
 

 
 

رشته فیزیولوژی یکی از شاخه های پیراپزشکی است که طرفداران بسیار زیادی دارد. به همین دلیل، برخی از افراد به دنبال 

، باید معدل باالیی فیزیوتراپی بدون کنکورثبت نام رشته پذیرش در دانشگاه ها بدون شرکت در کنکور می باشند. آن ها برای 

داشته باشند. همچنین، باید شرایطی را دارا باشند تا بتوانند در دانشگاه ها ثبت نام نمایند. این افراد، می توانند رشته فیزیولوژی 

 .را هم در ایران و هم در برخی از کشورهای خارجی بدون کنکور بخوانند

که می خواهید رشته فیزیولوژی را بدون شرکت در هیچ آزمون و کنکوری بخوانید، بهتر است اگر شما هم جز افرادی هستید 

ابتدا با شرایط و شهریه دانشگاه ها آشنا شوید. ما در ادامه مقاله شرایط تحصیل و ثبت نام رشته فیزیوتراپی بدون کنکور در 

 .و مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کردایران و کشورهای دیگر، شهریه دانشگاه ها و.... را به طور کامل 

  

 معرفی رشته فیزیوتراپی

در ابتدا، بهتر است که شما متقاضیان عزیز را به طور کامل با رشته فیزیولوژی آشنا کنیم. همان طور که در ابتدا مقاله بیان 

ت زیادی دارد. رشته فیزیولوژی، شد، رشته فیزیولوژی، یکی از زیر شاخه های پیراپزشکی است که در بین افراد محبوبی

دانش عملکرد سیستم های زنده است که اعمال حیاتی موجودات زنده، اندام ها، بافت ها، سلول ها و .... را بررسی می کند. 

این رشته، خود دارای چند زیر شاخه می باشد که عبارتند از: فیزیولوژی سلولی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی و 

 .وژی پزشکی می باشندفیزیول

رشته فیزیولوژی یکی از پایه های علوم پزشکی است که با آناتومی ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که 

فیزیولوژی نوعی علم است که عملکرد اندام های مختلف بدن اعم از: نحوه عملکرد قلب، نحوه عملکرد کلیه و سایر اندام ها 

قرار می دهد. افراد می توانند این رشته را هم با شرکت در کنکور و هم بدون شرکت در کنکور و بر اساس  را مورد مطالعه

سوابق تحصیلی خود، مطالعه نمایند. اما برای ثبت نام رشته فیزیوتراپی بدون کنکور، باید شرایطی را دارا باشند که در ادامه 

 .مقاله آن ها را بیان خواهیم کرد

  

  

 .شیدبا ما در ایران تحصیل همراه با رشته مدیریت بیمه بدون کنکور اطالع از شرایط برای کسب

  

  

 شرایط پذیرش رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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همان گونه که بارها در مقاله بیان شده است، شما عزیزان اگر قصد پذیرش و ثبت نام بدون کنکور در رشته فیزیولوژی را 

بخوانید. برخی از دارید، باید شرایط خاصی را دارا باشید. در غیر این صورت، نمی توانید بدون کنکور در این رشته درس 

  :مهم ترین این شرایط و ضوابط، شامل موارد زیر می باشند

 شما متقاضیان عزیز باید به قوانین مربوطه به دانشگاه محل پذیرش خود عمل کنید. 

 شما داوطلبان گرامی نباید هیچ گونه فساد اخالقی داشته باشید. 

 ی یا گواهی فراغت از تحصیل خود را ارائه دهیدمتقاضیان و داوطلبان عزیز باید حتما مدرک دانش آموختگ. 

  درصد برتر هم رشته ای و هم ورودی خود تا پایان نیمسال ششم بوده و حداکثر تا ترم  ۱۵شما متقاضیان باید شامل

 .فارغ التحصیل شوید ۸

  را داشته  ۹۹شما دانشجویان عزیز باید بالفاصله پس از دانش آموختگی قصد ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد

 .باشید

  اگر قصد تحصیل در رشته فیزیولوژی ورزشی را دارید، باید در مصاحبه دانشگاهی حضور داشته و رتبه الزم را

 .کسب کنید

 شما داوطلبان عزیز برای ثبت نام در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی، باید معدل باالیی داشته باشید. 

شته یا تغییر محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی بدون کنکور کارشناسی ارشد الزم به ذکر است تا بدانید که تغییر ر

 .امکان پذیر نمی باشد

  

 تحصیل رشته فیزیوتراپی در مقاطع باالتر

رشته فیزیوتراپی در ایران هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری وجود دارد. فارغ التحصیالن رشته 

 .نند بعد از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد، به دو صورت ادامه تحصیل دهندفیزیوتراپی می توا

 :شیوه های ادامه تحصیل با کارشناسی فیزیوتراپی عبارتند از

 شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 

در صورت قبولی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی می توانند در آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی شرکت کنند و 

 .در رشته فیزیوتراپی، ادامه تحصیل دهند

همچنین می توانند در گرایش فیزیوتراپی ورزشی )که فقط مختص دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی است(، 

 .فیزیولوژی، مدیریت توانبخشی، علوم تشریحی، سالمت سالمندی، ارگونومی و فیزیک پزشکی مشغول به تحصیل شوند

  رشته های علوم پزشکیشرکت در 



 

 
 

رشته مهندسی  دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی می توانند در بعضی از رشته های علوم پزشکی شامل

)بیوالکتریک(، رشته مهندسی پزشکی )زیست مواد(، رشته اپیدمیولوژی، رشته اقتصاد بهداشت، رشته انفورماتیک  پزشکی

رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، رشته  فناوری اطالعات سالمت،پزشکی، رشته ارزیابی فناوری سالمت، رشته 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، رشته نانوتکنولوژی پزشکی، رشته زیست فناوری پزشکی، رشته رفاه اجتماعی، تاریخ 

آموزشی در  علوم پزشکی، آموزش پزشکی، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، آمار زیستی، تکنولوژی

 .علوم پزشکی، و ژورنالیسم پزشکی ادامه تحصیل دهند

همچنین با مدرک کارشناسی فیزیوتراپی می توان در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی شرکت کرد، که دارای شرایط خاص 

 .است… مثل معدل، حد نصاب نمره و 

 

 تحصیل رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور

مقاله ذکر شد، شما داوطلبین عزیز می توانید عالوه بر دانشگاه های ایران، در دانشگاه های  همان طور که در بخش پیشین

خارج از کشور نیز درس بخوانید. البته، برای تحصیل در خارج از کشور، باید شرایط ذکر شده را به خوبی مطالعه کرده و 



 

 
 

شورهای خارجی در این رشته بر اساس سوابق تحصیلی، دارا باشید. الزم به ذکر است تا بدانید که اغلب دانشگاه ها در ک

 :دانشجو می پذیرند. تعدادی از این کشورها، شامل موارد زیر می باشند

 انگلستان 

 آمریکا 

 روسیه 

به یاد داشته باشید که دانشگاه ها در کشورهای خارجی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می 

پذیرند. اما، شهریه تحصیل در دانشگاه های کشورهای ذکر شده، کمی گران می باشند. برای اطالع دقیق از شهریه این رشته 

، تماس بگیرید. ایران تحصیلج از کشور، می توانید با مشاوران ما در در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه های خار

 .همکاران ما اطالعات کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد

  

 شرایط تحصیل در رشته فیزیوتراپی بدون کنکور در خارج از کشور

ایران، شما عزیزان می توانید در کشورهای دیگر نیز بدون شرکت در کنکور، ثبت نام رشته فیزیوتراپی داشته عالوه بر 

باشید و درس بخوانید. اما برای تحصیل در خارج از کشور نیز شما عزیزان باید شرایطی را دارا باشید که برخی از مهم 

 :ترین و اصلی ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند

 اوطلبین عزیز باید در یکی از گروه های علوم تجربی و یا ریاضی و فیزیک تحصیل کرده باشندد. 

 متقاضیان گرامی باید دارای مدرک معتبر دیپلم و پیش دانشگاهی باشند. 

 تسلط به زبان انگلیسی و دارا بودن مدارک معتبر از جمله TOFEL و  IELTS  با نمره مورد قبول، برای تمامی

 .دگان ضروری استشرکت کنن

 داوطلبین الزم است به زبان کشوری که می خواهند در آن تحصیل کنند، مسلط باشند. 

 متقاضیان باید از توانایی مالی باالیی برخوردار باشند تا در پرداخت شهریه دچار مشکل نشوند. 

  

  

 مقاطع تحصیلی و گرایش های رشته فیزیوتراپی

دارای سه مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری  کنکورثبت نام رشته فیزیوتراپی بدون 

 است و در مقطع کارشناسی گرایشی وجود ندارد.

توانند در این رشته می فارغ التحصیالن سال است. ۲سال و در دوره کارشناسی ارشد  ۴مدت تحصیل در دوره کارشناسی 

 ادامه تحصیل دهند.… و  فیزیولوژی تشریح، آناتومی، مانند فیزیوتراپی، علوم رشته هایی
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 لیست دروس رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

شما داوطلبان عزیز، می توانید در هر یک از زیر شاخه های رشته فیزیولوژی اعم از، فیزیولوژی سلولی، فیزیولوژی 

درس بخوانید. در واقع، شما می توانید هم در جانوری، فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پزشکی، در مقاطع تحصیلی مختلف 

مقطع تحصیلی کارشناسی، هم در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری در این رشته درس بخوانید. دروس 

و چارت درسی هر یک از این مقاطع با یکدیگر متفاوت می باشند. اما، ما در ادامه به طور خالصه شما عزیزان را برخی 

 .روس این رشته در مقاطع تحصیلی مختلف، آشنا خواهیم کرداز د

  

 لیست دروس کارشناسی رشته فیزیوتراپی

 علوم آزمایشگاهی 

 بهداشت حرفه ای 

 بهداشت عمومی 

 فیزیوتراپی 

 فناوری سالمت 

 مامایی 

 اتاق عمل 

 پرستاری 

  1تغذیه 

  2تغذیه 

 هوشبری 

  

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید رشته هوشبری بدون کنکور جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام در

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 فیزیوتراپی بدون کنکورلیست دروس کارشناسی ارشد رشته 

 بیوشیمی 

 فیزیولوژی سلول 

 آناتومی تنه 

 بیولوژی مولکولی 

 نوروآناتومی 

 زبان تخصصی 

 فیزیولوژی قلب و گردش خون 

 فیزیولوژی گوارش 

 فیزیولوژی تنفس 

 اطالع رسانی پزشکی 

 فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن 

 آمار حیاتی 

 فارماکولوژی پزشکی 

 فیزیولوژی غدد درون ریز 

  

 درسی رشته فیزیوتراپی در مقطع دکتری چارت

 بیولوژی مولکولی 

 فیزیولوژی سلول 

 فیزیولوژی گوارش 

 فیزیولوژی کلیه 

 فیزیولوژی قلب و گردش خون 

 فیزیولوژی تنفس 

 فیزیولوژی غدد درون ریز 

 الکتروفیزیولوژی 

 آمار و روش تفسیر داده ها 

 اطالع رسانی 

 فیزیولوژی اعصاب 

 فیزیولوژی رشد و پیری 

  



 

 
 

 

  

  

 لیست دانشگاه های پذیرنده رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

شما عزیزان می توانید هم در دانشگاه های دولتی و هم در دانشگاه های آزاد، بر اساس سوابق تحصیلی، در رشته فیزیولوژی 

 :درس بخوانید. برخی از این دانشگاه ها به شرح زیر می باشند

  

 فیزیوتراپی بدون کنکور دانشگاه های سراسری پذیرنده رشته

  



 

 
 

 دانشگاه ارومیه

 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

 دانشگاه بیرجند

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه تهران

 دانشگاه حکیم سبزواری

 دانشگاه خوارزمی تهران

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 دانشگاه شهر کرد

 مشهد-دانشگاه فردوسی

 سنندج-دانشگاه کردستان

 رشت -دانشگاه گیالن

 خرم آباد-دانشگاه لرستان

 بابلسر-دانشگاه مازندران

  

 دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته فیزیوتراپی بدون کنکور

  

 دانشگاه تربیت مدرس

 هللا دانشگاه علوم پزشکی بقیه

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان



 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 علوم پزشکی یزددانشگاه 

  

 رشته فیزیوتراپی بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان پذیرنده

  

 دانشگاه ارومیه

 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه تربیت مدرس

 بابلسر-دانشگاه مازندران

  

 شهریه رشته فیزیوتراپی در دانشگاه ها

اساس برخی از شرایط، بدون شرکت در کنکور، در رشته فیزیولوژی  همان طور که بیان شد، شما عزیزان می توانید بر

درس بخوانید. حال، ممکن است سوال کنید که شهریه تحصیل در این رشته آن هم بدون کنکور، چقدر است؟ در پاسخ به این 

زیرا، دانشگاه های مختلفی  سوال باید بگوییم که شهریه ثبت نام در این رشته در دانشگاه های مختلف، بسیار متفاوت می باشند.

 .در این رشته دانشجو می پذیرند

شما عزیزان برای اطالع از شهریه این رشته، ابتدا باید دانشگاه مد نظر خود را انتخاب کنید، سپس از یک مشاور خوب کمک 

عزیزان در این زمینه یاری بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل با در دست داشتن جدید ترین اطالعات، می توانند به شما 

 .رسانند. البته، برای آشنایی با شهریه دانشگاه های آزاد می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدشهریه دانشگاه آزادجهت کسب اطالع از 

https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 

 
 

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون رشته فیزیوتراپی

 فیزیولوژی ورزشی دستیار امیر قلعه نویی را به دانشگاه برگرداند

 شد دکترا مقطع لوژی ورزشی دردر رشته فیزیو فکر گل گهر سیرجان موفق به قبولی مربی جوان و خوش

 کتاب فیزیولوژی انسانی برای دانشجویان تربیت بدنی منتشر شد

های درس فیزیولوژی انسانی رشته تربیت بندی آن بر اساس سرفصلفصل است و فصل 12انسانی شامل  کتاب فیزیولوژی

 .تدوین شده است بدنی

 شود/ آشنایی با رشته فیزیولوژیاندازی میهمرکز الکتروفیزیولوژی در دانشگاه آزاد اسالمی قم را

رشته فیزیولوژی برای آشنا شدن متقاضیان ادامه تحصیل با  بر معرفی واحد قم عالوه اسالمی دانشگاه آزاد عضو هیئت علمی

 .اندازی مرکز الکتروفیزیولوژی در این واحد دانشگاهی خبر داداین رشته از راه

  

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

  

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به  ثبت نام رشته فیزیوتراپی بدون کنکورما در این مقال سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

یاد داشته باشید که اگر قصد ثبت نام در این رشته را دارید، ابتدا از ظرفیت دانشگاه مد نظر خود اطالعات کاملی به دست 

آورید، سپس نسبت به ثبت نام اقدام کنید. عالوه بر این، بهتر است که از شهریه دانشگاه مد نظر خود اطالع یابید. برای کسب 

این اطالعات، بهتر است که با یک مشاور خوب و مجرب، ارتباط برقرار کنید. مشاوران ما با داشتن چندین سال سابقه و 

یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما، می توانید با ما تماس گرفته و یا  دانش کافی، می توانند به شما عزیزان

 .برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما عزیزان را یاری خواهند کرد

  

  

  

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/رشته-فیزیولوژی-بدون-کنکور-1401-دانشگاه-ها-شهریه-ایران-تحصیل.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/رشته-فیزیولوژی-بدون-کنکور-1401-دانشگاه-ها-شهریه-ایران-تحصیل.pdf
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