
 

 
 

یکی از پرطرفدارترین رشته های تحصیلی در میان 

است. با توجه  پیراپزشکی بدون کنکورداوطلبان، رشته های 

و بازار کار نسبتا به نیاز جامعه به رشته های پیراپزشکی 

خوبی که برای این رشته ها فراهم شده است داوطلبان پذیرش 

در رشته های پیراپزشکی، می توانند بدون نیاز به کسب رتبه 

مجاز در دانشگاه پذیرفته شوند.رشته های بیمارستانی بدون 

ی بدون کنکور ، مامایی بدون رشته های پرستار شامل کنکور

و  کنکور ، اتاق عمل بدون کنکور ، هوشبری بدون کنکور

علوم آزمایشگاهی بدون  مانند رشته های علوم پزشکی دیگر

کنکور می شوند. در این رشته ها داوطلبان باید عالوه بر 

واحدهای درسی در دوره کارشناسی واحدهای کارورزی و 

ز انجام دهند.برای اطالعات طرح نیروی انسانی خود را نی

 .بیشتر در این مقاله با ما همراه باشید

  

رشته های پیراپزشکی بدون کنکور به طور کلی در بحث 

بهداشت و درمان تحت نظر و مشورت پزشکان فعالیت دارند 

و اکثر دانشجویان این رشته ها پس از فارغ التحصیلی در 
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غیره مشغول به بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز درمان و 

 .کار می شوند

  

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با رشته های بیمارستانی 

بدون کنکور، گروه های رشته های پیراپزشکی را برایتان 

 :ذکر می کنیم

 علوم آزمایشگاهی 

 گروه اتاق عمل 

 هوشبری 

 رادیولوژی 

 فناوری اطالعات سالمت 

 کاردرمانی 

 فوریت های پزشکی 

  

  شکی بدون کنکوررشته های پیراپز

رشته  مثل مامایی، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، پرستاری، کاردرمانی و... که به عنوان رشته هایی

شناخته می شوند در بین شرکت کنندگان کنکور سراسری گروه آزمایشی تجربی بسیار پرطرفدار اند و  پیراپزشکی های

کنند پس از فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار در کنار سایر تحصیل می  پیراپزشکی دانشجویان که در رشته های

 .متخصصان به منظور تکمیل فعالیت کادر درمانی مشغول به کار می شوند



 

 
 

  

رشته  در ایران وضعیت مطلوبی دارد و طبیعتا متقاضیان زیادی برای تصاحب این رشته های پیراپزشکی بازار کار

با شرکت در کنکور علوم تجربی انجام می شود،  رشته ها ردازند. عموما پذیرش در ایندانشگاهی با هم به رقابت می پ های

بدون آزمون اعالم شده  رشته های توسط وزارت بهداشت، به عنوان رشته های پیراپزشکی با این حال سابقه داشته است که

 .انجام شود پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و پذیرش در آن ها صرفا

  

علوم  در مقطع کاردانی دانشگاه های رشته های پیراپزشکی برخی از 97تا  94یم وزارت بهداشت در سال های بنا به تصم

 شامل رشته ها اضافه شدند که این رشته های بدون کنکور به پزشکی

  بهداشت خانواده –کاردانی بهداشت عمومی 
  مبارزه با بیماری ها –کاردانی بهداشت عمومی 
 ای کاردانی بهداشت حرفه 
 کاردانی مامایی 
 کاردانی اتاق عمل 
 کاردانی هوشبری 

 اطالعیه

به بعد در رشته های پیراپزشکی پذیرش بدون  97از سال 

 . آزمون صورت نگرفت

  

  

با توجه به تصمیم گیری وزارت بهداشت در مقطع کاردانی 

رشته های پیراپزشکی بدون کنکور  برخی

شاهد پذیرش به صورت بدون کنکور می  1401 کاردانی

باشیم. پذیرش در این رشته ها براساس سوابق تحصیلی، از 



 

 
 

میان داوطلبان بومی و با انجام مصاحبه صورت می 

كت مجدد پذیرفته شدگان الزم به ذکر است که شر گیرد.

سنوات قبل كه دركد رشته محل های دارای تعهد خدمت 

پذیرفته شده اند، در این رشته محل ها مجاز نخواهد بود. هم 

ادامه تحصیل دانش آموختگان این رشته ها،مشروط به  چنین

 .اتمام دوره تعهد خدمتی آنها می باشد

  

  

 ۱۴۰۱ردان پیراپزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگ

به عنوان نوعی از دانشگاه های دولتی  پردیس های خودگردان

اقدام به پذیرش دانشجو از میان داوطلبان در مقاطع مختلف 

تحصیلی می کنند و داوطلبان می توانند از دو طریق آزمون 

سراسری سازمان سنجش و آزمون اختصاصی وارد این 

های  تهرش پردیس های خودگردان دانشگاه ها شوند. در

هم از  رشته های پیراپزشکی مختلفی ارائه می شود که

 .های پرمتقاضی در این دانشگاه ها است رشته جمله

  



 

 
 

های خودگردان  پردیس های مختلفی در رشته با وجود اینکه

دانشجو می پذیرند اما تا  بدون آزمون دانشگاهی به صورت

انی کارد بدون کنکور رشته های پیراپزشکی کنون پذیرشی در

صورت نگرفته است و تصمیم  خودگردان پردیس دانشگاه

گیری و اعالم نظر در این مورد توسط وزارت بهداشت انجام 

اعتبار مدرک پردیس های  می شود. الزم به ذکر است

  .تفاوتی با دوره های روزانه ندارد خودگردان

  

  شرایط ثبت نام پیراپزشکی بدون کنکور

بهداشت به منظور تربیت و تامین آخرین سالی که وزارت 

اقدام  رشته های پیراپزشکی نیروی انسانی مورد نیاز خود در

کرد شرایط عمومی و اختصاصی زیر  ثبت نام بدون کنکور به

را اعالم کرده بود که متقاضیان بر اساس شرایط اعالم شده 

مورد پذیرش قرار  پیراپزشکی بدون کنکور در کاردانی

دو  ها محدود به رشته کر است که اینگرفتند. الزم به ذ

بهداشت  رشته گرایش خانواده و مبارزه با بیماری ها از

 .بود عمومی



 

 
 

کلیک  رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکوربرای اطالع از 

 .کنید

  

  شرایط عمومی پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی

 دارا بودن شرایط عمومی ورود به دانشگاه1

دارا بودن دیپلم متوسطه سه ساله نظام جدید و دوره پیش 2

 دانشگاهی

اعم از سالمتی )قلب، تنفس، گردش  داشتن سالمت جسمانی3

 خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادراری( و سالمت روانی

  

  شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی

 دارا بودن شرایط بومی حوزه جغرافیایی1

داشتن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل در 2

 مناطق اطالع رسانی شده

 تمام برای كلیه داوطلبانسال  25داشتن حداكثر 3
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حداکثر سن داوطلبان آقا در صورت گذراندن دوره خدمت 4

 .سال تمام می باشد 27وظیفه عمومی 

دانشجویان مشغول به تحصیل و یا فارغ التحصیالن مجاز به 5

 .شرکت در این دوره نمی باشند

 پذیرش در مرحله مصاحبه شفاهی6

** 

 ۱۴۰۱ر پیراپزشکی بدون کنکو  مراحل ثبت نام

بدون  پیراپزشکی که آخرین بار پذیرش کاردانی 99در سال 

کاردانی بهداشت عمومی در گرایش های  رشته در کنکور

مبارزه با بیماری یا بهداشت خانواده انجام شد. فرآیند پذیرش 

 :به صورت زیر بود

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و یا مجتمع آموزش عالی 1

دام به پذیرش، از دارا بودن مجوز بایست قبل از اق سالمت می

و گرایش مقطع كاردانی مورد نظر از سوی  رشته برگزاری

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی، اطمینان حاصل 

 .نماید



 

 
 

داوطلبان مرد از نظر مقررات وظیفه عمومی نباید منعی 2

 .برای پذیرش داشته باشند

ظرفیت دانشگاه ها/دانشكده های علوم پزشكی موظفند 3

پذیرش درخواستی را در پرتال سوابق تحصیلی سازمان 

 .سنجش آموزش كشور طبق برنامه زمانبندی اعالم نمایند

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت های نهایی را در 4

 .موعد مقرر تایید و به اطالع سازمان خواهد رساند

داوطلبان عالقه مند موظفند طی برنامه زمانبندی اعالم شده 5

با شیوه صرفا براساس  دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور در

سوابق تحصیلی، از طریق سازمان سنجش آموزش كشور ثبت 

 .نمایند رشته نام و انتخاب

دانشگاهها/دانشكده های علوم پزشكی موظفند پس از انجام 6

مرحله مصاحبه به تعداد برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شدگان 

 .زمان اعالم نمایندرا در موعد مقرر به سا

اسامی پذیرفته شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش 7

 .آموزش كشور اعالم خواهد شد



 

 
 

بایست  دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و یا مجتمع می8

داوطلبان پذیرفته شده نهایی را طبق دستورالعمل ثبت نامی، 

 .ثبت نام كند

پذیرفته شدگان از مزایای آموزش رایگان برخوردار 9

باشند به استثنای افرادی كه بنا به سفارش بخش خصوصی  یم

 .شوند تربیت می

تسهیالت اعطایی به پذیرفته شدگان دولتی، همانند سایر 10

 .باشد پذیرفته شدگان ازمحل آزمون سراسری می

 انشگاه آزادپیراپزشکی های بدون کنکور دبرای اطالع از 

 .کلیک کنید

  

زمان اعالم نتایج پذیرش رشته های پیراپزشکی 

 با سوابق تحصیلی

زمان اعالم نتایج رشته های بیمارستانی بدون کنکور، طبق 

سنوات گذشته در اسفند ماه همان سال است. پس از قبولی 

داوطلبان رشته های کاردانی نیمه متمرکز، بر اساس سوابق 

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

کاردانی مامایی بدون کنکور، هوشبری، از جمله   تحصیلی

اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی داوطلبان موظف 

بودند تا برای ادامه روند ثبت نام خود به دانشگاه های قبولی 

 .خود مراجعه کنند

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

  

 اخبار پیراپزشکی بدون کنکور

 در دانشکده پیراپزشکیبرگزاری پویش نذر اهدای خون 

دانشکده پیراپزشکی، پویش نذر اهدای خون به همت معاونت 

دانشجویی فرهنگی و بسیج دانشکده پیراپزشکی همزمان با 

روز ملی اهدای خون و ایام عزاداری حضرت اباعبدهلل 

 .برگزار شد 1401مرداد  9الحسین )ع(، یکشنبه 

فارغ توضیح وزارت بهداشت درباره آزادسازی مدارک 

 التحصیالن

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کسانی که تعهد 

خدمت به وزارت بهداشت دارند و از امکانات این وزارت 



 

 
 

اند؛ های تابعه تحصیل کردهخانه استفاده کرده و در بیمارستان

باید حتماً سنوات تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام 

 .را آزاد کنندتوانند مدرک خود تعهدات می

  

 خالصه مطلب

رشته های پیراپزشکی از رشته های پرطرفدار علوم تجربی 

هستند.افرادی که در یکی از این رشته ها فارغ التحصیل می 

شوند، می توانند در بیمارستان ها، کلینیک ها یا مراکز 

درمانی مشغول به کار شوند.در رشته های پیراپزشکی 

پذیرش فقط از طریق کنکور سراسری انجام می شود و 

بدون آزمون ندارد. اما در برخی موارد پذیرش رشته پذیرش 

توسط دانشگاهها انجام می شود  پیراپزشکی بدون کنکورهای 

اگر در زمینه پیراپزشکی بدون .که شرایط خاصی دارد

کنکور، سوالی دارید و یا به کمک نیاز دارید، می توانید از 

ان همکاران ما یاری بخواهید. برای برقراری ارتباط با همکار

ما کافی است تا در زیر این مقاله کامنت بگذارید و یا با شماره 

های تماس ما، تماس حال فرمایید. همکاران ما در اسرع وقت 

  .به شما عزیزان پاسخ داده و شما را یاری خواهند کرد



 

 
 

  

  

  

 پادکست صوتی مقاله
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