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تنها راهکاری اطت که متماضیان تدون ػرزکت رر کنکرىر طزاطرزی مر   رشته بینایی سنجی بدون کنکور

تىانند وارر این رػرته ػرىندد رر والرغ رر طرای هرای اریرز ترزای ت ـریه رر رػرته تینرای  طرنا  رو را  ترا 

اؿری  ترزین ػیرت تلایره متماضریان تره مثرت نراه رر رػرته تینرای  طرنا   .آسمىن و تدون آسمىن وجىر رارر

تاػردد تره هلرین ر یره  های طزاطرزی تظریار کری م  طرت کره فزتیرت ایرن رػرته رر رانؼر ا تدون کنکىر این ا

راػرته تاػرندد   راوطیثان السه اطت ته هن اه انتخاب رػته کنکىر، نهایت رلت را تزای پذیزع رر این رػرته

  طرخت انتخاب رػته کنکىر تازت ، ته ر یه رلاتت تاالی راوطیثان آن رر تزاتز طرایز ررزو  هرای آسمایؼر

تاػردد هلننرین ترا تىجره تره ررآمرد رػرته تینرای  طرنا  رر ایرزان، ایرن رػرته متماضریان  تز و حظاص ترز م 

 .سیاری را ته رىر ارتـاؽ رار  اطت

تا تىجه ته این که اتزار سیاری لـد مثت ناه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر رارندد  رذا رر ایرن مما ره اس 

ىرت کامه رر مىرر آن ؿ ثت کنیید حای ارز رر انتها مما ه ػلا طىا   رر ایزان ت ـیه لـد راریی ته ؿ

مىرر رػته تینای  طنا  تردون کنکرىر راػرته تاػرید مر  تىانیرد آن را ترا مؼراوران ایرزان ت ـریه رر میران 

 .ت ذارید

  

 رشته بینایی سنجی چیست؟

ترا شؼری پشػرک  اػرتثا  ت یزنردد رر متأطفانه تزر  اس اتزار ملکن اطت رػته تینای  طنا  )اپترىمتزی  را 

د نىع واحدهای رانؼ اه ، رتثه لثرى   و هلننرین  های  که ػلیکزر آن ها تا یکدی ز وجىر رارر والغ تفاوت

ترىان تره  هز یک اس این رػته ها تا هی متفاوت اطتد ته ػنىان مثای رػته اپترىمتزی را م   ممطغ ت ـیی 

 .مختیف شؼل  رانظتهای  ػنىان مزحیه او یه تؼخیؾ تیلاری

رهرردد رر ؿررىرت  کرره تررزر  هررای مختیررف شؼررل  را تؼررخیؾ م  یررک اپتىمتزیظررت تررا تینررای  طررن  ، تیلاری

او را تارىیش مر  کننردد هلننرین   مؼاینه ػد  ته ػینرک نیراس راػرته تاػرد، ػینرک مرىرر نیراس و ػرلار  شؼری

تزیظرت یرا تینرای  طرن  رر ارتیرار او های السه تزای شؼی اتزار نیش تىطط یک اپتىم رطتىر تزر  اس تلزین

 .لزار رار  م  ػىر

رر والغ رػته تینای  طنا  و رػته شؼی پشػک  کرامً  مرزتثط و رر ارتثراط ترا یکردی ز هظرتندد امرا تفراوت 

های  میان این رو رػته وجىر رارندد ته ػنىان مثای م  تىان تیان کزر که جزاح  شؼی تىطط شؼی پشػک 

تىانرد نکرات تهداػرت  را آمرىسع رهرد و هلننرین ػینرک تارىیش  ـؾ اپتىمتزیظت م انااه م  ریزرد متخ

  .نلاینددته هلین ر یه م  تىان رریاتت که ررآمد رػته تینای  طنا  رر ایزان تظیار تاال اطت
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 رػته تینای  طنا  شیظت

  

کییرک  ت ـیی  پز ررآمرد تازتر  رػته های راوطیثان ػشیش م  تىانند تزای اطًع کامه رر راتطه تاکییه 

  .کنند

  

 تحصیل در رشته بینایی سنجی بدون کنکور

اتزار تظیاری وجىر رارند که ػًله مند ته مثت ناه رر رػته های تدون کنکىر هظتند که ایرن امرز رر رػرته 

ر رػرته تینای  طنا  هی ؿدق م  کند، ترا پیردایغ رانؼر ا  هرای پرزریض ترین ا لیره تلایره مرزره تره ورور ر

امررا رطررا ت و هررد  اؿرری  رانؼرر ا  هررای پررزریض تررین ا لیرره جررذب  .هررای ترردون کنکررىر تیؼررتز ػررد  اطررت

رانؼاىی رارج  تىر و ػده مىتمیت رر این امز مناز ته لطغ تؼا یت این رانؼ ا  ها رؼت و این ته مؼنای 

 .آن اطت که ری ز راه  تزای ت ـیه رػته تینای  طنا  تدون کنکىر وجىر ندارر

رر حای حاضز رػته تینای  طنا  رر کؼىر ما تنها رر رانؼ ا  های طزاطرزی وجرىر راررد تره طرىری کره 

رر آن راوطیثان تاید تا آسمىن وارر این رػته ػىندد اما رر ؿىرت  که راوطیث  نتىانظت رتثه لثى   را تره 

ی  طنا  مثت ناه کندد هز رطت تیاورر م  تىاند رر رانؼ ا  های پزریض رىررزران طزاطزی رر رػته تینا
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شند که تزای ورور ته این رانؼ ا  ها نیش تاید حداله رتثه را تره رطرت تیاوریردد امرا امکران ورور تره آن نیرش 

 .وجىر رارر

مرر  تىانیرد تیاتیرد مثرت نرراه رر  رشتته بینتتایی ستنجی بتدون کنکتور امرزوس  تنهرا راهر  کرره ترزای ت ـریه رر

رر مرىرر ػرزایط  .طرت کره رر ارامره تیؼرتز تره آن هرا ررىاهیی پزراررترانؼ ا  هرای آسار ررارا اس کؼرىر ا

اس آن  پای را  رثرزی رانؼر ا  آسار راری  کؼىر هی ارز تغییزی رر این رویه ایاار ػىر م  تىانید اس طزیرك

 .مطیغ ػىید

  

ػرزایط  تتره ایرد ترد نیظرت ترا طرزی هری تره ؿرف هارز تـلیی تز ورور ته این رػرته ترا کنکرىر طزاطرزی رز

 .تشنید طزاطزی  تکلیه فزتیت

  

 تحصیل رشته بینایی سنجی بدون کنکور در خارج از کشور

سمان  که راه  تزای مثت ناه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر وجىر ندارر مؼلىال کلتز کظ  ته طزاؽ 

رىاهرد رترتد رر حرا   کره اایرة اترزار تره  کنکرىر تازتر  مطا ؼه کتاب های ررط  تزای ػزکت مادر رر

رنثای را  حی  تزای رور سرن این آسمىن هظتند که او رین را  ترزای متماضریان ورور تره رانؼر ا  هرای آسار 

 .رارا اس کؼىر م  تاػد

دون کنکىر رر کؼىرهای رارج  کار طار  ای نیظرت و تایرد تزرر  اس اما ت ـیه رر رػته تینای  طنا  ت

 :ػزایط و مدارک را تزای ورور ته این رانؼ ا  ها را راػته تاػید که تزر  اس آن ها ته ػزح سیز هظتند

  تمزیثا تزای ورور ته تلام  کؼىر های اروپای  تزر تاید رارای مدرک آییتض تاػد. 

 رر تزر  اس کؼىر ها مانند ژاپن ستان تدریظر    ی  طنا  تدون کنکىرػًو  تز این رر رػته تینا

 .رىر را رارر و تزر تاید تزای ط  کزرن آن ته ستان تدریظ  مظیط رزرر

  ػًو  تز این اایة رانؼ ا  های آسار رارا اس کؼىر ترزای جرذب رانؼراى ررارج  تزرر  آسمرىن

 .های ته رـىؽ رارند

 ة رانؼ ا  ها ضزوری م  تاػدارائه نامه تلکن ما   تزای اای. 

   ػً  تز این تظته ته ممطؼ  که لـد مثت ناه رر آن را رارید تایرد مردارک پریغ سمینره ای ت ـریی

 .ته رانؼ ا  ممـد رىر ارائه رهید
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 ت ـیه رػته تینای  طنا  تدون کنکىر رر رارا اس کؼىر

  

 هسینه تحصیل رشته بینایی سنجی در خارج از کشور چقدر است؟

ارز تخىاهید ته هز ػیت  تزای ت ـیه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر ته رارا اس کؼىر تزوید او ین 

تزای ػلا حائش اهلیرت اطرت، هشینره هرای  اطرت کره تایرد ترزای اناراه ایرن کرار ت زراسیرد، رر مىضىػ  که 

ارامه ته ارائه  یظت  اس هشینه های ت ـیی  تزای رػته تینای  طنا  رر رارا اس کؼرىر )میران ین هشینره 

 :کؼىر های اروپای   رىاهیی پزرارت

 رر رارا اس کؼىر تزای طای اوی هشینه های ت ـیه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر

 رالر ۱۳/۰۰۰میانی ین  ػهزیه و هشینه های رانؼ اه 

 رالر ۵/۰۰۰میان ین  کتاب و تاهیشات آسمایؼ اه 

 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  هشینه های سندر  روسمز 

 رالر ۵۰/۰۰۰ مالىع

  

 هشینه های ت ـیه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر رر رارا اس کؼىر تزای طای روه



 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  ػهزیه و هشینه های رانؼ اه 

 رالر ۱/۵۵۰میان ین  کتاب و تاهیشات آسمایؼ اه 

 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  هشینه های سندر  روسمز 

 رالر ۳۰/۵۵۰ مالىع

 .یدروی  ینک کییک کن رػته ػنىای  طنا  تدون کنکىر جهت اطًع اس ػزاط مثت ناه رر

 هشینه های ت ـیه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر رر رارا اس کؼىر تزای طای طىه

 رالر ۰۰/۰۰۰میان ین  ػهزیه و هشینه های رانؼ اه 

 رالر ۳/۰۰۰میان ین  کتاب و تاهیشات آسمایؼ اه 

 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  هشینه های سندر  روسمز 

 رالر ۳۱/۰۰۰ مالىع

  

 هشینه های ت ـیه رر رػته تینای  طنا  تدون کنکىر رر رارا اس کؼىر تزای طای شهاره

 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  ػهزیه و هشینه های رانؼ اه 

 رالر ۱/۳۰۰میان ین  کتاب و تاهیشات آسمایؼ اه 

 رالر ۱۳/۰۰۰میان ین  هشینه های سندر  روسمز 

 رالر ۵۰/۳۰۰ مالىع
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 کؼىرهشینه ت ـیه رػته تینای  طنا  رر رارا اس 

  

  

 درآمد رشته بینایی سنجی در ایران

ررآمررد رػررته تینررای  طررنا  رر ایررزان تظررته ترره نررىع کررار و کیفیررت ػررلا راررد لطؼررا اتررزاری کرره رر رػررته 

اپتىمتزی تارؽ ا ت ـیه ػدند و مهارت تاالی  رارند ته ررآمد رىت  رىاهنرد رطریدا امرا آن رطرته اس ترارؽ 

و   نتىانظتند مهارت رىر را اتشایغ رهند   های تظیار ػا   ته رانؼ ا  وارر ػدند، ا ت ـیًن  که تا رتثه

 .رر این ػغه مىتك نخىاهند ػد

تؼا یرت   و ترزوع انرىاع ػینرک  آن رطته اس تارؽ ا ت ـیًن  که ػًو  تز تاىیش ػینک رر طارت آن ها

ین ػغه تظت   تره کیفیرت کرار اترزاری کره رارند، مظیلا ررآمد تیؼتزی رىاهند راػتد ته هلین ر یه ررآمد ا

 .رر آن مؼغىی هظتند، ػا  ، متىطط یا رىب تاػد

ررآمد رػته تینای  طنا  رر ایزان تا تىجه ته این که روسانه تؼدار اتزاری که اس رىػ  های تیفن هلرزا  و 

ر تظریار تراال رىاهرد طیظتی های کام یىتزی اطتفار  م  کنند، رو ته اتشایغ اطتد رر آینرد  ای نره شنردان رو

تىرد ته هلین ر یه کییه راوطیثان ػشیش رر ؿىرت  که تخـؾ و مهارت تاالی  راػته تاػند م  تىاننرد تره 

  .ررآمد رىت  تزطند



  

 .وارر ػىید رػته ػکاط  تدون کنکىر تزای کظة اطًػات اس

  

  

 رتبه الزم برای قبولی در رشته بینایی سنجی بدون کنکور

اطررتد  ررذا تلررام    رػررته تینررای  طررنا  تررزای امررىر تهداػررت، طررًمت و مزالثررت هررای شؼررل  مفیررد و مررىمز

ته مر  تىاننرد تلرزین هرا و راهنلرای  هرای السه ترزای مزالثرت اس شؼری را راوطیثان پض اس ورور ته این رػ

تزای کییه اتزار ارائه رهندد لطؼا طثک سندر  تلام  انظان ها نظثت ته رذػته تغییز نلرىر  اطرتد تنراتزاین 

  .السه اطت متناطة تا این تغییزات مؼکًت احتلا   تزای شؼی را تزطز  کزر

ر ما رػته تینای  طنا  تدون کنکرىر وجرىر نرداررد  رذا ػرلا ترزای لثرى   رر ایرن تا تىجه ته این که رر کؼى

رػته تاید وارر رانؼ ا  های آسار رارا اس کؼىر ػىیدد  ذا رتثه السه ترزای لثرى   رر رػرته تینرای  طرنا  

ه ػرلا رر کنکىر رر این رانؼ ا  ها تا تىجه ته ػزایط تؼی  آن ها متفاوت رىاهد تىرد  ذا السه اطت ک تدون

 .اتتدا رانؼ ا  مد نظز رىر را انتخاب کنید و ط ض تز اطاص ػزایط آن ها مثت ناه کنید

 

 رػته تینای  طنا  تدون کنکىررتثه السه تزای لثى   رر 
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 رًؿه مطیة

رر حای حاضز رر کؼىر ما رػته تینای  طنا  تدون کنکىر وجىر نداررد ته طىری که کییه راوطیثران ایرن 

رػته تنها تا ػزکت رر کنکىر طزاطزی م  تىانند رر ممطرغ کارػناطر  آن لثرىی ػرىندد  رذا راوطیثران  کره 

رارنرد تایرد وارر رانؼر ا  هرای آسار ررارا اس کؼرىر نراه  رشته بینایی سنجی بدون کنکتور لـد مثت ناه رر

نىیظ  کنندد رر تاال ته ؿىرت میان ین هشینه هز تزه ت ـیه رر رػته اپتىمتزی را رر رانؼ ا  های آسار 

 .یدرارا اس کؼىر را تیان کزریید ته طىری که ػلا تا اطًػات اس آن ها م  تىانید مثت ناه کن

تاید رلت کنید که رػته اپتىمتزی نظثت ته طایز رػته ها متفاوت اطتد ته هلین ر یره تىؿریه مر  نلراییی ترا 

مؼراور  مىتمیرت رر  ترزای رلت تلاه و تا کظرة اطًػرات رلیرك، تره انتخراب ایرن رػرته ت زراسیردد حرای ػرلا

رػرته تینرای  طرنا  تردون کنکرىر مر  تىانیرد ترا مؼراورین و متخــرین ایرزان ت ـریه  کنکىر طزاطرزی

هز طاػت اس ػثانه روس که مایه تاػید، رىاهند تىانظرت  تلاص حاؿه نلاییدد مؼاورین ما هله روس  و رر

ترره ػررلا ػشیررشان ررردمات السه را ارائرره نلاینرردد کررات  اطررت تررا ػررلار  هررای منرردرا رر طررایت تلرراص حاؿرره 

 .نلایید
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