
 

 
 

 1401 خودگردان پردیس دانشگاه کنکور بدون پزشکی

اگر عالقمند به تحصیل در رشته پزشکی هستید، یکی از انتخاب های منحصر به فرد شما انتخاب دانشگاه پردیس 

می  پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان خودگردان است. توجه داشته باشید تحصیل در رشته

ای فراهم کند تا شما بدون مواجه شدن با چالش های کنکور پزشکی، در رشته مورد نظر تواند شرایط را به گونه

همانطور که می دانید متقاضی رشته تجربی در کنکور سراسری بسیار زیاد است. در  .خود به تحصیل بپردازید

توانند در کنکور ل کند. در نتیجه افراد کمی میواقع این آرزوی هر انسانی است که بتواند در رشته پزشکی تحصی

سراسری رشته تجربی قبول شوند. به همین دلیل ما تصمیم داریم در این مقاله اطالعات دقیق نسبت به زمان 

 .ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی )دانشگاه پردیس خودگردان( در اختیار شما قرار دهیم

ط ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی خواهیم رفت که این مبحث از اهمیت در ادامه به سراغ شرای

بسیار زیادی برخوردار می باشد. در مرحله بعد مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس 

که ما مراحل ثبت نام بدون خودگردان را به شما معرفی خواهیم کرد. این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید 

کنکور رشته پزشکی در دانشگاه های پردیس خودگردان را هم با استفاده از متن و تصویر به شما آموزش خواهیم 

کنیم برای کسب اطالعات دقیق نسبت به مواردی که ذکر کردیم تا پایان این مقاله با داد. در نهایت پیشنهاد می

باشید ما در وبسایت ایران تحصیل همراه . 

  

  :اطالعیه

مرداد ماه صورت می  23مرداد ماه لغایت  18از  1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان مهر 

 .گیرد

  

  



 

 
 

 زمان ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

ور دانشگاه پردیس پزشکی بدون کنک این روزها بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا زمان ثبت نام

مطلع شوند. این نکته مهم را در نظر داشته باشید ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس  خودگردان

خودگردان در هر سال برگزار می شود و سازمان سنجش زمان مشخصی را برای ورودی مهر و بهمن مقرر می 

است، ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه کند. بر اساس اطالعیه ای که توسط سازمان سنجش منتشر شده 

مرداد ادامه خواهد داشت 23مرداد ماه آغاز شده و تا  18از  ۱۴۰۱پردیس خودگردان برای ورودی مهر سال  .  

  

 پذیرش پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

منتظر اطالعیه آن  ثبت نام پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان یکی از خبرهایی است که داوطلبان تجربی

نمایند. های متفاوت دانشجویان خود را جذب میهای مختلف در رشتهطور که می دانید دانشگاهباشند. همانمی

های مربوط به ثبت نام برای کلیه داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه بدون کنکور ترم مهر و ترم بهمن از زمان

باشدمی مندی خود نسبت به انتخاب رشته اقدام توانند با توجه به عالقهمون، میهای بدون آزداوطلبان در رشته .

های بدون دهند که در رشتهنمایند. با توجه به شرایط کنکور و سختی های مربوط به آن، داوطلبان ترجیح می

ای ههای مختلف خصوصا پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان شرکت نمایند. در سالآزمون دانشگاه

اند محبوبت خود را در میان داوطلبان به دست آوردندهای بدون کنکور توانستهاخیر دانشگاه . 

باشد و های خودگردان، شامل شرایط عمومی و اختصاصی برای کنکور می شرایط پذیرش دانشجو در پردیس

شگاه پردیس خودگردان وجود داوطلبان با توجه به دارا بودن این شرایط، امکان پذیرش در پزشکی بدون کنکور دان

شود، در رابطه یا صحت پزشکی بدون نخواهد داشت. سؤال مهمی که در اینجا برای کلیه داوطلبان مطرح می

توانید باشد. در رابطه با موضوع پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی، میکنکور دانشگاه پردیس خودگردان می

 .ایران تحصیل، اطالعات الزم را کسب نمایید با تماس با مشاورین

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
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 شرایط پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان

هر دانشگاه دیگر، نیازمند دارا بودن شرایط ثبت نام در رشته های با آزمون پذیرش در پردیس خودگردان همانند 

توانند نسبت به ثبت نام، اقدام نمایند. ثبت باشد. بنابراین و با توجه به این شرایط، داوطلبان میو بدون آزمون می

باشدپذیر مینام در رشته های با آزمون و بدون آزمون با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی امکان  فرقی نمی  .

 شرایط دیگر، های رشته یا باشید داشته را خودگردان پردیس دانشگاه کند شما قصد شرکت در رشته پزشکی

 نام ثبت به نسبت توانندمی شرایط، این به توجه با داوطلبان و باشندمی یکسان داوطلبان کلیه برای با عمومی



 

 
 

پردیس های خودگردان مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و با توجه  دانشجو پذیرش شرایط. نمایند اقدام خود،

 .به دفترچه رشته های انتخاب رشته می باشند

شرایط اختصاصی در رشته های مختلف ممکن است قدری با یکدیگر متفاوت باشد و داوطلبان با توجه به رشته 

ب رشته اقدام نمایند. برخی از دانشگاه ها قبل از توانند نسبت به انتخاانتخابی و دانشگاه مورد انتخاب خود، می

آورند و برخی از دانشگاه های دیگر نیز، از شرایط اختصاصی که ای به عمل میپذیرش داوطلبان ابتدا مصاحبه

البته  .ممکن است برای داوطلبان داشته باشند، نظیر تسلط بر زبان انگلیسی دانشجویان خود را جذب نمایند

شته های با آزمون حتماً باید از رتبه مجاز و همچنین از درصدهای الزم در هر درسی با توجه به داوطلبان در ر

 .رشته انتخابی خود، برخوردار باشند تا بتوانند در رشته های با آزمون دانشگاه پردیس خودگردان پذیرفته شوند

  

 شرایط عمومی پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان

 ایران اسالمی جمهوری یا یکی از ادیان مطرح در قانون اساسی اعتقاد به اسالم و  

 ایران اسالمی جمهوری نظام به نسبت عناد عدم   

 غیرقانونی نداشتن سابقه عضویت در سازمانها و گروه های  

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام در پردیس های خودگردان

 (نداشتن منع نظام وظیفه )مختص آقایان  

 نظام ساله 4 دیپلم جدید، نظام دوازدهم سال دانشگاهی، پیش التحصیلی فارغ داشتن یکی از گواهی های 

کاردانی یا و قدیم  

  محرومیت شرکت دانشجوی روزانه )امکان شرکت به شرط انصراف تا پایان مهلت ثبت نام و یا فارغ

  (التحصیلی در ترم جاری

 ته های نظری و معدل کل برای سایر رشته هارش برای دیپلم پذیرش بر اساس معدل کتبی   



 

 
 

  

 مدارک ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

در این مقاله قصد داریم اطالعات دقیق نسبت به مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه 

، مدارک شناسایی، 4*3)اسکن عکس در ابعاد پردیس خودگردان در اختیار شما قرار دهیم. شایان ذکر است بدانید 

اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی، اطالعات درج شده در مدرک دیپلم، اطالعات مربوط به آدرس محل سکونت، 

اطالعات تماس متقاضی و اطالعات مربوط به سهمیه و امتیازهای متقاضی( از جمله مدارکی هستند که باید در 

کنکور دانشگاه بین المللی در اختیار داشته باشید. به یاد داشته باشید عدم وجود هنگام ثبت نام پزشکی بدون 

حتی یکی از این موارد، سبب می شوند تا شما عزیزان نتوانید فرایند ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین 

  .المللی را به درستی طی کنید

  

 نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

ت نام در رشته های با آزمون و بدون آزمون پردیس خودگردان، به صورت الکترونیکی و با مراجعه به سایت ثب

توانند در زمان ثبت نام رشته های بدون سازمان سنجش و آموزش کشور امکان پذیر است. کلیه داوطلبان می

ای که در سایت یند. با توجه به اطالعیهآزمون ترم مهر و ترم بهمن ، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نما

توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایندگردد، داوطلبان میایران تحصیل مبنی بر آغاز ثبت نام منتشر می تفاوتی  .

ندارد قصد ثبت نام در پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان را دارید یا سایر رشته های دیگر. زمان 

باشد و همچنین زمان با آغاز انتخاب رشته در مردادماه میهای بدون آزمون نیمسال اول، همثبت نام در رشته 

گرددثبت نام در نیمسال دوم نیز در بهمن ماه آغاز می .  

باشند، با مراجعه به سایت سازمان داوطلبانی که مایل به شرکت در رشته های بدون آزمون نیمسال دوم می

کارت اعتباری ثبت نام به صورت الکترونیکی، ثبت نام خود را آغاز نمایند سنجش و آموزش کشور و خرید ثبت  .

نام و انتخاب رشته در دانشگاه های بین المللی بدون کنکور ایران، در صورتی که امکان پذیر باشد، به صورت 

توانند پس از تکمیل نمودن فرم ثبت نام، نسبت به انتخاب رشته خود، پذیرد و داوطلبان میزمان صورت میهم



 

 
 

ثبت نام و همچنین عدم خطا در انتخاب کد رشته  اقدام نمایند. توجه دقیق در وارد نمودن اطالعات به هنگام

های انتخابی خود، امری مهم است که کلیه داوطلبان باید به آن توجه داشته باشندمحل . 

  

 راهنمای تصویری ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

ایم با د. به همین دلیل ما تصمیم گرفتهبسیاری از افراد روند ثبت نام در دانشگاه پردیس خودگردان را بلد نیستن

استفاده از متن و تصویر مراحل ثبت نام پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی را یک به یک به شما آموزش 

دهیم و مراحل را طی کنیم تا شما بتوانید با مشاهده و مطالعه این مقاله به راحتی ثبت نام پزشکی بدون کنکور 

را انجام دهید دانشگاه بین المللی برای ثبت نام در گام اول باید وارد وب سایت سنجش کنید، الزم به ذکر است  .

توانید با جستجو کردن عبارت سازمان سنجش در گوگل که در تصویر زیر قابل بدانید که شما به راحتی می

 .مشاهده است وارد وب سایت سنجش شوید

  



 

 
 

 

  

بعد از جستجو کردن عبارت سازمان سنجش در گوگل با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه می شوید. در نتیجه 

 می توانید بر روی لینک وب سایت سنجش کلیک کرده و وارد آن شوید تا بتوانید برای ثبت نام اقدام کنید. در

پایان به این نکته توجه داشته باشید که این وب سایت با عنوان سازمان سنجش آموزش کشور برای شما به نمایش 

 .در می آید

  



 

 
 

 

  

روی عبارت ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله حال که وارد وب سایت سنجش شده اید، باید بر 

کلیک کنید. این مبحث در تصویر زیر  1401پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سراسری مهر سال 

قابل مشاهده است. در مرحله بعد یک صفحه جدید برای شما باز می شود که در انتها آن یک دکمه به نام تایید 

ارد که باید بر روی آن کلیک کنید تا بتوانید وارد مرحله بارگذاری تصویر شویدو ادامه وجود د . 

  



 

 
 

 

  

گذاری کنید. برای انجام این کار ابتدا بر روی گزینهدر این قسمت از کار باید عکس خود را بار  Choose file 

مشخص شده است کلیک نمایید  2کلیک کنید، در مرحله دوم باید بر روی دکمه ارسال عکس که با عدد شماره 

توانید عکس خود را مشاهده مشخص شده است می ۳و عکس خود را بارگذاری کنید. در قسمتی که با عدد شماره 

نشانه گذاری شده است کلیک کنید. الزم به ذکر  ۴ید. در نهایت هم بر روی دکمه تایید و ادامه که با شماره نمای

 .است بدانید در قسمت چپ تصویر نکات مهم برای بارگذاری عکس قرار داده شده است که باید آنها توجه کنید

  



 

 
 

 

  

های مختلف آن تصویر زیر برای شما به نمایش در می آید که باید قسمتبعد از بارگذاری تصویر یک فرم مشابه با 

را با اطالعات درست تکمیل نمایید. این نکته مهم را در نظر داشته باشید که در حین تکمیل این فرم به هیچ وجه 

ید با انتخاب نباید اشتباهی صورت بگیرد. در ادامه یک فرم دیگر برای شما به نمایش در می آید که شما می توان

رشته محل ان را تکمیل نمایید. در انتها هم تایید نهایی اطالعات ثبت نام و رشته های انتخابی در  100حداکثر 

شود که می توانید از طریق ان کد رهگیری و شماره پرونده را دریافت کنیداختیار شما قرار داده می . 

  



 

 
 

 

  

  

 اخبار پیرامون پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

ی دولتی حذف شدها از پذیرش دانشگاه« شبانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان»سه دوره   

تدوین و « ولتید عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در پرداز شهریه دانشجوی سازی پذیرشیکپارچه»نامه  آئین

شودمی انجام پرداز شهریه و روزانه بر این اساس پذیرش در کلیه مقاطع تحصیلی فقط به دو صورت . 

 !بدون کنکور دکتر و پرستار شوید



 

 
 

زاده، معاونت آموزشی وزارت بهداشت موافق پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی و بدون آزمون در  جلیل کوهپایه

های علوم پزشکی نیسترشته . 

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

های داخلی باید مطابق دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: دانشجویان دانشگاه

قیقات و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی های علوم و تحها و مقررات و قوانین ساری و جاری وزارتبا آیین نامه

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

  

  

 :اطالعیه

، ثبت نام بصورت اینترنتی ۱۴۰۱برای پذیرش پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی ورودی مهر و ورودی بهمن 

نجام خواهد شدا sanjesh.org و از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس . 

  

  

 خالصه مطلب

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

خودگردان آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که اگر قصد دارید تا در پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی قبول 

لی را در این زمینه به دست آورید. برای به دست آوردن اطالعات دقیقی در رابطه شوید، بهتر است اطالعات کام

با پزشکی بدون کنکور دانشگاه بین المللی، می توانید از مشاوران ما در ایران تحصیل، مشاوره دریافت کنید. 

ار می دهند. برای براری مشاوران ما تمامی اطالعات مربوط به این موضوع را به طور کامل در اختیار شما عزیزان قر



 

 
 

ارتباط با مشاوران ما، کافی است تا با ما تماس گرفته و یا در زیر این مقاله برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در 

   .سریع ترین زمان ممکن به شما پاسخ داده و شما را یاری خواهند کرد

  

کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله، .  

  

  

 


