
 

 
 

رشته ژنتیک یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی است که هر ساله افراد بسیاری متقاضی ورود به این رشته 

است برای ورود به دانشگاه های هستند. از آنجایی که در سال های اخیر رشته ژنتیک طرفداران زیادی پیدا کرده، ممکن 

برتر کشور در این رشته با چالش رو به رو باشید. اما نگران نباشید، در صورتی که تصمیم نهایی خود را برای ادامه تحصیل 

 رشته ژنتیک بدون کنکور .در این رشته گرفته اید، می توانید به روش بدون کنکور وارد مسیر تحصیل در این رشته شوید

 .در دانشگاه آزاد و گاهی دانشگاه پیام نور ارائه می شود. برای کسب اطالعات بیشتر این مطلب را تا انتها دنبال کنید

  

  

ساعته، در صدد  24مشاوران آکادمی ایران تحصیل با استفاده از به روز ترین متدها در امر مشاوره و ارائه پشتیبانی 

 .تضمین پذیرش شما در رشته های پزشکی، پیراپزشکی و دندان پزشکی را بدون نیاز به شرکت در کنکور می باشند

 .ی کسب اطالعات بیشتر، کلیک کنیدبرا

 

  

  

 معرفی رشته ژنتیک

رشته ژنتیک در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه ها به نام رشته علوم سلولی و مولکولی شناخته شد. علوم  1395از سال 

جهان یعنی سلول و سلولی و مولکولی از زیر شاخه های زیرگروه تجربی است که به مطالعه موجودات زنده و واحد بنیادی 

 :مولکول میپردازد. دروس تخصصی این رشته عبارتند از

 شیمی آلی   ️✔    

 بیوشیمی ️✔    

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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 زیست شناسی سلولی ️✔    

 ژنتیک ️✔    

 میکروبیولوژی ️✔    

 زیست شناسی گیاهی ️✔    

 زیست شناسی جانوری ️✔    

 فیزیولوژی گیاهی ️✔    

 ایمونولوژی ️✔    

  زبان تخصصی  ️✔    

  

 مراحل ثبت نام در رشته ژنتیک بدون کنکور دانشگاه آزاد

برای ثبت نام رشته ژنتیک بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی و کارشناسی مراحل یکسانی تعیین شده است. این 

 .روند اینترنتی بوده و از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می شود

 :گاه در دو نوبت مهر و بهمن به صورت بدون آزمون دانشجو می میپذیرد و مراحل ثبت نام نیز به شرح زیر استاین دانش

 .مراجعه نمایید azmoon.org در ابتدا به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به آدرس ️✔  

 .و بررسی رشته ها اقدام کنیدسپس در گام بعدی باید برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع مورد نظر  ️✔  

 .در مرحله سوم با ورود به لینک خرید کارت اعتباری، مراحل ثبت نام و پرداخت هزینه تعیین شده را انجام دهید ️✔  

 .در نهایت می توانید برای دریافت شناسه و کلمه عبور ثبت نام اقدام کنید ️✔  

طع مورد نظر با استفاده از شناسه و کلمه عبور ثبت نام و کد ملی باید در مراحل بعدی برای ورود به لینک ثبت نام مق ️✔  

 .اقدام کنید



 

 
 

 .انتخاب را تکمیل کنید 20سپس باید برای تکمیل فرم ثبت نام اقدام و فرم انتخاب رشته با حداکثر  ️✔  

 .در نهایت باید برای تایید و ثبت نهایی اطالعات و دریافت کد رهگیری اقدام کنید ️✔  

  

 

  

  

 زمان ثبت نام رشته ژنتیک بدون کنکور

ثبت نام رشته ژنتیک بدون کنکور در دو نوبت شهریور و دی ماه برای نیمسال اول و دوم تحصیلی قابل انجام است. با 

 دانلود دفترچه راهنمای رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد و بررسی دقیق آنها اقدام به تکمیل فرم اینترنتی

 .انتخاب رشته نمایید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/شرایط-ثبت-نام-رشته-ژنتیک-بدون-کنکور.jpg


 

 
 

  

دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق 

 1401تحصیلی دانشگاه های سراسری مهر 
 دانلود

سوابق دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور و صرفا بر اساس 

 1401تحصیلی دانشگاه های آزاد مهر 
 دانلود

  

  

مشاوران آکادمی ایران تحصیل با به کارگیری دانش خود در امور تحصیلی، سعی در بررسی بهترین دانشگاه های اروپا 

در رشته های بدون کنکور را دارند تا مسیر شما را جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه ها در رشته های جهت تحصیل 

 . وارد لینک شویدبدون کنکور هموار سازند. برای اطالع از شرایط تحصیل در بهترین دانشگاه های اروپا 

 

  

 رشته ژنتیک بدون کنکور در دانشگاه آزادشرایط ثبت نام 

برای ثبت نام در رشته ژنتیک بدون کنکور در دانشگاه آزاد، شرایطی در نظر گرفته شده است که داوطلبان برای انجام ثبت 

 .نام ملزم به رعایت این موارد هستند

 :شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بشرح زیر است

 سالماعتقاد به دین ا 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/بدون-کنکور-سراسری-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/بدون-کنکور-آزاد-1401.pdf
https://medical.irantahsil.org/
https://medical.irantahsil.org/


 

 
 

 قبول داشتن نظام جمهوری اسالمی 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی 

 نداشتن فساد اخالقی 

 عدم اخراج و عدم ممنوعیت تحصیل در دانشگاه ها 

 نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان 

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید رشته های ارشد فراگیر پیام نور جهت مشاهده لیست کامل

  

 ایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادشر

 

،گواهینامه دوره پـیش دانشگاهی )نظام  1401/06/31بـا اخذحداکثر تــا تــاریخ  6-3-3داشتن دیپلم نظـام آموزشی جدیـد - 1

 .ق دیپلم(واحدي( ، دیـپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قدیم و یا داشتن مدرك کاردانی)فو -واحدي یا ترمی  –سالی 

دارندگان دیپلم فنی و حرفهاي و کاردانش نظام قـدیم هنرستان که فاقد مدرك پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی میباشند - 2

 .حق ثبت نام در این دوره را ندارند

 .میباشندفارغ التحصیالن دوره هاي کاردانی )اعـم از پیوسته و ناپیوسته( غیرمشمول مجاز به ثبت نام در این دوره - 3

فارغ التحصیالن دوره هاي کاردانی علوم پزشکی غیـرمشمول مجاز به ثبت نام در رشته هاي دیگر در مقاطع بـاالتر - 4

میباشند )مشروط بر آن که تعهدات خدمت خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشند، بـدیهی 

نگام ثبت نـام در محـل دانشگاهی باید گواهی پایـان طرح نیـروي انسانی را ارائـه است این قبیل از فارغ التحصیالن، به ه

 .(نمایند

براساس مصوبات شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و شوراي عالی برنامه ریزي دارندگان مدرك حوزوي مورد تأیید - 5

آنکـه مشـمول وظیفه عمومی نبوده و همزمان در  حوزه علمیه قم که معادل دیپلم کامل نظـام قـدیم متوسطه میباشد بـه شـرط

 .حوزه علمیه تحصیل ننمایند میتوانند در رشته هاي گروه علوم انسـانی دانشـگاه ثبـت نـام نمایند

افراد مشمولی که قبالً در دانشـگاه تحصـیل نمـوده و اخراج شده یا از تحصیل منصرف گردیده اند و تحصیالت آنان - 6

یا منجر به دریافت مدرك مقطع پایین تـر شده است مجاز به ثبت نام نمیباشند مگـر افـرادي کـه موفـق بـه  ناتمام مانده و

 .دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفـه عمومی شده باشند

ز در اختیار شما برای مطالعه دیگر شرایط اختصاصی موجود، دفترچه راهنمای انتخاب رشته بدون کنکور را که پیش ا

 .قرار داده شده است را مطالعه کنید

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/


 

 
 

مشاورین حاضر در آکادمی ایران تحصیل از طریق سامانه مشاوره کنکور با تدوین برنامه ای هدفمند، تحصیل داوطلب 

درصد تضمین می  100بدون نیاز به شرکت در کنکور در رشته های پزشکی، پیراپزشکی و دندان پزشکی را به صورت 

 .بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمایند. جهت ورود به سامانه

 

https://medical.irantahsil.org/
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 دانشگاه های پذیرنده رشته ژنتیک بدون کنکور

تحصیلی میکنند که بسیاری از دانشگاه ها اعم از آزاد، پیام نور و حتی سراسری، اقدام به پذیرش دانشجو بر اساس سوابق 

 .در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است

برای کسب اطالع از همه دانشگاه های پذیرنده رشته ژنتیک بدون کنکور دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه  ��

 .نمایید

  

 دانشگاه های سراسری ️✔

  دانشگاه استان خراسان شمالی 

  )دانشگاه کوثر )ویژه بانوان 

  دانشگاه استان سمنان 

  )دانشگاه فرزانگان )ویژه بانوان 

 دانشگاه زابل 

 استان سمنان بجنورد 

 ... 

  



 

 
 

 

 دانشگاه های آزاد ️✔

 استان آذربایجان شرقی واحد جلفا 

  واحد مراغه استان آذربایجان شرقی 

 واحد مرند استان آذربایجان شرقی  

 واحد میانه استان آذربایجان غربی 

  استان تهرانواحد تهران جنوب 

 واحد تهران شرق استان تهران 

 ... 

  

بسیاری از دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی در شهر ها و استان های مختلف دوره های بدون کنکور را برگزار می  ��

 .کنند که با مراجعه به جدول دفترچه راهنمای انتخاب رشته، میتوانید این دانشگاه ها را مورد بررسی قرار دهید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/مراحل-ثبت-نام-رشته-ژنتیک-بدون-کنکور.jpg


 

 
 

  

 .ز کلیک نماییدبر روی لینک قرم لیست رشته های بدون کنکور تجربی جهت مشاهده

  

 تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش بدون کنکور

در صورت  .پذیرش داوطلبان در دوره های بدون کنکور، تنها با استناد بر سوابق تحصیلی معدل کتبی دیپلم صورت میگیرد

خواهد بود.در  متفاوت بودن نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی رشته انتخابی داوطلب، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت

  .ادامه جدول درصد اعمال معدل کتبی بر اساس نوع دیپلم و رشته انتخابی آورده شده است

 سایر دیپلم ها علوم و معارف انسانی تجربی ریاضی نوع دیپلم

 51.4 57.1 57.1 100 100 علوم ریاضی و فنی

 51.4 57.1 57.1 100 100 تجربی علوم

 51.4 100 100 57.1 57.1 علوم انسانی

 100 100 100 100 100 هنر

 100 100 100 100 100 زبان های خارجه

  

  

 فراگیر پیام نور  کارشناسی ارشد ژنتیک بدون کنکور

طبق روال هر سال، دانشگاه پیام نور اقدام به جذب و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت فراگیر می 

ارشد فراگیر پیام نور بسیار متفاوت تر از سایر دانشگاه ها می باشد و شرایط پذیرش ارشد نحوه ثبت نام کارشناسی  .نماید

متقاضیان در صورت تمایل  .مخصوص همین دانشگاه می باشد زمان برگزاری آزمون فراگیر پیام نور فراگیر پیام نور و

جزوه های ارشد دانش پذیر پس از مطالعه برای تحصیل در کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، ابتدا می بایست به عنوان 

و در صورت کسب نمره قبولی در رشته مورد انتخابی خود به عنوان دانشجو به دانشگاه پذیرفته شده فراگیر پیام نور 

رشته های مختلفی شامل کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می شوند که یکی از مهمترین و پرطرفدارترین  .معرفی گردند

 .می باشد ژنتیک رشته کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور،رشته های 

  

 شرایط ثبت نام ارشد ژنتیک فراگیر پیام نور

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-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

رشته ژنتیک ابتدا دارا بودن مدرک کارشناسی مالک می باشد. به همین خاطر  ثبت نام ارشد فراگیر پیام نوربه منظور 

کارشناسی خود را به اتمام نرسانده اند، نمی توانند در این آزمون شرکت متقاضیانی که به هر دلیلی تا هنگام ثبت نام، مقطع 

جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ژنتیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته ژنتیک  .نمایند

 دون کنکور پیام نورثبت نام ارشد بنمی باشند و تمامی دارندگان مدرک لیسانس در رشته های مختلف مجاز به شرکت در 

 12چنانچه متقاضیان در رشته غیر مرتبط ثبت نام نمایند، پس از قبولی تعدادی واحد که حداکثر  .رشته ژنتیک می باشند

   .واحد می باشد را می بایست به عنوان پیش نیاز بگذرانند

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی جهت اطالع از

  

 آخرین اخبار رشته ژنتیک بدون کنکور

 1401تیر 14

دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه  ۱۴۰۱های پزشکی و غیر پزشکی سال نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشتهثبت

 .آغاز شد www.azmoon.org آزمون دانشگاه آزاد به نشانی

 1400اسفند  17

را برگزار می « معرفی رشته ژنتیک پزشکی و مولکولی»خوارزمی، وبینار انجمن زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه 

 .کند

  

اگر شما داوطلبان گرامی قصد تحصیل در رشته های پزشکی، پیراپزشکی و دندان پزشکی بدون نیاز به شرکت در آزمون 

ل بدون شرکت در کنکور در را دارید، دریافت مشاوره از کادر مجرب ایران تحصیل بهترین گزینه خواهد بود. برای تحصی

 .بر روی لینک کلیک کنید رشته های پزشکی، پیراپزشکی و دندان پزشکی

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b2/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b2/
https://medical.irantahsil.org/


 

 
 

 

  

 خالصه مطالب

رشته ژنتیک، از جمله رشته های پرطرفدار در زیرگروه علوم تجربی است. هر ساله افراد زیادی برای تحصیل در رشته 

ژنتیک در کنکور سراسری با یکدیگر به رقابت میپردازند. با این وجود بسیاری از افراد علی رغم عالقه به این رشته، به 

راسری ناکام مانده و یا موفق به شرکت در آن نمی شوند. دانشگاه و دالیل متعددی در کسب نتیجه مطلوب در کنکور س

درصد رشته ها را بدون  95موسسات آموزشی بسیاری با پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور، امکان ادامه تحصیل در 

به طور  کوررشته ژنتیک بدون کنشرکت در کنکور سراسری فراهم میکنند. در مقاله فوق به جزئیات و شرایط ثبت نام 

 .کامل پرداخته شد، در صورت وجود هرگونه سوال با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید
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