ۱۱ و رشته ۴۳حانی برای امت حوزه ۳۴ در ۱۴۰۱ سال آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

 .شد برگزار خرداد ۶ و ۵ روزهای ظهر از بعد و صبح نوبت دو در پزشکی علوم هایدانشگاه

  

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به  پرستاری بدون کنکور ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

یاد داشته باشید که پس از اعالم زمان ثبت نام از سوی سازمان سنجش، باید حتما در زمان مقرر نسبت به ثبت 

نام اقدام کنید. عالوه بر این، بهتر است که پیش از ثبت نام اطالعات دقیقی را در رابطه با دانشگاه ها و شهریه 

این اطالعات، می توانید از مشاوران مختلفی که دانش کافی در این های هر دانشگاه به دست آورید. برای کسب 

زمینه دارند، کمک بگیرید. همکاران ما در ایران تحصیل با داشتن دانش کافی می توانند شما عزیزان را در این 



 

 
 

یا در زیر این زمینه یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با همکاران ما کافی است تا با شماره های ما تماس گرفته و 

  .مقاله کامنت بگذارید

  

  

 پادکست صوتی مقاله
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