
است. توجه داتشته باشید رشته  رشته هوشبری بدون کنکور پرطرفدارترین رشته های تحصیلی در داخل کشوریکی از 

باشد. این روزها بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا بتوانند در رشته  ی زیر مجموعه رشته پیراپزشکی میهوشبر

هوشبری بدون کنکور شرکت کرده و به تحصیل بپردازند. رشته هوشبری یکی از حساس ترین رشته های علوم پزشکی 

ا یکی از دالیل پرطرفدار بودن این رشته بازار کار خوب آن میباشد که از بازار کار فوق العاده ای برخوردار است و دقیق

 .محسوب می شود

ادر ادامه بهتر است ذکر کنیم یکی از مواردی که باعث شده بسیاری از افراد چشمان خود را به روی این رشته ببندند وجود 

ش کشیده است و در مورد رشته کنکور سراسری است. همانطور که می دانید کنکور سراسری بسیاری از افراد را به چال

قصد داریم در این مقاله اطالعاتی را در  شود. به همین دلیلهوشبری هم مانع رسیدن بسیاری از داوطلبان به هدف خود می

 .مورد رشته هوشبری بدون کنکور با سوابق تحصیلی در اختیار شما قرار دهیم

ا معرفی خواهیم کرد. از سوی دیگر به شرایط داوطلبان رشته توجه داشته باشید در این محتوا رشته هوشبری را به شم

هوشبری بدون کنکور خواهیم پرداخت، با مطالعه این محتوا شما می توانید با دید باز و آگاهی کامل برای تحصیل در رشته 

کنیم تا پایان این مقاله با هوشبری اقدام کنید و اطالعات کامل نسبت به موارد ذکر شده به دست بیاورید. در نتیجه پیشنهاد می

 .ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 برای تحصیل در رشته هوشبری باید در کنکور سراسری شرکت کنید

  

 شرایط پذیرش داوطلبان رشته هوشبری بدون کنکور

در گام اول بهتر است اطالعاتی را در مورد شرایط پذیرش داوطلبان رشته هوشبری بدون کنکور در اختیار شما قرار دهیم. 

این نکته را در نظر داشته باشید که دانشگاه های پردیس بین الملل با هدف جذب دانشجوی خارجی زیر نظر دانشگاه های 

کردند و این امکان را برای دانشجویان عالقه مند پدید آوردند که با پرداخت اقدام به فعالیت   80سراسری در اواخر دهه 

 شهریه ای باالتر و بدون نیاز به شرکت در کنکور تجربی به رشته مورد عالقه خود وارد شوند و به تحصیل بپردازند

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

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

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

اهی به غیر از ثبت نام در کنکور سراسری برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در ایران وجود ر

 .اخبار مرتبط را دنبال نمایید سازمان سنجش ندارد، در صورت تغییر درفراهم شدن این امکان می توانید از
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 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری برای کسب اطالعات نسبت به

  

 تحصیل رشته هوشبری بدون آزمون در خارج از کشور

دانید بسیاری از افراد نمی توانند در کنکور سراسری رشته هوشبری قبول شوند به دنبال به دنبال مسیری همانطور که می

برای رسیدن به هدف خود میگردند و اکثر آن ها هم به تحصیل در رشته هوشبری در داخل از کشور متمرکز می شوند. 

الزم به ذکر است بدانید شرایط تحصیل در رشته هوشبری بدون آزمون در خارج از کشور فراهم است و این روزها 

بسیاری از افراد برای اینکه بتوانند در این رشته پرطرفدار و پردرآمد تحصیل کنند به خارج از کشور مهاجرت می نمایند. 

اید بسیاری از افراد توان پرداخت آن را نداشته باشند. برای مثال یک البته این کار هزینه هایی را به همراه دارد که ش

دانشجو باید بتواند هزینه تحصیل و زندگی در کشور دیگر را پرداخت کند. حال انتخاب کشور و دانشگاه تعیین می کند که 

 .تحصیل رشته هوشبری در خارج از کشور چه میزان هزینه در پی خواهد داشت

شور هایی که میتوان با هزینه کم در یک دانشگاه معتبر به تحصیل پرداخت ترکیه است. این کشور دانشگاه یکی از بهترین ک

کند. تحصیل در کشور ترکیه مزایای زیادی های معتبری دارد که امکان تحصیل در رشته هوشبری را برای شما فراهم می

ودن مردم این کشور و حتی هم زبان بودن مردم ترکیه با دارد که هزینه مناسب، فرهنگ نزدیک به فرنگ ایران، مسلمان ب

 .بخشی از کشور ایران میتواند جزو ویژگی های بارز تحصیل در این کشور باشد
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 اطالعیه

 داوطلبانی که قصد دارند در رشته هوشبری بدون کنکور تحصیل کنند میتوانند در کوری دیگر به تحصیل بپردازند

  

 چیست؟رشته هوشبری بدون کنکور 

در این بخش مقاله قصد داریم اطالعاتی را نسبت به رشته هوشبری بدون کنکور در اختیار شما قرار دهیم. الزم به ذکر 

است بدانیدمقصود رشته هوشبری تعلیم و تربیت نیروی انسانی ای است که هر یک یا دو نفر آن دستیار یک متخصص 

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

این رشته توانایی و قابلیت شناخت دستگاه های مرتبط به رشته بیهوشی و تنظیم و استفاده آن ها را دارند و زیر نظر 

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

  .عهده دارند

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 

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

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

  

  



 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید تعداد دفعات مجاز شرکت در کنکور برای مطلع شدن از

  

 آیا میتوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی هوشبری تحصیل کرد ؟

اضیان مطرح می شود. توجه داشته باشید رشته این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از متق

هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد در نتیجه بسیاری از افراد که در مقطع کارشناسی رشته بیهوشی فارق 

التحصیل شده اند مجبور می شوند برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری یا کارشناسی بیهوشی به تحصیل بپردازند. این 

را در نظر داشته باشید امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته هوشبری در سال های آینده مطمئنا  نکته مهم

 .برای داوطلبان فراهم می شود

  

 اخبار رشته هوشبری بدون کنکور

توسط دانشگاه های پردیس بین  80رشته هوشبری بدون کنکور وجود ندارد و این امکان تنها در دهه  امکان تحصیل در

 .الملل برای متقاضیان فراهم شد

 .بر اساس اعالم خبرگذاری ایسنا، در حال حاضر تنها راه برای تحصیل در رشته هوشبری شرکت در کنکور می باشد

  

 خالصه مطلب

قاله فکر میکردید که همچنان می توان در رشته هوشبری بدون کنکور تحصیل کرد. اما ما در این مطمئنا تا قبل از مطالعه م

مقاله تمام تالش خود را کردیم تا اطالعات کاملی نسبت به رشته هوشبری بدون کنکور در اختیار شما قرار دهیم. در واقع 

رشد نمی باشد و برای ادامه تحصیل در مقطع شما در حال حاضر میدانید که رشته هوشبری دارای مقطع کارشناسی ا

اید که برای تحصیل در رشته هوشبری بدون آزمون در کارشناسی ارشد باید تغییر رشته دهید. از سوی دیگر متوجه شده

حال حاضر دو راه بیشتر پیشرو ندارید. در گام اول میتوانید در کنکور شرکت کنید، دومین راه برای شما تحصیل رشته 

ی بدون آزمون در خارج از کشور است. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند در هنگام انتخاب هوشبر

 .رشته هوشبری و نحوه تحصیل در داخل یا خارج از کشور به شما کمک شایانی کند
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