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تنها راهکاری اضت که متماضیان بدون غررکت در کنکرىر ضراضرری مری  رشتو بینایی سنجی بدًن کنکٌر

تىانند وارد این رغرته غرىندد در والرر در ضرای هرای اریرر بررای تحؿریل در رغرته بینرایی ضرنجی دو را  برا 

بینرایی ضرنجی اؾریی تررین تیرت تلایرل متماضریان بره م رت نراه در رغرته  .آزمىن و بدون آزمىن وجىد دارد

باغدد به هلین دلیل الزه  های ضراضری بطیار کم می بدون آزمىن این اضت که ظرفیت این رغته در دانػگا 

داغررته باغررندد   اضرت داولی رران برره هنگراه انتترران رغررته کنکررىرر نهایرت دلررت را برررای  رر یرظ در ایرن رغررته

ر برابر ضرایر رررو  هرای آزمایػری ضرتت انتتان رغته کنکىر تجربیر به دلیل رلابت باالی داولی ان آن د

تر و حطاش تر اضتد هلچنین با تىجه به درآمد رغته بینایی ضنجی در ایرانر ایرن رغرته متماضریان زیرادی 

 .را به رىد ارتؿاؼ داد  اضت

با تىجه به این که افراد زیادی لؿد م ت ناه در رغته بینایی ضنجی بدون کنکىر دانػگا  آزاد را دارنردد لر ا 

این مماله از ایران تحؿیل لؿد داریرم بره ؾرىرا کامرل در مرىرد آن ؾرح ت کنریمد حرای اررر در انتهرا  در

مماله ضرىالی در مرىرد رغرته بینرایی ضرنجی بردون آزمرىن داغرته باغرید مری تىانیرد آن را برا مػراوران ایرران 

 .تحؿیل در میان بگ ارید

  

 رشتو بینایی سنجی چیست؟

ضتد در والرر آن متأضفانه برری از افراد فکر می کنند رغته بینایی ضنجی )ا تىمتری( هلان چػم  سغکی ا

د نرى  واحردهای دانػرگاهیر رت ره  هرایی در تلیکررد آن هرا وجرىد دارد ها کامال مجسا از هم هطرتند و تفاوا

هررر یرر  از ایررن رغررته هررا بررا هررم متفرراوا هطررتندد برره تنررىان م ررای رغررته   ل ررىلی و هلچنررین ممحررر تحؿررییی

 .تتیف چػلی دانطتهای م تىان به تنىان مرحیه اولیه تػتیؽ بیلاری ا تىمتری را می

دهردد در ؾرىرتی کره فررد  های متتیرف چػرلی را تػرتیؽ می ی  ا تىمتریطت یا بینایی ضنجر بیلاری �

او را تجرىیس مری کنردد هلچنرین   معاینه غرد  بره تینر  نیراز داغرته باغردر تینر  مرىرد نیراز و غرلار  چػرم

تریطرت یرا بینرایی ضرنج در ارتیرار او های الزه برای چػم افراد نیس تىضط ی  ا تىم دضتىر برری از تلرین

 .لرار داد  می غىد

در والر رغته بینایی ضنجی و رغته چػم  سغکی کرامال  مررت ط و در ارت رال برا یکردیگر هطرتندد امرا تفراوا 

هایی میان این دو رغته وجىد دارندد به تنىان م ای می تىان بیان کرد که جراحی چػم تىضط چػم  سغ  

تىانرد نکراا بهداغرتی را آمرىزظ دهرد و هلچنرین تینر  تجرىیس  ؿؽ ا تىمتریطت میانجاه می ریردد متت

  .نلایندد به هلین دلیل می تىان دریافت که درآمد رغته بینایی ضنجی در ایران بطیار باال اضت
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کییر   ؿییی  ر درآمرد تجربریرغته های تح لی ان تسیس می تىانند برای الال  کامل در رابحه باکییه داو

  .کنند

  

 تحصیل در رشتو بینایی سنجی بدًن کنکٌر

افراد بطیاری وجىد دارند که تالله مند به م ت ناه در رغته های بدون کنکىر هطتند که ایرن امرر در رغرته 

غرته بینایی ضنجی هم ؾدق می کندر برا  یردایع دانػرگا  هرای  رردیص برین اللیرل تلایرل مررده بره ورود در ر

امررا رضررالت و هررد  اؾرریی دانػررگا  هررای  ررردیص بررین اللیررل جرر ن  .هررای برردون کنکررىر بیػررتر غررد  اضررت

دانػجىی رارجی بىد و تده مىفمیت در این امر منجر به لحر فعالیت این دانػگا  ها رػت و این به معنای 

 .آن اضت که دیگر راهی برای تحؿیل رغته بینایی ضنجی بدون آزمىن وجىد ندارد

در حای حاضر رغته بینایی ضنجی در کػىر ما تنها در دانػگا  های ضراضری وجىد داردد بره لرىری  �

که در آن داولی ان باید با آزمىن وارد این رغته غىندد اما در ؾىرتی که داولی ی نتىانطت رت ه ل ىلی را 

یی ضنجی م ت نراه کنردد به دضت بیاورد می تىاند در دانػگا  های  ردیص رىدرردان ضراضری در رغته بینا

هر چند که برای ورود به این دانػگا  ها نیس باید حردالل رت ره را بره دضرت بیاوریردد امرا امکران ورود بره آن 

 .نیس وجىد دارد
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مرری تىانیرد بیابیرد م رت نرراه در  رشتتو بینتتایی ستنجی بتدًن کنکتٌر امرروز  تنهرا راهری کرره بررای تحؿریل در

در مرىرد غررایط  .ضرت کره در ادامره بیػرتر بره آن هرا ررىاهیم  رداررتدانػگا  هرای آزاد ررارا از کػرىر ا

از آن   ایگرا  ر رری دانػرگا  آزاد داریی کػىر هم ارر تغییری در این رویه ایجاد غىد می تىانید از لریرك

 .محیر غىید

 

  

 تحصیل رشتو بینایی سنجی بدًن آزمٌن در خارج از کشٌر

زمانی که راهی برای م ت ناه در رغته بینایی ضنجی بدون آزمىن وجىد ندارد معلىال کلتر کطی به ضراغ 

فرتد در حرالی کره ا یرر افرراد بره رىاهرد ر کنکرىر تجربری محالعه کتان های درضی برای غرکت مجدد در

دن ای را  حیی برای دور زدن این آزمىن هطتند که اولرین را  بررای متماضریان ورود بره دانػرگا  هرای آزاد 

 .رارا از کػىر می باغد

اما تحؿیل در رغته بینایی ضنجی بدون کنکىر دانػگا  آزاد در کػرىرهای ررارجی کرار ضراد  ای نیطرت و 

مدارک را برای ورود به این دانػگا  ها را داغته باغید که برری از آن ها به غرح  باید برری از غرایط و

 :زیر هطتند

 .تمری ا برای ورود به تلامی کػىر های ارو ایی فرد باید دارای مدرک آییتص باغد �

بران تالو  بر این در رغته بینایی ضنجی بدون کنکىر دانػگا  آزاد در برری از کػىر ها مانند ژا رن ز �

 .تدریطی رىد را دارد و فرد باید برای لی کردن آن به زبان تدریطی مطیط رردد

تالو  بر این ا یر دانػگا  های آزاد رارا از کػىر برای ج ن دانػجى رارجی بررری آزمرىن هرای  �

 .به رؿىؾی دارند

 .ارائه نامه تلکن مالی برای ا یر دانػگا  ها ضروری اضت �

ممحعی که لؿد م ت نراه در آن را داریرد بایرد مردارک  ریع زمینره ای تحؿرییی بره  تال  بر این بطته به �

 .دانػگا  ممؿد رىد ارائه دهید

  

 .در رارا از کػىر کیی  کنید درک معادی چمدر اضتاتت ار م جهت الال  از
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 ىسینو تحصیل رشتو بینایی سنجی در خارج از کشٌر چقدر است؟

ارر بتىاهید به هر تیتی برای تحؿیل در رغته بینایی ضنجی بدون آزمىن به رارا از کػىر بروید اولین 

مىضىتی که برای غلا حائس اهلیرت اضرتر هسینره هرایی اضرت کره بایرد بررای انجراه ایرن کرار ب ردازیردر در 

کػرىر )میرانگین هسینره  ادامه به ارائه لیطتی از هسینه های تحؿییی برای رغته بینایی ضنجی در رارا از

 :کػىر های ارو ایی( رىاهیم  ردارت

 هزینه های تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون آزمون در خارج از کشور برای سال اول
 دالر ۱۳/۰۰۰میانیگین  شهریه و هزینه های دانشگاهی
 دالر ۵/۰۰۰میانگین  کتاب و تجهیزات آزمایشگاهی

 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  هزینه های زندگی روزمره
 دالر ۵۰/۰۰۰ مجموع

 هزینه های تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون آزمون در خارج از کشور برای سال دوم
 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  شهریه و هزینه های دانشگاهی

 دالر ۱/۵۵۰میانگین  کتاب و تجهیزات آزمایشگاهی

 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  هزینه های زندگی روزمره

 دالر ۳۰/۵۵۰ مجموع

 

 هزینه های تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون آزمون در خارج از کشور برای سال سوم



 دالر ۰۰/۰۰۰میانگین  شهریه و هزینه های دانشگاهی

 دالر ۳/۰۰۰میانگین  کتاب و تجهیزات آزمایشگاهی

 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  هزینه های زندگی روزمره

 دالر ۳۱/۰۰۰ مجموع
 هزینه های تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون آزمون در خارج از کشور برای سال چهارم

 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  شهریه و هزینه های دانشگاهی

 دالر ۱/۳۰۰میانگین  کتاب و تجهیزات آزمایشگاهی

 دالر ۱۳/۰۰۰میانگین  هزینه های زندگی روزمره

 دالر ۵۰/۳۰۰ مجموع

  

و غررایط تحؿریل رایگران   سغرکی بردون کنکرىر ررارا از کػرىر بررای کطرر الالتراا بیػرتر در مرىرد

 .کیی  کنید

 

 بيترین دانشگاه ىای خارجی برای ثبت نام در رشتو بینایی سنجی

انتخااب بهتارین دانشااگاه خاارجی بارای تحصاایل در رشاته بینااایی سانجی بارای داوتفبااان مختفا  مت اااوت 

برای انتخاب بهترین است، زیرا موقعیت هر کدام از داوتفبان با یکدیگر فرق می کند. لذا الزم است شما 
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دانشگاه های خارجی جهت تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون آزمون از مشاوران ایران تحصیل کمک 

بگیرید. است اده از این مشاوره به شما کمک می کند تا بر اساس هزینه تحصیل، اقامت و غیاره در رشاته 

د. اماا باا ایان حاال کشاور هاای آلماان، یکی از دانشگاه های آزاد خارج کشاور ببات ناام کنیا  بینایی سنجی

ترکیه، انگفستان، کانادا، روسیه و غیره از جمفه کشور های خوب برای تحصایل در رشاته بیناایی سانجی 

 .بدون آزمون هستند

 درآمد رشتو بینایی سنجی در ایران

ر رغررته درآمررد رغررته بینررایی ضررنجی در ایررران بطررته برره نررى  کررار و کیفیررت غررلا داردد لحعررا افرررادی کرره د

ا تىمتری فارغ التحؿیل غدند و مهارا باالیی دارند به درآمد رىبی رىاهنرد رضریدا امرا آن دضرته از فرارغ 

ولی نتىانطتند مهارا رىد را افسایع دهند   التحؿیالنی که با رت ه های بطیار تالی به دانػگا  وارد غدندر

 .در این غغل مىفك نتىاهند غد

و فرررروظ انرررىا    نی کررره ترررالو  برررر تجرررىیس تینررر  در ضرررارت آن هررراآن دضرررته از فرررارغ التحؿررریال �

فعالیت دارندر مطیلا درآمد بیػتری رىاهند داغتد به هلین دلیل درآمد ایرن غرغل بطرتگی بره کیفیرت   تین 

 .کار افرادی که در آن مػغىی هطتندر تالیر متىضط یا رىن باغد

روزانه تعداد افرادی که از رىغی های تیفن هلررا  و درآمد رغته بینایی ضنجی در ایران با تىجه به این که 

ضیطتم های کام یىتری اضتفاد  می کنندر رو به افسایع اضتد در آینرد  ای نره چنردان دور بطریار براال رىاهرد 

بىدد به هلین دلیل کییه داولی ان تسیس در ؾىرتی که تتؿؽ و مهارا باالیی داغته باغند می تىاننرد بره 

 .درآمد رىبی برضند

  

 .وارد غىید رغته تکاضی بدون کنکىر برای کطر الالتاا از

  

 رتبو الزم برای قبٌلی در رشتو بینایی سنجی بدًن کنکٌر

اضررتد لرر ا تلررامی   رغررته بینررایی ضررنجی برررای امررىر بهداغررتر ضررالمت و مرال ررت هررای چػررلی مفیررد و مررىمر

داولی ان  ص از ورود به این رغته مری تىاننرد تلررین هرا و راهنلرایی هرای الزه بررای مرال رت از چػرم را 

هندد لحعا ض   زندری تلامی انطان ها نط ت به ر غته تغییر نلرىد  اضرتد بنرابراین برای کییه افراد ارائه د

  .الزه اضت متناضر با این تغییراا مػکالا احتلالی برای چػم را برلر  کرد

با تىجه به این که در کػىر ما رغته بینایی ضنجی بدون آزمرىن وجرىد نرداردد لر ا غرلا بررای ل رىلی در ایرن 

انػرگا  هرای آزاد ررارا از کػرىر غررىیدد رت ره الزه بررای ل رىلی در رغرته بینرایی ضررنجی رغرته بایرد وارد د

بدون کنکىر دانػگا  آزاد با تىجه به غرایط فعیی آن ها متفاوا رىاهد بىدد ل ا الزه اضت کره غرلا در ابتردا 

 .دانػگا  مد نظر رىد را انتتان کنید و ض ص بر اضاش غرایط آن ها م ت ناه کنید
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 رالؾه محیر

در حای حاضر در کػىر ما رغته بینایی ضنجی بدون آزمىن وجىد نداردد به لىری که کییه داولی ران ایرن 

رغته تنها با غرکت در کنکىر ضراضری می تىانند در ممحرر کارغناضری آن ل رىی غرىندد لر ا داولی رانی کره 

زاد ررارا از کػرىر نراه دارنرد بایرد وارد دانػرگا  هرای آ رشتو بینایی سنجی بدًن کنکتٌر لؿد م ت ناه در

نىیطی کنندد در باال به ؾىرا میانگین هسینه هر تره تحؿیل در رغته ا تىمتری را در دانػگا  های آزاد 

 .رارا از کػىر را بیان کردیمد به لىری که غلا با الالتاا از آن ها می تىانید م ت ناه کنید

تفاوا اضتد به هلین دلیرل تىؾریه مری نلراییم برا باید دلت کنید که رغته ا تىمتری نط ت به ضایر رغته ها م

مػراور  مىفمیرت در  بررای دلت تلاه و با کطرر الالتراا دلیركر بره انتتران ایرن رغرته ب ردازیردد حرای غرلا

رغته بینایی ضنجی بدون کنکىر دانػگا  آزاد می تىانید با مػاورین و متتؿؿرین ایرران  کنکىر ضراضری

تحؿیل تلاش حاؾل نلاییدد مػاورین ما هله روز  و در هر ضاتت از غ انه روز که مایل باغیدر رىاهنرد 

تىانطت بره غرلا تسیرسان رردماا الزه را ارائره نلاینردد کرافی اضرت برا غرلار  هرای منردرا در ضرایت تلراش 

 .حاؾل نلایید

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

