
 تحصیل ایران| ها دانشگاه و شرایط+  1401 کنکور بدون پزشکی

همه ما می دانیم که رشته های پزشکی در سر تا سر جهان الخصوص در کشور عزیزمان ایران متقاضیان و 

لیل، قبولی در کنکور این رشته دشوار تر از سایر رشته های تحصیلی طرفداران بسیار زیادی دارد. به همین د

قبول شوند.  پزشکی بدون کنکور می باشند. به همین دلیل، برخی از افراد به دنبال راهی هستند تا در رشته

این امکان در سال های گذشته برای افراد فراهم شد اما، مخالفان بسیاری را به همراه داشت. بنابراین، این 

د و هم اکنون هیچ یک از دانشگاه های ایران بدون کنکور در رشته پزشکی دانشجو طرح به طور کامل حذف ش

  .نمی پذیرند

البته، الزم به ذکر است تا بدانید که افراد می توانند در سایر رشته های پزشکی بدون کنکور و در مقاطع 

مختلفی درس بخوانند. در واقع، آن ها می توانند در بخش تربیت نیروی کاردانی و در رشته هایی همچون: 

. درس بخوانند. اگر شما هم جز کاردانی بهداشت دهان، کاردانی فوریت های پزشکی، کاردانی هوشبری و ..

این افراد هستید و می خواهید با شرایط و رشته های آن ها به خوبی آشنا شوید، در ادامه مقاله با ما همراه 

 شما برای مفصل  باشید. ما در ادامه مقاله هر آنچه که باید در رابطه با این موضوع بدانید را به طور کامل

  .کرد خواهیم بیان عزیزان

  

 1401شرایط پزشکی بدون کنکور 

پزشک شدن همواره یکی از رویاهای بزرگ افراد جامعه است و همین امر هم باعث شده است تا رشته تجربی 

اما رقابت سنگین و نفس گیری  .در میان بسیاری از جوانان و والدینشان از محبوبیت خاصی برخوردار باشد

د دارد، باعث شده است تا دستیابی به آن، کار چندان راحتی که در این میان در بین داوطلبان کنکور وجو

 .نبوده و برخی به دنبال یافتن میانبرهای دیگر باشند

در کنار هم قرار دادن این موارد موجب این شده که بسیاری از افراد عالقه مند به پذیرش بدون کنکور در 

ید در سال های گذشته این امکان از سوی دانشگاه شا رشته های پیراپزشکی اما آیا این امکان اصال وجود دارد؟

های پردیس فراهم شده بود اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و فرد برای ادامه تحصیل در دانشگاه 

مورد عالقه خود باید اقدام به ثبت نام در کنکور سراسری نماید. بنابراین، تنها شرط پذیرش در رشته پزشکی، 

راسری می باشد. اما، رشته های دیگری وجود دارند که می توان بدون کنکور در آن ها قبولی در آزمون س

  .درس خواند. برای آشنایی با آن ها می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید
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 .روی لینک مربوطه کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری جهت اطالع از

  

  دانشگاه های پذیرنده پزشکی بدون کنکور

سازمان سنجش و آموزش کشور امکان جذب دانشجو را تنها در شرایط خاصی و به دانشگاه های خاصی امکان 

برای اطالع از شرایط رشته  .پذیر می نمود. اما در سال های اخیر این امکان را به داوطلبان قرار نداده است

، پزشکی بدون کنکور با رشته پزشکی و دندانپزشکی بدون آزمون و همچنین کسب اطالعات کامل در رابطه

مشاورین ما همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز آماده ارائه  .تماس حاصل نمایید ایران تحصیل با مشاورین

 .حاصل نماییدخدمات به شما داوطلبان عزیز می باشند. کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس 

  

 ورود به رشته پزشکی از طریق آزمون لیسانس به پزشکی

های پذیرش در رشته پزشکی شرکت در آزمون لیسانس به پزشکی بوده که این نوع از پذیرش با  یکی از راه

 گیرد. این آزمون هماهنگ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام استفاده از یک آزمون هماهنگ صورت می

ای که این آزمون با آزمون کنکور سراسری  ه که شرکت در آن بر اساس شروطی میسر است. تفاوت اصلیشد

به رشته پزشکی  دارد آن است که تعداد متقاضیان بسیار کم بوده و دوم آگاهی بسیاری از عالقمندان نسبت

باشد. زمون کنکور سراسری میتر از پذیرش در آهمین دلیل پذیرش آن سخت در این آزمون بسیار باالست. به

گونه است که داشتن مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی  پذیرش پزشکی از طریق آزمون لیسانس به این

های آزمایش شیعه علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و حداکثر سن متقاضی پیوسته یا ناپیوسته در یکی از گروه

 باشد. ۱۶داقل معدل لیسانسم ح ۱۸سال تمام باشد و معدل دیپلم آن  ۲۵باید 

ای است که ابتدا متقاضی واجد شرایط باید در یک آزمون کتبی که مواد امتحانی  پذیرش در این آزمون به گونه

برابر ظرفیت دانشگاه،  ۲شود شرکت کرده و در روند پذیرش آن طبق منصوب وزارت بهداشت اعالم می

ای که باید در زبان انگلیس داشته باشد. ویژگی بر توانایی عالوه متقاضیان وارد مسابقه خواهد شد. در این بخش

شخصیت فرد نیز مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مثبت بودن اجازه پذیرش در رشته پزشکی را دارد. 

بنابراین برای پذیرش در این آزمون باید دو فیلتر و بسیار جدی را از نظر گذراند که یکی از آن آزمون کتبی و 

 درصد تاثیر دارد. ۵۰ها حدوداً دیگری محاسبه مصاحبه است که هر کدام از آن

 شرایط تحصیل در رشته پزشکی بدون کنکور در خارج از کشور

هایی برای قبولی در رشته پزشکی بدون کنکور تحصیل در خارج از کشور است. بسیاری از کشورها یکی از راه

پزشکی، داروسازی هیچ آزمونی را از متقاضی دریافت نکرده و شرط های پزشکی، پیراپزشکی، دنداندر رشته

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/
https://irantahsil.org/


توانند در رشته پزشکی بدون کنکور و با توجه تر افراد میقبولی است صرفاً سابقه تحصیلی است. به معنی ساده

ز توانند در خارج ابه شرایطی که دارند اقدام به پذیرش کند. داوطلبان عالقمند به تحصیل در این رشته می

وان شهریه پرداخت کرده و وارد دانشگاه شوند. ای را به عنکشور در قبال تحصیل در دانشگاه موردنظر هزینه

توان توجه داشته باشید که این هزینه با توجه به نوساناتی که امروز در بازار ارز کشور از کامالً متغیر بوده و نمی

 طور دقیق این هزینه را اعالم داشت. به

ای است که باید زبان رسمی کشور موردنظر یا یل پزشکی بدون کنکور در خارج از کشور به گونهشرایط تحص

سازی معدل و نمرات شما نیز یکی از خوبی بلد باشید. سوابق تحصیلی و معادل حداقل زبان انگلیسی را به

بعد از گذراندن واحدهای شود. داوطلبانی که های مهم برای ادامه تحصیل در خارج از کشور محسوب میاولویت

توانند از طریق پردیس دانشگاه علوم پزشکی از طریق درخواست درسی مشخص و داشتن حد نصاب معدل می

 .به سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت اقدام کرده و خواهان ادامه تحصیل در دانشگاه مورد نظر باشید

  پیراپزشکی و پزشکی بدون کنکور

شرط  پذیر نیست و تنها به طور که در ابتدای مقاله بیان شد تحصیل در رشته پزشکی بدون کنکور امکانهمان

های علوم پزشکی الزم است  توانید در این رشته تحصیل کند. بنابراین، برای ورود به دانشگاه قبولی کنکور می

یک از  به آرزوی خود برسد. با این تفاسیر هیچریزی  که تمام سعی خود را بکار گرفته و با تالش و برنامه

صورت بدون کنکور برای دانشجو فراهم نکرده  های پزشکی امکان تحصیل را به های کشور در رشته دانشگاه

و ظرفیت پذیرش این رشته و تنها با پذیرفته شدن در کنکور سراسری است. البته امکان تحصیل در برخی از 

به آن  ود دارد که تنها در مقطع کاردانی بوده و کاردانی پیوسته یا کارشناسی نسبتهای پیراپزشکی وجرشته

  وجود ندارد.

مندانی که قصد دارند تا بدون آزمون در هر  صورت بدون کنکور عالقه های پیراپزشکی بهتحصیل در رشته

ی تجربی شرکت کنند. سپس، های پیراپزشکی به تحصیل بپردازند، باید ابتدا در کنکور سراسر یک از رشته

هایی را که پذیرش آن صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان است در هنگام انتخاب رشته کنکور کد رشته

. بعد از مرحله انتخاب رشته فرد باید پذیرش نهایی خود را به وسیله نمره قبولی در محاسبه را انتخاب کنند

ای، اتاق عمل، پنداشت عمومی، شبری، مامایی، بهداشت حرفههایی مانند هو حضوری داشته باشد. رشته

های مختلف در آزمون سراسری  های مهمی است که در دوره تگزاس تکنسین سالمت دندان و یکی از رشته

 شود. صورت بدون کنکور نیز ارائه می های اخیر به برگزار شده و در سال

طور قطع اطمینان پیدا کنید که  کور تجربی شما نمی توانید بهالبته تا زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته کن

از هر چیز ابتدا پس از منتشر شدن دفترچه فوق و  صورت بدون آزمون وجود دارند. پس قبل ها بهاین رشته

های پیراپزشکی بدون کنکور و شرایط پذیرش آن را مطالعه کرده  به ارائه رشته کسب اطالعات مناسب نسبت

ثبت نام در پزشکی بدون کنکور می تواند برای هر متقاضی ای نام خود اقدام کنید.  به ثبت ، نسبتو سپس



جذابیت زیادی داشته باشد. اما مسئله موجود این است که در حال حاضر هیچ کدام از دانشگاه اقدام به پذیرش 

 بدون کنکور دانشجو در رشته پزشکی نمی کند.

های پزشکی در بازه ای کوتاه در دانشگاه پردیس بین الملل کیش ارائه می شد. توجه داشته باشید که رشته 

اما، در حال حاضر به دلیل عدم موفقیت این مرکز در جذب دانشجوی خارجی فعالیتی مبنی بر پذیرش دانشجو 

ی، البته در بعضی از دانشگاه های نام برده، چند رشته محدود دامپزشک .پزشکی بدون کنکور وجود ندارد

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تجهیزات فنی اتاق عمل و غیره وجود دارد که تحت شرایط خاصی نیرو 

  .می پذیرد. با این حال، در هیچ کدام از دانشگاه های کشور چیزی به نام پزشکی بدون کنکور وجود ندارد

  

 ورود به رشته های پیراپزشکی بدون کنکور

عرصه پذیرش دانشجوی بدون کنکور سرنوشتی مشابه به رشته های پزشکی رشته های پیراپزشکی هم در 

داشته و دارند و در حال حاضر اگر متقاضی بخواهد به هر کدام از این رشته ها وارد شود باید در کنکور 

لیست رشته های تجربی بدون کنکور در زمان فعالیت دانشگاه پردیس بین الملل  .سراسری شرکت نماید

ی از رشته ها می شد. اما در حال حاضر صرفا بنا بر تصمیم وزارت بهداشت دیگر راهی برای ورود شامل بسیار

تنها راهی که برای متقاضیان عالقه مند باقی می ماند ثبت نام در  .بدون کنکور به این رشته ها وجود ندارد

داشته باشد که برای طی شدن دانشگاه های غیر دولتی خارج از کشور می باشد، البته که متقاضی باید توجه 

 .فرایند معادل سازی دانشگاه مقصد فرد باید مورد تایید وزارت بهداشت باشد

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید لیست رشته های بدون کنکور تجربی برای مطالعه

  

  

در صورتی که تصمیمی برای فراهم شدن امکان پذیرش بدون کنکور رشته های پزشکی در دانشگاه آزاد گرفته 

های  های فوق در دوره هر یک از رشته .شود از طریق سامانه خبری دانشگاه آزاد اطالع رسانی می شود

ه مدرک تحصیلی است که صرفاً ها شرایط همون ارائخوش تغییراتی است که در برخی از دوره مختلف دست

بنابراین امکان و  .باشدنام میهای تجربی یا حداقل معدل جزو شرایط اصلی مورد نیاز برای ثبت در رشته

های پیراپزشکی بدون کنکور تنها بعد از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی  شرایط پذیرش در رشته

 .توان اطالعات دقیقی را درباره این مبحث ارائه نمود ع ثانوی نمیدر هر دوره مشخص خواهد شد. پس تا اطال
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های کشور اعم از آزاد سراسری  یک از دانشگاه با توجه به نکاتی که در این مقاله برای شما عرض کردیم هیچ

یان های پزشکی را بر اساس سوابق تحصیلی دانشجویان ارائه داده تا دانشجویان و متقاضقادر نیست تا رشته

بتوانند بدون کنکور وارد آن شود تنها راه دستیابی به رشته پزشکی شرکت در کنکورهای سراسری تجربی 

های پیراپزشکی بدون کنکور است و باید در این راستا نمره قبولی خود را کسب کنید. شرط پذیرش در رشته

 شود. نما ارائه میشده که طبق دفترچه راهنیز تنها با ظرفیت محدود تحت شرایط خاص انجام

 شرایط قبولی در رشته های پیراپزشکی بدون کنکور

افراد برای قبول شدن بدون کنکور در رشته های پیراپزشکی، حتما باید شرایطی را دارا باشند که برخی از 

  :مهم ترین این شرایط، شامل موارد زیر می باشند

 تر باشدپایین ۱۵طلب نباید از اگر مالک پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی باشد، معدل داو. 

  سال سن نداشته باشد و آقایانی که دوران خدمت  ۲۵محدودیت سنی یعنی این که متقاضی بیشتر از

 سربازی را

 سپری نموده اند، اندازه مدت خدمت به سن مجاز اضافه خواهد شد. 

 پذیرش رشته ها به صورت بومی گزینی می باشد. 

 رشته ها غالباً در مناطق محروم ارائه می گردند. 

  تنها داوطلبانی مجاز به ورود در رشته های پیراپزشکی بدون کنکور خواهند بود که دارای مدرک

 .دیپلم نظام جدید و قدیم و مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم تجربی باشند

ها به قوت خود باقی بماند، اما در مورد هر چند که عدم پذیرش پزشکی بدون کنکور به احتمال قوی تا سال 

شروط اصلی قبولی بدون آزمون پیراپزشکی این نکته را نیز باید خاطرنشان کنیم که شرایط مذکور ممکن 

را پیگیری  ان تحصیلایر است در هر سال دستخوش تغییراتی شوند. به همین دلیل، توصیه می شود که سایت

 .نمایید تا از جدیدترین اطالعیه ها مطلع شوید

  

  جدیدترین اخبار پزشکی بدون کنکور

اعتراض به پذیرش دانشجوی پزشکی بدون کنکور/ برای دانشجویان انتقالی سهمیه خاص ایجاد 

 نکنید

های داخلی باید  ن دانشگاهدبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: دانشجویا

های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان و  ها و مقررات و قوانین ساری و جاری وزارت مطابق با آیین نامه

 .آموزش پزشکی که در دفترچه آزمون سراسری ثبت شده، مورد پذیرش قرار بگیرند

https://irantahsil.org/


الزحمه دستیاران افزایش حقهای بدون کنکور /  نام و انتخاب رشته مجدد دورهاعالم زمان ثبت

 تخصصی

زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: شتاب زدگی برای افزایش ظرفیت  غالمرضا حسن

 است ممکن و کرد خواهد ایجاد کشور های گروه پزشکی مشکالت متعددی را در دانشجوی پزشکی رشته

ها  های موجود در وزارت علوم تبدیل کند که در آن رشته برخی سرنوشت به هم را پزشکی گروه های رشته

 .ها خالی مانده اندصندلی کالس

 بدون کنکور فیزیوتراپی و پیراپزشکی ثبت نام کنید

بر خالف رشته های پزشکی که پذیرش آن در دانشگاه های سراسری و آزاد، فقط از طریق کنکور سراسری 

ی و با شرایط مشخصی، امکان تحصیل بدون کنکور و بر اساس است؛ در تعداد محدودی از رشته های پیراپزشک

 .دارد  سوابق تحصیلی وجود

  

  

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 خالصه مطلب

و  پزشکی بدون کنکور ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با پذیرش

پذیرش رشته های پیراپزشکی بدون کنکور آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که هم اکنون هیچ دانشگاهی در 

کشور عزیزمان ایران بدون کنکور دانشجو در رشته پزشکی نمی پذیرد. اما، افراد می توانند در برخی از رشته 

دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، با های پیراپزشکی بدون کنکور درس بخوانند. اگر در این زمینه سوالی 

 اسرع در ما همکاران. بگذارید کامنت ما  همکاران ما در ایران تحصیل تماس بگیرید. همچنین می توانید برای

  .کرد خواهند کمک را شما و داده پاسخ عزیزان شما به وقت

  



 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-

content/uploads/2018/09/66.mp3"][/audio] 

  

  

  

 


