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به صورتی است که داوطلبان می توانند بدون شرکت در آزمون کنکور در آن پذیرفته شوند. برای   بدون کنکور  یبدن تیرشته ترب

این رشته به صورت بدون کنکور سوابق تحصیلی و معدل داوطلبان در نظر گرفته خواهد شد. البته یک سری پذیرفته شدن در 

وانند به صورت بدون کنکور در این رشته ادامه تحصیل بدهند.  شرایط تعیین می شود که داوطلبان باید آن ها را داشته باشند تا بت

را   یکاربرد یبدون کنکور علم یبدن تیتربو شرایط  بدون کنکور آزاد  یبدن تیترب در ادامه همراه ما باشید تا شرایط رشته

را در اختیار  یبدون کنکور سراسر  یبدن تیترب  به همراه نور  امیبدون کنکور پ یبدن تیترببررسی کرده و جزییات مربوط به 

 شما قرار دهیم. 

 

 

 

 بدون کنکور  یبدن تیتربرشته 

رشته تربیت بدنی یکی از رشته هایی است که عالقه مندان خاص خود را دارد. برای شرکت در این رشته و ادامه تحصیل در آن  

آن ادامه تحصیل دهند. اگرچه این رشته در گذشته   نیازی به دیپلم خاصی نیست و تمامی داوطلبان از هر رشته ای می توانند در 

 مرتبط با رشته های علوم انسانی بوده است؛ اما در حال حاضر مرتبط با رشته های پزشکی می باشد. 

در حال حاضر افرادی که این رشته را انتخاب می کنند پس از فراغت از تحصیل می توانند مشاوره سالمتی و پزشکی نیز به 

 . دیگران بدهند

 

 

شامل  شده است،  گر یمشابه د یآن نسبت به رشته ها ز یکه سبب تما یبدن تیرشته ترب الن یفارغ التحص یها  یجمله توانمند از 

 موردهای زیر می شود: 

 افراد   یسالمت از  یتخصص ی آگاه •

 رفع آن ها  یو روش ها یورزش ناتیمانع انجام تمر  یها یمار یب صیتشخ •

 ی در مراکز ورزش یکار به عنوان مسئول ورزش ییتوانا •

 در مراکز ورزشیمشاوره   ییتوانا •

  یورزش یبه عنوان مرب استخدام  •

 یورزش  یو ارائه آموزش ها یاز صدمات ورزش یر یشگیپ •

 

 بدون کنکور  یبدن تیدر رشته ترب رشیپذکلی   طیشرا

 بدنی به صورت بدون کنکور را بررسی کنیم.در این قسمت همراه ما باشید تا شرایط پذیرش در رشته تربیت 

 از جمله ابتدایی ترین موارد می توان به ارئه سوابق تحصیلی و داشتن مدرک دبیرستان و پیش دانشگاهی اشاره کرد. 

 

 است: ر یموارد ز  یبه کنکور سراسر  از ین یب یبدن تیدانشجو در رشته ترب رشیپذ طیشرا گر ید از 

 



 اسالمی اعتقاد به جمهوری  •

 اسالم   یبه احکام عمل احترام •

 به مواد مخدر  اد یاعت  عدم •

 ی جسم یها  یتوانمند داشتن •

 نهیشیسوء سابقه و سوء پ نداشتن •

 ی و حکومت ینیضد د یدر گروه ها  تیسابقه عضو نداشتن •

 ران یا  یاسالم یجمهور  یقانون یبه چهارچوب ها اعتقاد •

 یینایکامل ب یسالمت •

 یجسم تیمعلول نداشتن •

 ی و کالم ییشنوااز نظر   کامل  سالمت •

  

 

 بدون کنکور  یبدن تیتربثبت نام  یبرا یلیتحص طیشرا

را بررسی کردیم. در این قسمت قصد داریم به   بدون کنکور  یبدن تیتربرشته در قسمت فوق شرایط کلی برای پذیرفته شدن در 

 بررسی شرایط تحصیلی بپردازیم. 

 ارائه مدارمک زیر الزامی است:   بدون کنکور  یبدن تیترببرای ادامه تحصیل در مقطع کاردانی رشته 

 م ی چهار ساله نظام قد پلمید ارائه •

 د ینظام جد پلمیمدرک د ارائه •

 ی دانشگاه شیمدرک پ ارائه •

 پلم یفوق د ای و  یردانمدرک کا ارائه •

 یعلوم پزشک یکاردان یلیمدرک فارغ التحص ارائه •

 

 

 بدون کنکور  یبدن تیتربمراحل ثبت نام در رشته 

را داشته باشید، می توانید برای ثبت نام اقدام کنید. توجه داشته باشید که   بدون کنکور  یبدن تیترباگر شرایط ثبت نام در رشته  

ممکن است در هر دانشگاه با دانشگاه دیگر مراحل ثبت نامی کمی متفاوت باشد. به همین دلیل ما مراحل کلی ثبت نام را در این  

 قسمت بررسی خواهیم کرد. 

 

 است: ر یموارد ز  ین سراسر بدون آزمو یبدن تیانجام ثبت نام رشته ترب مراحل

 

 سنجش اقدام کنید.  تیبه سا ورود در ابتدا باید برای 

 می توانید از جزییات شرایط تعیین شده با خبر شوید.  ثبت نام یدفترچه راهنما دانلود در مرحله بعدی با  

 بپردازید.  ذکر شده در دفترچه  طیشرا یتمام قیدق  مطالعهسعی کنید بع 

 اقدام کنید. ثبت نام  یبرا از ی کردن مدارک مورد ن فراهمسپس باید برای 

اقدام کنید و در نهایت ثبت نام خود را با گرفتن کد   ینترنتیبه صورت ا یکارت اعتبار  هیتهجهت تکمیل ثبت نام نیز باید برای 

 رهگیری نهایی کنید. 

 

 



 

 

 بدون کنکور  یبدن تیتربرشته ثبت نام  برای مدارک الزم

الزامی است. داوطلبان باید کلیه مدارک را آماده کرده و ارائه دهند    بدون کنکور  یبدن تیتربی ثبت نام رشته ارائه مدارک نیز برا

 که شامل موارد زیر می شود. 

 

 ی و شناسنامه ا یفرد اطالعات •

 

 جدید باشد. داوطلب که  دیسف نهیبا زم ی رنگ 6*4 ای 4*3 عکس •

 

  یرشته ها النیو فارغ التحص یمعدل کتب یرشته نظر  النی)فارغ التحص پلم ید  یلیالتحص فارغ مدرک معدل  و عنوان •

 شود(  یآن ها را محاسبه م  پلمیو کاردانش معدل د یحرفه ا یفن

 

 همراه  و  ثابت تلفن شماره و سکونت  محل اطالعات •

 

 ی معدل در قبول ر یتاث

  ر یداوطلبان با کمک جدول ز   نیباشد. بنابرا یم پلمیبراساس معدل د یلی صرفا براساس سوابق تحص ا یرشته بدون کنکور  انتخاب

 کنند.  دا یخود اطالع پ پلمیو نوع د  یلیبا توجه به گروه تحص پلم ید  یمعدل کتب ر یتاث بیاز ضر   توانند،یم

 

 ها   پلمید ر یسا علوم و معارف  یانسان ی تجرب یاضیر  یشیآزما گروه

 51.4 57.1 57.1 100 100 ی و فن یاضیر  علوم

 51.4 57.1 57.1 100 100 یتجرب علوم

 51.4 100 100 57.1 57.1 ی انسان  علوم

 100 100 100 100 100 هنر 

 100 100 100 100 100 خارجه یها زبان

 

 

 

 

 بدون کنکور  یبدن تیثبت نام رشته ترب زمان

رای سال جاری بررسی کنیم. در ابتدا الزم  در این قسمت همراه ما باشید تا زمان ثبت نام رشته تربیت بدنی بدون کنکور را ب

است بدانید که زمان ثبت نام در دو نیمسال اول و دوم انجام خواهد شد. در جدول زیر ما آخرین تاریخ های اعالم شده را آورده  

در این مقاله   ایم. توجه داشته باشید که کلیه زمان بندی ها در دفترچه اعالم خواهد شد که ما برای سهولت بیشتر شما عزیزان

 تمامی تغییرات را اعالم خواهیم کرد. 



 زمان ثبت نام  سال یورود مسالین

 شد.  دیتمد ۱۴۰۱ماه  ور یشهر  ۶تا  1401 اول مهر  مسالین

 1400آذر ماه  20تا  14 1400 دوم بهمن  مسالین

 اعالم نشده است  1401

 

 اطالعیه : 

 شد.  دی تمد ۱۴۰۱ماه  ور یشهر  ۶تا  رشته های بدون کنکور  یسیزمان نام نو

 

 

 

 

 

 خالصه مطلب 

و    میآشنا کن یبدون کنکور سراسر  یبدن تیدر رشته ترب لیتحص یکل طیرا با شرا زانیتا شما عز  میکرد یمقاله سع نیا در 

 . م یقرار ده ارتانیدر اخت  یدیثبت نام و زمان انجام آن اطالعات مف یچگونگ رامونیپ

 

با مشاوران متخصص ما در مرکز الو   دیتوان یم دیهست ی سوال ایاز موارد فوق دچار ابهام و   کیهر  رامونیکه پ یصورت در 

شود   یکه به صورت مرحله به مرحله به شما ارائه م شانیا ی تخصص یها  ییو از راهنما د ییسالم مشاور تماس حاصل فرما

 است.  ی لیتحص یها تیبه موفق یابیدست  یبرا ماش یشگیهم  ی.الو سالم مشاور حامدیبرخوردار شو

 

 

 

 


