
 

 
 

 کنکور بدون سنجی شنوایی رشته

یکی از رشته های گروه تجربی، رشته شنوایی سنجی است. پذیرش دانشجو در این رشته از طریق دانشگاه دولتی 

و آزاد است. اما به این دلیل که ظرفیت پذیرش این رشته از طریق کنکور، محدود است، بنابراین داوطلبان عالقه 

 .اقدام کنند شنوایی سنجی بدون کنکور مند می توانند برای ثبت نام رشته

باشد، ه کنکور تجربی امکان پذیر میادامه تحصیل در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور از طریق زیر گروه رشت

های آزمایشی به صورت جداگانه منتشر خواهد شد. با توجه به درآمد رشته شنوایی زیرا دفترچه هر یک از گروه

های دارای این رشته می باشند. مند به تحصیل در هر یک از دانشگاه سنجی در ایران، بسیاری از داوطلبان عالقه

داوطلبان در خصوص نحوه ثبت نام در رشته شنوایی سنجی بر اساس سوابق تحصیلی،  از آنجا که بسیاری از

 .در این مقاله به بررسی مراحل و زمان ثبت نام در این رشته آشنا خواهید شد سواالت متفاوتی دارند،

 :اطالعیه

(، سنجشسازمان  رسانی و اطالع نامه خبری )هفته سنجش نشریه پیک در شرایط ثبت نام از طریق هر تغییری

 .اعالم می شودهای گروهی  از طریق رسانهدرگاه اطالع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم 

  

  

 معرفی رشته شنوایی سنجی

رشته شنوایی سنجی یکی از رشته های زیر گروه های رشته تجربی و در گروه علوم پزشکی جای دارد. افراد 

شته باید در کنکور سراسری ثبت نام کنند. در مجموع باید گفت رشته شنوایی سنجی داوطلب برای قبولی در این ر

به بخش شنوایی افراد و مشکالت آن ها می پردازد. افرادی که از این رشته فارغ التحصیل می شوند، می توانند 

  .در کلینیک های شنوایی شنجی، بیمارستان ها و درمانگاه های مختلف مشغول به کار شوند

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد و بعد از آن این رشته  1352ر کشور ما رشته شنوایی سنجی ابتدا در سال د

نیز دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد  1371در دانشگاه های سراسر ایران گسترش یافت. همچنین در سال 

  .شروع به پذیرش دانشجو نمودند

 

  

 سنجی بدون کنکورنام رشته شنوایی زمان ثبت 

سنجی در نوبت اول مرداد ماه و شهریور به پایان رسیده و ثبت نام نوبت نام بدون کنکور رشته شنوایی زمان ثبت 

نام و انتخاب رشته شود. اطالعیه ثبت  شروع میاز آذرماه  1401دوم جهت پذیرش افراد متقاضی ورودی بهمن 



 

 
 

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  1401ماه  برای شرکت در مرحله پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن

 :باشدقرار زیر می  عالی به

ر مرحله پذیرش هایی که د محل برای ظرفیت های خالی مانده رشته نام و انتخاب رشته به اطالع متقاضیان ثبت

های  رساند پذیرش در این مرحله برای رشته محل تکمیل نگردیده، می 1401با سوابق تحصیلی سراسری سال 

 .گیرد مذکور براساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در نوبت بهمن ماه صورت می

  

  

 

  



 

 
 

 نحوه ثبت نام رشته شنوایی سنجی بدون کنکور

واجدین شرایط برای ثبت نام در رشته شنوایی شنجی بدون کنکور ابتدا باید دفترچه انتخاب رشته را مطالعه کرده 

سنجی بدون ثبت نام در رشته شنوایی  .و بعد از اطالع از شرایط ثبت نام، می توانند برای ثبت نام اقدام نمایند

کنکور تنها از طریق پذیرش در دانشگاه های سراسری و دولتی امکان پذیر خواهد بود. از آنجا که دانشگاه های 

دولتی و آزاد هر ساله مجاز به جذب تعداد معینی از متقاضیان جهت پذیرش از طریق کنکور هستند، بسیاری از 

ب رتبه مورد نیاز جهت قبولی نمی شوند. بر همین اساس افراد عالقه مند به رشته های پیراپزشکی موفق به کس

دانشگاه های سراسری و آزاد در سر تا سر کشور افراد متقاضی رشته هایی مثل شنوایی سنجی را به صورت بدون 

ثبت نام در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور در سال  .کنکور در واحدهای پردیس دانشگاهی، پذیرش می کنند

لبانی که در کنکور شرکت کرده اما موفق به کسب رتبه الزم جهت قبولی نشده اند به روش زیر برای داوط 1401

 :انجام می شود

در این روش افراد داوطلبانی که رتبه ای نزدیک به رتبه آخرین نفر قبولی در کنکور را کسب نموده اند  :روش اول

 برای . دارند را مختلف دانشگاه در پزشکی علوم دانشگاهی های پردیس و بر همین اساس شانس پذیرش از طریق

رای رشته شنوایی سنجی بدون کنکور، دا های دانشگاه سنجی، شنوایی رشته قبولی جهت الزم رتبه از اطالع کسب

 ثبت شهریه داوطلبان باید دفترچه انتخاب رشته را مطالعه نمایند و لیست شهرهای دارای رشته شنوایی سنجی و

   .کنند بررسی را کنکور بدون سنجی شنوایی رشته نام

جهت قبولی را کسب  الزم رتبه چنانچه. است کنکور ظرفیت تکمیل در نام ثبت طریق از این روش :روش دوم

نکرده اید، می توانید در شرایط دیگری برای ثبت نام که همان زمان اسم نویسی در تکمیل ظرفیت است، اقدام 

 .نمایید

  



 

 
 

  سنجی بدون کنکور نام شنواییمراحل ثبت 

د، باید سنجی بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کتبی دیپلم هستننام در رشته شنوایی  افرادی که متقاضی ثبت

نام بدون کنکور شنوای نام خود را آغاز کنند. مراحل ثبتاز مطالعه دفترچه راهنمای بدون کنکور، فرآیند ثبت پس 

 :باشد شرح زیر میسنجی به 

برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام )سریال  sanjesh.org ورود به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی -1

 نام و انتخاب رشته فت دفترچه راهنمای ثبترقمی( و دریا 12

 نام تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت -2

 نام آماده کردن اطالعات مورد نیاز برای ثبت -3

)پانصد و چهل هزار( ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در  540.000نام به مبلغ خرید کارت اعتباری ثبت -4

 رسانی این سازمان درگاه اطالع

  

  



 

 
 

 

  

 بدون کنکور شرایط ثبت نام رشته شنوایی سنجی

جهت تحصیل در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور باید اطالعات الزم درباره دانشگاه مورد نظر خود کسب کنید، 

چرا که قوانین و مقررات هر دانشگاه در زمینه ثبت نام بدون کنکور متفاوت خواهد بود. لذا ابتدا دانشگاه مور نظر 

مطلع شوید. در صورت داشتن شرایط مورد نظر هر دانشگاه، می  خود را پیدا کرده، سپس از شرایط و ضوابط آن

 .توانید فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایید



 

 
 

طور مفصل در دفترچه درج خواهد شد، های بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی به نام در رشته شرایط ثبت 

های  نام در دانشگاه ر و نکات مهم جهت ثبتسنجی بدون کنکونام در رشته شنوایی  ترین شرایط ثبتاما اصلی 

 :دولتی شامل موارد زیر است

دانشگاهی و یا ، دارا بودن مدرك پیش1401/06/31حداکثر تا تاریخ  6-3-3اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید  -1

اردانی و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرك ک 1401/06/31دانشگاهی حداکثر تا تاریخ اخذ مدرك پیش

)فوق دیپلم( دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای برای متقاضیان 

 .الزامی است

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار دانش هنرستان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی که فاقد مدرك پیش  -2

بت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب دانشگاهی و یا مدرك کاردانی هستند، حق ث

 .رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد

از آنجا که گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل )معدل کتبی دیپلم(، صورت خواهد گرفت؛  -3

، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله  6-3-3م آموزشی لذا متقاضیان )دیپلمه های نظا

دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرك پیش دانشگاهی 

م اینترنتی و یا کاردانی می باشند( بایستی معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضا نامه ثبت نا

درج نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا 

معدل کتبی اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو 

 .می گردد

و دیپلمه های فنی و حرفه ای  6-3-3یا کار دانش نظام آموزشی جدید  متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و :تذکر

و کاردانش نظام قدیم هنرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی 

واحدی هنرستان که دارای مدرك پیش دانشگاهی و یا کاردانی می باشند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، 

 .تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند 16تی معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند بایس

  



 

 
 

 واحدهای درسی رشته شنوایی سنجی

واحدهای درسی که رشته شنوایی سنجی در مقاطع مختلف ارائه می شوند، با یکدیگر متفاوت می باشد. اما تمام 

 :ید بگذرانند، در موارد زیر خالصه می شودواحدهای درسی که دانشجویان شنوایی سنجی با

 فیزیک صوت 

 بهداشت عمومی 

 فیزیولوژی عمومی 

 بیوشیمی 

 روانشناسی عمومی 

 رادیولوژی سر و گردن 

 آناتومی عمومی با تاکید بر سر و گردن 

 بیماری های مغز و اعصاب 

 اصول توانبخشی 

 ژنتیک در پزشکی 

 ضروریات بافت شناسی و آسیب شناسی 

 بیماری های کودکان 

 آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب 

 مبانی زبانشناسی و آواشناسی اکوستیک 

  2آزمونهای فیزیولوژیک شنوایی 

 ارزیابی تکمیلی شنوایی 

 رشته بینایی سنجی 

  1آزمون های فیزیولوژیک شنوایی 

 مدیریت در شنوایی شناسی 

 سمینار در شنوایی شناسی 

  شنوایی و تعادلآناتومی و فیزیولوژی دستگاه 

 اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی 

 رشد طبیعی زبان و گفتار 

 زبان انگلیسی تخصصی 

 مبانی علم شنوایی 

 زبان آموزی به افراد کم شنوا 

 آکوستیک و سایکوآکوستیک 

  ارزابی تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی و

 ارتباطی

 ارزیابی پایه شنوایی 

 قالب گیری 

 اختالالت ارتباطی 

 زمون های رفتاری سیستم مرکزی شنواییآ 

 آزمون های رفتاری سیستم مرکزی شنوایی 

 شنوایی شناسی صنعتی 

 اختالالت زبان و گفتار 

 شنوایی شناسی کودکان 

 کاربرد داروشناسی در شنوایی شناسی 

 شنوایی شناسی بالینی 

 تجهیزات شنوایی و اصول کالیبراسیون آنها 



 

 
 

  بیماریه ای گوش و حلق و بینی و روش های

 درمانی

  

 عالقه مندان به رشته شنوایی سنجی در چه مقاطعی می توانند تحصیل کنند؟

تحصیل در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور یا تحصیل در دانشگاه های دولتی از طریق شرکت در آزمون، مالك 

نجی مثل رشته بهداشت خانواده در ابتدا فقط در مقطع رشته شنوایی س .ادامه تحصیل در مقطع معینی نیست

کارشناسی پذیرش دانشجو داشت، اما بعدها این رشته در مقطع کارشناسی ارشد نیز شروع به پذیرش دانشجو 

 .کرد و داوطلبان می توانند در مقطع کارشناسی ارشد نیز ادامه تحصیل دهند

  

 مشاوره رشته شنوایی سنجی بدون کنکور

های دولتی ظرفیت پذیرش رشته شنوایی سنجی تعداد زیادی را شامل نمی شود. بنابراین متأسفانه در دانشگاه

شاید یکی از عواملی که می توان آن را موجب باال بودن درآمد رشته شنوایی سنجی در ایران دانست، تعداد کم 

ته شنوایی سنجی بدون کنکور فکر کنید، بهتر التحصیالن این رشته می باشد. قبل از اینکه به تحصیل در رشفارغ

در رابطه با مدرك  .های مربوطه اخذ نماییداست اطالعات جامعی را در رابطه با این رشته و همچنین دانشگاه

های التحصیل شده باشید و یا در سایر دانشگاهتحصیلی تفاوتی ندارد شما در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور فارغ

اشتن مهارت های تخصصی بیشتر از هر چیزی در این رشته اهمیت دارد، زیرا تخصص تنها موردی معتبر کشور. د

 .تواند موجب شود شما درآمد باالیی را کسب نماییداست که می

آن دسته از داوطلبانی که مایل و عالقه مند به ثبت نام و ورود به رشته شنوایی سنجی بدون کنکور هستند، می 

رغ التحصیلی در رشته شنوایی سنجی، در دانشگاه های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، مشغول توانند بعد از فا

به تدریس شوند. با توجه به درآمد رشته شنوایی سنجی در ایران و متغیر بودن آن، تدریس در دانشگاه را می توان 



 

 
 

اطالع دقیق و همچنین دریافت برای کسب  .از جمله گزینه های مناسب برای تمامی دانشجویان این رشته دانست

 . تماس حاصل نمایید ایران تحصیل مشاوره در رابطه با رشته شنوایی سنجی بدون کنکور می توانید با مشاوران

  

 

  

 جدیدترین اخبار رشته شنوایی سنجی بدون کنکور

 1402 – 1401ثبت نام شنوایی سنجی بدون کنکور 

https://irantahsil.org/


 

 
 

 دانشگاه جز به کشور های دانشگاه در ثبت نام بدون کنکور رشته شنوایی سنجی و صرفا براساس سوابق تحصیلی 

ه ها و موسسات آموزش عالی بدون کنکور دانشگا تحصیلی های محل رشته کد درصد 85. شود می انجام آزاد

 .شد منتشر کنکور بدون رشته انتخاب و سراسری کنکور بدون نام ثبت راهنمای دفترچه است.

 زمان ثبت نام شنوایی سنجی بدون کنکور

دو نوبت در سال انجام می شود، نوبت  1402-1401زمان ثبت نام بدون کنکور شنوایی سنجی سازمان سنجش 

 دانشگاه کنکور بدون نام ثبت و ماه، بهمن د تا شهریور بود که به پایان رسید و نوبت دوم برای ورودیاول از مردا

 .شد خواهد آغاز ماه آذر از 1401 بهمن سراسری های

  

 خالصه مطلب

در این مقاله به بررسی نحوه ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته شنوایی سنجی بدون کنکور پرداختیم. از آنجا که 

شنوایی سنجی، برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی و آزاد ظرفیت محدودی دارد، افراد متقاضی می 

اطالع بیشتر از زمان و شرایط ثبت نام  جهت کسب .توانند بر اساس سوابق تحصیلی در این رشته تحصیل نمایند

رشته شنوایی سنجی بدون کنکور می توانید با مشاوران مجرب ایران تحصیل در تماس باشید تا اطالعات تکمیلی 

 .را دریافت نمایید

  

  

 .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/شنوایی-سنجی-بدون-کنکور-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/شنوایی-سنجی-بدون-کنکور-1.pdf


 

 
 

 


