
 

 
 

دانشجویان پشت کنکوری عالقه مند به ثبت نام در یکی از مباحثی است که بسیاری از  پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

آن هستند، چرا که از میزان افراد زیادی که در کنکور تجربی ثبت نام می کنند اندک هستند کسانی که مجوز ورود به این 

د در سال رشته ها را دریافت خواهند کرد و عده زیادی توان ورود به این رشته را ندارند، این در حالیست که دانشگاه آزا

های اخیر اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور کرده است و همین مسئله سبب استقبال دانشجویان عالقه مند به پزشکی 

 .گشته

طبیعتا حضور در این رشته ها در بازه های زمانی مختلف مبتنی بر موارد متعددی می تواند باشد که برای هر دانش پذیر 

می کند، در صورتی که شما هم از این دستگاه افراد هستید به شما توصیه می کنیم تا انتهای عالقه مندی ایجاد عالمت سوال 

 .این مقاله با ما همراه باشید

  

هیچ نوع اطالعیه ای در رابطه با پذیرش  1401به اطالع تمامی داوطلبان محترم می رساند که در سال  : توجه توجه

و جذب دانشجوی پزشکی به هیچ عنوان به صورت بدون کنکور قابل انجام نمی دانشجو در رشته پزشکی اعالم ننموده است 

 1401بوده است که به سال  97و  96،  94باشد و اطالعیه ارائه شده در زیر در خصوص دفترچه دانشگاه سراسری سال 

 .مربوط نمی شود

  

  

  شرایط پذیرش پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

ثر دانشگاه های آزاد اسالمی سراسر کشور، رشته های مختلف به دو صورت دانشجوی جدید الزم به ذکر است که در اک

الورود می پذیرند. روش اول روش پذیرش با کنکور می باشد که به این صورت می باشد که دانش آموزان در کنکور 

 .سراسری شرکت کرده و سرنوشت رشته خود را مشخص خواهند کرد

بدون کنکور می باشد به این صورت که دانش آموزان بدون اینکه کنکور بدهند یا در واقع اما روش دوم، روش پذیرش 

بدون تأثیر کنکور سراسری، می توانند صرفا با توجه به سوابق تحصیلیشان در مقطع دبیرستان، در دانشگاه های آزاد 

  .اسالمی سراسر کشور قبول شوند

این مهم برداشت  97-96آزاد اسالمی سراسر کشور متعلق به سال تحصیلی با دقت در دفترچه های ورود به دانشگاه های 

می شود که دانشگاه آزاد پزشکی تهران و هیچ دانشگاه آزاد دیگر در ایران هیچ کدام از رشته های پزشکی، دندان پزشکی، 

سنجی، فیزیوتراپی، دامپزشکی، مامایی، علوم تغذیه، بینایی  اتاق عمل، داروسازی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی،

 .هوشبری، شنوایی سنجی را به صورت بدون کنکور ارائه نمی کند

  

https://irantahsil.org/%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

رشته های بدون برای کسب اطالعات بیشتر از رشته های موجود در این دانشگاه ها مطلع گردید می توانید به صفحه 

 .مراجعه نمایید  کنکور دانشگاه آزاد

  

 زمان و نحوه ثبت نام رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

برگزار می گردد  1401نام رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور به صورت دو نوبت مهر و بهمن ماه در سال  زمان ثبت

نیز مانند سایر  که بعد از سازماندهی و اجرا شدن طرح ثبت نام دانشگاه های بدون آزمون، دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

 .آزاد بدون کنکور نمود دانشگاه ها اقدام به ثبت نام رشته پزشکی دانشگاه

  

به صورت کامال اینترنتی صورت می گیرد .به این صورت که فرد  پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکورنحوه ثبت نام رشته 

شده و ثبت نام خود را   azmoon.org داوطلب برای شرکت در رشته پزشکی بدون کنکور در زمان مقرر وارد سامانه

 .انجام میدهد

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%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

 نام رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکورشرایط ثبت 

در ابتدای کار بهتر است دفترچه راهنمای ثبت نام رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور را دانلود و دقیق آن را بررسی و 

 .مطالعه نمایید

به دو صورت  ثبت نام رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور می باشد که در قسمتی از این دفترچه شرایط و ضوابط

 .عمومی و تخصصی تقسیم بندی شده است

 شرایط عمومی ثبت نام پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

 :شرایط عمومی برای همه داوطلبین یکسان می باشد.در ادامه به صورت کامل شرایط عمومی را بیان می کنیم

 تابعیت دین اسالم و یا یکی از ادیان مورد پذیرش✅

  



 

 
 

  ری اسالمی و عدم سو پیشینهتابع قانون جمهو✅

  

 عدم اعتیاد به مواد مخدر✅

  

  توانایی پرداخل شهریه دانشگاه آزاد برا ساس مصوبه هر سال✅

  

 اطالعیه

داوطلب می تواند محل تحصیل خود را آزادانه و با در نظر گرفتن شرایط خود انتخاب نماید،   توجه بفرمایید به دلیل اینکه

 .بدون کنکور ممکن نیست  در رشته های پزشکی  امکان نقل و انتقاالت

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور

 :از مهمترین شرایط اختصاصی در ثبت نام رشته پزشکی بدون کنکور در زیر بیان شده است

  

 .بدهند  را ارائه 12معدل حداقل برای شرکت در مقطع کارشناسی ناپیوسته باید مدرک کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته با ✅

  

داحد جبرانی  20شرکت در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای افرادی که مدرک تحصیلی کاردانی پیوسته دارند باید ✅

 .بگذرانند

  

 .باشد 12افرادی که قصد شرکت در کارشناسی ناپیوسته را دارند باید معدل کاردانی آنها باالی ✅

  



 

 
 

مقطع کاردانی پیوسته باید مدرک مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم وسه ساله نظام جدید رشته های در زمان ثبت نام در ✅

 .نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش را ارائه دهند

  

افرادی که قصد شرکت در رشته های غیر متجانس با مدرک تحصیلی خود را در پایه کاردانی پیوسته دارند باید حداکثر ✅

 .نی بگذرانندواحد جبرا 12

  

افراد متقاضی کاردانی پیوسته که دیپلم خود را در کار و دانش، فنی و حرفه ای و هنرستان گرفته اند باید انتخاب رشته با ✅

  .توجه به مدرک تحصیلی خود انجام دهند

  

 .ود را ارایه دهندافرادی که قصد شرکت در مقطع کاردانی ناپیوسته دارند باید مدرک دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی خ✅

  

 .افرادی که در مقطع کاردانی ناپیوسته فارغ تحصیل شده باشند می توانند در مقطع باالتر ثبت نام کنند✅



 

 
 

 

 لیست رشته های پزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد

از نظر شهریه و  در ابتدااین نکته را یادآری می کنیم که دانشجویی که در رشته پزشکی بدون کنکور وارد دانشگاه می شود

ساعت های کالس تفاوتی با افراد که از طریق کنکور وارد دانشگاه می شوند ندارد.تنها نفاوت این دو دسته در نقل و 

  انتقاالت است که در حالت بدون کنکور اجازه نقل و انتقاالت وجود ندارد

 :نمیپذیرد این رشته ها شاملرشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور دانشجو 

 پزشکی 
 دندانپزشکی 
 داروسازی 
 پرستاری 
 اتاق عمل 
 علوم آزمایشگاهی 
 مامایی 
 علوم تغذیه 



 

 
 

 هوشبری 
 فیزیوتراپی 
 بینایی سنجی 
 شنوایی سنجی 
 دامپزشکی دکترای عمومی 
 مهندسی بهداشت حرفه ای 
 رادیولوژی 

که این دو رشته شامل دامپزشکی در مقطع کاردانی   شوند تنها دو رشته به صورت بدون کنکور در دانشگاه آزاد ارائه می

 .دپیوسته و علوم پزشکی دامپزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باش

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران

می  99سال رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران به شرح زیر می باشد که این لیست برای  لیست

 :شد و دیگر بر گزار نشده است این لیست به شرح زیر است

  

 مددکاری اجتماعی

 مدیریت کسب و کار های کوچک

 شیمی محض

 زیست شناسی گیاهی

 زیست شناسی جانوری



 

 
 

 

 بدون کنکور  اخبار پیرامون پزشکی

 !دم بازی نکنیدهای علوم پزشکی/ با جان مرهزار نفر به پذیرش بدون کنکور در رشته ۲۱اعتراض 

های پیراپزشکی معترض شدند. این افراد با هزار نفر با تشکیل کمپینی به امکان تحصیل بدون آزمون در رشته ۲۱بیش از 

علوم و بهداشت خواستند که پذیرش بدون کنکور دانشجو  از وزرای «های پزشکینه به پذیرش بدون کنکور رشته»هشتگ 

 .های پزشکی لغو شوددر رشته

 بدون توجه به سابقه تحصیلی رش دانشجوپذی

از سوی مجلس تصویب و از سال  ۱۳۹۲های پیراپزشکی سال قانون پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در رشته

سال هم از اجرایی شدن آن  ۶سال پیش تصویب شده و  ۹  اجرایی شده است. به عبارتی، این قانون ۱۳۹۵تحصیلی 

 .گذردمی

 .کنید کلیکجهت دریافت پی دی اف مقاله 



 

 
 

  

  

 خالصه مطلب

دامپزشکی در مقطع کاردانی پیوسته و علوم پزشکی دامپزشکی در مقطع  در دو رشته پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکورثبت نام 

رشته  دادیم.و همچنینکارشناسی ناپیوسته انجام میشود.ما در این مقاله شریط ثبت نام در پزشکی بدون کنکور را کامل توضیح 

 .پزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران را به شما معرفی کردیم

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری ، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا در زیر این مقاله 

 .می دهدکامنت بگذرایدکارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما عزیزان را 
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