
 

 
 

از گروه علوم تجربی در بین داوطلبان و دانش  رشته دندانپزشکی رشته پروتز دندان تحت عنوان یکی از زیر شاخه های

پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون  آموزان شناخته شده است. در حال حاضر، شمار زیادی از داوطلبان به دنیال تحصیل در

ان شته پروتز دندو ثبت نام بدون کنکور پروتز دندان دانشگاه آزاد هستند.از این رو در این نوشته بحث در مورد ر کنکور

  .را برای شما داوطلبان عزیز پیش کشیده ایم دانشگاه آزاد بدون کنکور

با ما همراه باشید تا پاسخ سؤاالت احتمالی خود در رابطه با این رشته دانشگاهی از جمله این که آیا می توان در رشته پروتز 

و شهریه رشته پروتز  دانشگاه هاست؟ رشته پروتز دندان در کدام دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور به تحصیل پرداخت؟

پذیرش پروتز  دندان دانشگاه آزاد چقدر است را دریافت کنید. بعالوه، با مطالعه این مقاله متوجه این موضوع می شوید که

 .به چه صورت است 99دندان بدون آزمون سال 

 

  آیا رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور ارائه می شود یا خیر؟ 

همان گونه که در باال اشاره کردیم بسیاری از دانش آموزان و عالقمندان به تحصیل در دانشگاه در جستجوی یافتن پاسخ این 

سؤال مهم هستند که آیا رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور ارائه می گردد و یا همچنان باید غول کنکور را برای 

 قبولی در آن شکست داد؟
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این سؤال باید مطلب بسیار مهمی را خدمتتان عرض کنیم و آن هم این که علی رغم ارائه این رشته در دانشگاه  در جواب به

آزاد در دو مقطع کارشناسی و کاردانی امکان ثبت نام بدون کنکور پروتز دندان دانشگاه آزاد و تحصیل در رشته پروتز 

 .ای داوطلبان وجود ندارددندان دانشگاه آزاد بدون کنکور در دو مقطع مذکور بر

اما در اینجا این سؤال مطرح می شود که در هیچ مقطعی از رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور نمی توان به تحصیل 

 پرداخت؟

در جواب باید عرض کنیم که پذیرش پروتز دندان بدون آزمون تنها در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان فراهم است. 

 .ان برای همه دانشجویان ارشد وجود نداردالبته این امک

 .باشند استعدادهای درخشان بلکه تنها افرادی امکان تحصیل در رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور را دارند که جز

  

[caption id="attachment_110722" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور
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  شرایط پذیرش رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور چیست؟

باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که دانشجویانی در ردیف افراد دارای استعداد درخشان هستند و فرصت تحصیل 

 .ه پروتز دندان به صورت بدون کنکور در اختیارشان گذاشته می شود که شرایط ذکر شده زیر را دارا باشنددر رشت

ترم )چهار سال( و نه بیشتر شده اند. یا اینکه  8دانشجویانی که مؤفق به اتمام تحصیالت دوره کارشناسی خود در طول  .

 .ده باشندسال( پاس کر 3یکصد و ده واحد درسی را در طول شش ترم )

 .فقط این نکته را فراموش نکنید که این افراد باید دانشجوی ممتاز و برتر در بین همکالسی های خود باشند

تمامی افراد و دانشجویانی که رتبه های غالی نخست تا پانزدهم را در انواع المپیادهای دانشجویی و یا المپیادهای علمی در  .

 .شدبین افراد شرکت کننده کسب کرده با

کسانی که در زمان تحصیل در مقطع کارشناسی در انواع جشنواره های علمی همانند خوارزمی، فارابی و رازی عناوین  .

 .اول، دوم و یا سوم را به دست آورده اند

لزوماً باید رتبه  گروه علوم انسانی بعالوه، رتبه کنکور آن ها در مقطع کارشناسی نیز مهم است. به این معنا که داوطلبان

 .کمتر نباشد 20و دو گروه باقی مانده یعنی هنر و زبان از  100تجربی از  ، داوطلبان گروه ریاضی و50شان از 

 جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شرایط قبولی و پذیرش در رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور با مشاوران

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 

  ثبت نام بدون کنکور پروتز دندان دانشگاه آزاد چه زمانی انجام می شود؟

ه که خدمت شما عزیزان عرض کردیم رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور فقط در مقطع ارشد خدمت متقاضیان همان گون

 .ارائه می شود

  .البته آن هم تنها دانشجویانی که ممتاز و برجسته بوده و استعدادهای درخشان باشند

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-1000-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
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شرکت و حضور در طرح جامع جذب و  در نتیجه، پذیرش پروتز دندان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد تنها با

 .پذیرش استعدادهای درخشان انجام می شود

 .بنابراین، نمی توان زمان دقیق و مشخصی را برای ثبت نام بدون کنکور پروتز دندان دانشگاه آزاد در نظر گرفت

نظر خود با در نظر  به بیان دیگر، هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر ساله طی اقدامی و در زمان مورد

 .گرفتن شرایط فراخوان جذب دانشجویان را در این رشته در سایت خود منتشر می کنند

  

[caption id="attachment_110726" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد اسالمی بدون کنکور

  

  ثبت نام بدون کنکور پروتز دندان دانشگاه آزاد به چه صورت انجام می شود؟



 

 
 

ید در زمان انتشار فراخوان پروتز دندان دانشگاه آزاد با ثبت نام بدون کنکور شما داوطلبان و متقاضیان عزیز مایل بهتمامی 

 .دانشگاه موردنظر خود وارد سایت دانشگاه آزاد شوید و اقدامات الزم را جهت ثبت نام انجام دهید

 باید عرض کنیم که، در زمان انتخاب رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور امکان درج یکصد کد رشته محل را در فرم

 .دارید انتخاب رشته آزاد

  

  

  در مورد شهریه پروتز دندان دانشگاه آزاد چه می دانید؟

ذهن هر یک از داوطلبان  همواره از جمله مواردی است که در زمان تحصیل در انواع دانشگاه ها شهریه دانشگاه موضوع

 .و متقاضیان را به خود مشغول می کند

به بیان دیگر، اطالع از شهریه رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد از جمله مواردی است که برنامه شما را برای ادامه تحصیل 

 .مشخص می کند

ز دندان آزاد بدون کنکور وجود توجه داشته باشید که روش های زیادی همچون دریافت وام جهت تحصیل در رشته پروت

 .دارد که می توانید بدون تحمل فشارهای مالی شهریه تحصیل خود در این رشته را پرداخت کنید

 .حتی داشتن یک شغل پاره وقت در کنار تحصیل هم می تواند کمک زیادی به شما در پرداخت شهریه کند

ید چه چیزی بهتر از راه اندازی کسب و کاری هر چند کوچک اگر فرد سخت کوشی هستید و ایده های جدیدی هم در سر دار

 .برای شما تا بتوانید با درآمد حاصل از آن شهریه رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد خود را پرداخت کنید

 .بهترین کمک و مشاور برای شما می تواند مشاوران تحصیلی ایران تحصیل باشند در این زمینه
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 !هی خارجی نخوانید؟چرا پروتز دندان را در دانشگا

 .باید بگوییم که رشته پروتز دندان به عنوان رشته ای مطرح و پرطرفدار در دنیا بازار کار خوبی را نصیب خود کرده است

در صورت عالقه به این رشته و داشتن شرایط الزم به جز فکر کردن به تحصیل در رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور بد 

 .ر این رشته دانشگاهی خارجی هم فکر کنیدنیست اگر به تحصیل د

در واقع، این فرصت می تواند فرصتی استثنایی برای شما باشد. فقط فراموش نکنید که در ابتدا باید از موارد مهمی همچون 

رتبه بندی انواع مراکز دانشگاهی، هزینه اقامت در کشوری خارجی، مبلغ شهریه پرداختی در هر ترم و مواردی از این 

 .بیل آشنا شویدق

 .کمک گرفتن از مشاوری خبره در این زمینه می تواند بسیار برایتان مفید باشد

  

 



 

 
 

  رشته پروتز دندان در کدام دانشگاه ها است؟

 .آزاد بدون کنکور بحث دانشگاه های پذیرنده موضوع بسیار مهمی استدر زمان تحصیل در رشته پروتز دندان 

پروتز دندان بدون  آیا می دانید پذیرش بدون کنکور رشته پروتز دندان در کدام دانشگاه ها است؟ اگر از دانشگاه های پذیرنده

 .اطالعی ندارید با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید آزمون

  

[caption id="attachment_110727" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور

  آیا از ظرفیت پذیرش پروتز دندان بدون آزمون اطالعی دارید؟

 ای پذیرنده رشته پروتز دندان آزاد بدون کنکور چقدر است؟آیا می دانید ظرفیت پذیرش هر کدام از دانشگاه ه
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در صورتی که به دنبال کسب اطالعاتی در مورد ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده بدون کنکور پروتز دندان هستید با 

 .مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

 

 ه مطلبخالص

اگر اطالعاتی نسبت به رشته پروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکور نداشته اید مطمئنا با مطالعه این مقاله اطالعات کاملی 

 .نسبت به این رشته و تمام موارد مربوط با آن به دست آورده اید
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