
 

 
 

  پردیس کنکور بدون دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی یکی از رشته های محبوب در سطح جامعه به شمار می رود. اغلب افرادی که در رشته تجربی 

درس خوانده اند، عالقمند قبولی در رشته دندانپزشکی می باشند. به علت زیاد بودن متقاضیان این رشته، قبول 

سئله باعث شده تا برخی از افراد به دنبال شدن در این رشته با کنکور، کار بسیار سختی به نظر برسد. همین م

باشند. قبولی در دندانپزشکی بدون آزمون پردیس کیش، ملزم  دندانپزشکی بدون کنکور پردیس تحصیل در

باشد. اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در به پرداخت شهریه و دارا بودن برخی از شرایط می 

  .دندانپزشکی بدون کنکور پردیس کیش قبول درس بخوانید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 دندانپزشکی بدون کنکور پردیس خودگردان تهران

قبولی در رشته دندانپزشکی برای داوطلبان تهرانی به اندازه تمامی شهرستان های دیگر حائز اهمیت می باشد. 

ر شهرستان ها و شهرهای همچنین با توجه به اینکه دانشگاه های تهران تراز علمی بسیار باالتری نسبت به سای

آیا دندانپزشکی  .دیگر دارند، به همین دلیل قبولی برای این متقاضیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد

بدون آزمون پردیس تهران امکان پذیر است؟ در سال های گذشته این امکان وجود داشت. در واقع، دانشگاه 

نسبتا سنگین در اکثر رشته های تحصیلی علوم پزشکی و غیر علوم پردیس خودگردان با دریافت شهریه های 

داوطلبانی که مایل و عالقه مند به شرکت در دندانپزشکی بدون آزمون پردیس  .پزشکی دانشجو جذب می کند

کیش می باشند، حتما باید واجد شرایط خاصی باشند. این شرایط، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه ها، 

 .رشته و کد رشته مربوطه به آن قابل مشاهده نمی باشداین 
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 شرایط ثبت نام بدون کنکور دندانپزشکی پردیس

همان طور که در بخش های پیشین مقاله بیان کردیم، داوطلبان عزیزی که مایل به ادامه تحصیل در دندانپزشکی 

برخی از مهم ترین شرایط ثبت نام در  بدون آزمون پردیس کیش هستند، باید شرایط ثبت نام را دارا باشند.

  :دندانپزشکی بدون کنکور پردیس کیش، شامل موارد زیر می باشند

این معدل نسبت به نوع دیپلم می   .دارا بودن حداقل معدل الزم در رشته های تجربی و ریاضی می باشد ✅

ی که از معدل باالیی برخوردار می باشند، تواند متفاوت باشد. بنابراین امکان ثبت نام و پذیرش تنها برای متقاضیان

 .وجود خواهد داشت

با توجه به اینکه دانشگاه های پردیس بین الملل یکی از دانشگاه هایی است که برای جذب دانشجویان خارج  ✅

از کشور تاسیس شده است و بسیاری از دروس آنان به زبان انگلیسی می باشد، به همین دلیل برخوردار بودن 

 .الی زبان و همچنین دارا بودن مهارت از جمله شروط الزم برای این رشته محسوب می گرددسطح با

چنانچه مایل به کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شرایط ثبت نام بدون کنکور دندانپزشکی پردیس و همچنین  ��

که شماره های  ایران تحصیل دندانپزشکی بدون کنکور پردیس می باشید، می توانید با مشاورین و متخصصین

آنان در سایت موجود می باشد، تماس حاصل نمایید. متخصصین ایران تحصیل همه روزه، حتی در ایام تعطیل، 

 .آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود

  

 گذشتهشرایط دندانپزشکی بدون کنکور پردیس در سال های 

در سال های گذشته وزارت بهداشت برای ورود دانشجویان به کشور و تحصیل آن ها در رشته دندانپزشکی شرایطی 

 :را مد نظر گرفت که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت

 در امتحانات کتبی ۱۶داشتن مدرک دیپلم با معدل حداقل  ✅
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پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل برای وزارت بهداشت حائز مسئله دومی که در زمان ثبت نام در رشته دندان ✅

 .در مقطع پیش دانشگاهی می باشد ۱۷اهمیت می باشد کسب معدل باالتر از 

واحد درسی مرتبط در موسسه تحصیلی خارج از کشور به طور پیوسته با میانگین نمره  ۷۲طی کردن حداقل  ✅

 ۱۵باالی 

سسه هایی که مورد تایید وزارت بهداشت هستند )در صورتی که عضویت و طی شدن مدارج تحصیل در مو ✅

 (مرکز تحصیلی شما در خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت نباشد دارا بودن باقی ویژگی ها اهمیتی ندارد

  

  

 

  

  

 شهریه دندانپزشکی پردیس بین الملل

یه دندانپزشکی پردیس بین الملل در سال جدید به طور رسمی از سوی این مرکز اعالم نشده است و نرخ شهر

هایی که می توانید با جستجو در اینترنت بیابید معموال مربوط به سال های گذشته می باشد. اما، با توجه به اینکه 
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درصد افزایش پیدا می کند می  ۱۵ا حداکثر ت ۱۰نرخ هزینه های این مرکز برای رشته دندانپزشکی هر ساله از 

توان به طور حدودی از هزینه های ثبت نام در پردیس بین الملل برای رشته دندانپزشکی مطلع شد؛ در ادامه با 

 :باشید  بررسی جدول شهریه ثبت نام در دانشگاه پردیس بین الملل برای این رشته با ما همراه

  

 تومان ۲۵/۳۰۰/۰۰۰الی  ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ شهریه ثابت

 تومان ۴/۴۲۷/۰۰۰الی  ۴/۲۳۵/۰۰۰ واحد نظری

 تومان ۶/۹۵۷/۰۰۰الی  ۶/۶۵۵/۰۰۰ واحد عملی

 تومان ۵/۶۹۳/۵۰۰الی  ۵/۴۴۵/۰۰۰ واحد نظری

 تومان ۱۰/۱۲۰/۰۰۰الی  ۹/۶۸۰/۰۰۰ واحد عملی آزمایشگاه

 تومان ۱۰/۱۲۰/۰۰۰الی  ۹/۶۸۰/۰۰۰ واحد کارآموزی

 تومان ۱۰/۱۲۰/۰۰۰الی  ۹/۶۸۰/۰۰۰ واحد پایان نامه

  

توجه داشته باشید که این دانشگاه در حال حاضر هیچ پذیرش بدون کنکوری در زیر شاخه های پزشکی ندارد  ��

 .و مبالغ بر اساس تعرفه های افزایش محاسبه شده است

  



 

 
 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دندانپزشکی بدون کنکور پردیس

در این مقاله قصد داریم اطالعاتی را در مورد مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بدون کنکور دندانپزشکی دانشگاه 

 پردیس خودگردان در اختیار شما قرار دهیم. برخی از مهم ترین این مدارک مورد نیاز برای دندانپزشکی بدون

  :آزمون پردیس کیش، شامل موارد زیر می باشند

 4*3اسکن عکس  ️✔

  مدارک شناسایی اعم از شناسنامه و کارت ملی️✔

 سوابق تحصیلی️✔

 اطالعات درج شده در دیپلم️✔

 آدرس محل سکونت️✔

 اطالعات مربوط به سهمیه و امتیاز ها️✔

  اطالعات تماس️✔
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 نحوه ثبت نام دندانپزشکی بدون کنکور پردیس

برای ثبت نام دندانپزشکی بدون کنکور پردیس کیش، شما عزیزان باید مراحلی را طی نمایید که این مراحل، 

  :شامل موارد زیر می باشند

گر خود را باز کرده و نام سازمان سنجش آموزش کشور را در مرورگر خود جستجو کنید. در گام اول باید مرور ️✔

الزم به ذکر است بدانید بعد از انجام این کار گوگل لینک وب سایت رسمی سازمان آموزش کشور را برای شما به 

ارد وب سایت سازمان نمایش در می آورد و شما می توانید از طریق لینک که در تصویر زیر قابل مشاهده است و

 .سنجش شوید

  



 

 
 

 

زمانی که وارد وب سایت سنجش می شوید در سمت راست چند گزینه وجود دارد که یکی از آنها گزینه  ️✔

ری کلیک کنید. بعد از کلیک کردن بر روی سراسری است. در این قسمت از کار شما باید بر روی گزینه سراس

گزینه سراسری باید مطابق تصویر زیر بر روی گزینه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش 

دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سراسری کلیک کنید. توجه داشته باشید این گزینه تنها برای افرادی 

کت در کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پردیس به تحصیل مناسب است که قصد دارم بدون شر

 .بپردازند

  



 

 
 

 

  

نید در این قسمت از کار باید تصویر خود را در سایت رسمی سازمان همانطور که در تصویر زیر مشاهده می ک ️✔

 سنجش بارگذاری کنید. این نکته را در نظر داشته باشید برای انجام این کار تنها کافی است بر روی گزینه

Choose file در ادامه بهتر است ذکر کنیم که می توانید .کلیک کنید و فایل تصویر خود را بارگذاری نمایید 

تصویر عکسی که بارگذاری کرده اید را در کادر مشخص شده در تصویر زیر مشاهده نمایید. و در انتها بر روی 

دکمه تایید و ادامه کلیک کنید تا بتوانید وارد مرحله بعد شوید. البته توجه داشته باشید که بارگذاری تصویر در 

ست که باید قبل از بارگذاری به آنها توجه کنید وب سایت رسمی سازمان سنجش دارای قواعد و مقررات مهمی ا

و از آنها مطلع باشید. اگر اطالعاتی نسبت به این قوانین و مقررات ندارید تنها کافی است در سمت چپ صفحه 

 .بارگذاری تصویر بخش نکات مهم را با دقت مطالعه نمایید



 

 
 

  

 

  

آخرین مرحله مربوط به تکمیل فرم مربوط به رشته دندانپزشکی بدون کنکور پردیس می باشد که می توانید  ️✔

باشد چون مربوط به اطالعات  با مشاهده تصویر زیر از آن بیشتر مطلع شوید. تکمیل کردن فرم زیر بسیار آسان می

 .شخصی هر فرد است و گزینه پیچیده ای در آن وجود ندارد

  



 

 
 

 

  

 �� خالصه مطلب ��

رسیده ایم مطمئناً شما به رشته  دندانپزشکی بدون کنکور پردیس حال که به پایان مقاله تحصیل در رشته

همانطور که در مقاله مطالعه گردید اطالعات دقیقی نسبت به تحصیل در  دندانپزشکی عالقه بسیار زیادی دارید.

رشته دندانپزشکی بدون کنکور پردیس کیش در اختیار شما قرار داده ایم و مطمئنا شما به راحتی می توانید با 

را در استفاده از راهنمای تصویری ثبت نام در وب سایت رسمی سازمان سنجش ثبت نام نمایید. این نکته مهم 

نظر داشته باشید به غیر از دانشگاه پردیس امکان تحصیل در رشته دندانپزشکی در دانشگاه آزاد هم برای داوطلبان 

وجود دارد. در نهایت امیدواریم موارد موجود در این مقاله بتواند در انتخاب مسیر برای تحصیل در رشته 

 .دندانپزشکی برای شما مفید واقع شود

  

 �� .کنید کلیک د پی دی اف مقالهبرای دانلو ��
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