
 

 
 

است. با توجه به نیاز جامعه به  پیراپزشکی بدون کنکور یکی از پرطرفدارترین رشته های تحصیلی در میان داوطلبان، رشته های

و بازار کار نسبتا خوبی که برای این رشته ها فراهم شده است داوطلبان پذیرش در این رشته ها می توانند  رشته های پیراپزشکی

نیز شامل رشته های پرستاری  بدون نیاز به کسب رتبه مجاز در دانشگاه پذیرفته شوند. همچنین رشته های بیمارستانی بدون کنکور

ن کنکور، هوشبری بدون کنکور و دیگر رشته های علوم پزشکی مانند علوم بدون کنکور، مامایی بدون کنکور، اتاق عمل بدو

آزمایشگاهی بدون کنکور هستند که در این رشته ها داوطلبان می بایست عالوه بر واحدهای درسی در دوره کارشناسی، دوره ها و 

ین مقاله قصد داریم به بررسی رشته های واحدهای کارورزی و طرح نیروی انسانی را نیز به صورت عملی طی کنند. بنابراین در ا

پیراپزشکی بدون کنکور بپردازیم و همچنین رشته های بیمارستانی بدون کنکور را برای مطالعه شما عزیزان مطرح نماییم پس 

نمایی های پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را بادقت مطالعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به دریافت راه

 .بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 �� اطالعیه مهم ��

هیچ نوع اطالعیه ای در رابطه با جذب  1401به اطالع کلیه داوطلبان می رساند که سازمان سنجش آموزش کشور در سال 

  .می باشد 1397زیر تا سال دانشجو در رشته های پیراپزشکی منتشر نکرده است و مقاله ارائه شده در 
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  رشته های پیراپزشکی بدون کنکور اسامی

رشته هایی مثل مامایی، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، پرستاری، کاردرمانی و... که به عنوان رشته های پیراپزشکی شناخته می 

شوند در بین شرکت کنندگان کنکور سراسری گروه آزمایشی تجربی بسیار پرطرفدار هستند و دانشجویانی که در رشته های 

التحصیلی و ورود به بازار کار در کنار سایر متخصصان به منظور تکمیل فعالیت کادر درمانی  پیراپزشکی تحصیل می کنند پس از فارغ

رشته های پیراپزشکی بدون کنکور به طور کلی در بحث بهداشت  مشغول به کار می شوند. در حقیقت می توان گفت فارغ التحصیالن

ول در بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز درمان و غیره مشغول به و درمان و تحت نظر و مشورت پزشکان فعالیت دارند و به طور معم

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با رشته های بیمارستانی بدون کنکور، گروه های رشته های پیراپزشکی را برایتان  .کار می شوند

 :ذکر می کنیم

 علوم آزمایشگاهی ✅

 گروه اتاق عمل ✅

 هوشبری ✅

 رادیولوژی ✅

 عات سالمتفناوری اطال ✅

 کاردرمانی ✅

 فوریت های پزشکی ✅

عموما پذیرش در این رشته ها با شرکت در کنکور علوم تجربی انجام می شود، با این حال سابقه داشته است که رشته های پیراپزشکی 

ق تحصیلی انجام توسط وزارت بهداشت، به عنوان رشته های بدون آزمون اعالم شده و پذیرش در آن ها صرفا پذیرش بر اساس سواب

 .شود

برخی از رشته های پیراپزشکی در مقطع کاردانی دانشگاه های علوم پزشکی  97تا  94بنا به تصمیم وزارت بهداشت در سال های  ��

 :به رشته های بدون کنکور اضافه شدند که این رشته ها شامل موارد زیر هستند



 

 
 

 خانواده بهداشت –کاردانی بهداشت عمومی  ��

 ها بیماری با مبارزه –ی بهداشت عمومی کاردان ��

 کاردانی بهداشت حرفه ای ��

 کاردانی مامایی ��

 کاردانی اتاق عمل ��

 کاردانی هوشبری ��

 

   



 

 
 

   ��. کلیک کنید رشته بهداشت حرفه ای بدون کنکور طالع ازبرای ا ��  

 

 در کاردانی رشته های پیراپزشکی بدون کنکور پذیرش

شاهد پذیرش  1401با توجه به تصمیم گیری وزارت بهداشت در مقطع کاردانی برخی از رشته های پیراپزشکی بدون کنکور در سال 

کنکور  در این خصوص باید بگوییم پذیرش در رشته های پیراپزشکی بدون در این رشته ها به صورت بدون آزمون می باشیم که

 .براساس سوابق تحصیلی و از میان داوطلبان بومی، از طریق انجام مصاحبه صورت می گیرد

الزم به ذکر است که شرکت مجدد پذیرفته شدگان سنوات قبل که در کد رشته محل های دارای تعهد خدمت پذیرفته شده اند، در 

موختگان این رشته ها، مشروط به اتمام دوره تعهد خدمتی آن این رشته محل ها مجاز نخواهد بود. همچنین ادامه تحصیل دانش آ

 .ها می باشد

 

 

 

 

 1401جدول رشته های پذیرش شده کاردانی پیراپزشکی در سال 

طبق دفترچه منتشر شده سازمان سنجش در جدول های زیر قابل  1401رشته های پذیرش شده کاردانی پیراپزشکی در سال 

 .مشاهده هستند

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%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-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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 استان گلستان یمخصوص داوطلبان بوم

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان   یعال آموزش مجتمع) گرگان –گلستان  یدانشگاه علوم پزشک 

 (گنبدکاووس سالمت

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 یطیخوابگاه در هر شرا یفاقد خوابگاه است و از واگذار دانشگاه نیا

 .باشد یمعذور م یربومیو غ یبوم انیدانشجو به

 

 

 یمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یداوطلبان بوم رشیپذ تیو بلوچستان با اولو ستانیاستان س یداوطلبان بوم مخصوص

 کشهریراسک، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، کنارک، مهرستان و ن ،یاریبمپور، چاهبهار، دلگان، دشت رانشهر،یمل اشا رانشهریا

 

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً بهداشت خانواده شیگرا یبهداشت عموم کاردانی  سالمت  ی)مجتمع آموزش عال رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک 

 ( کشهرین شهرستان

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یاعطادر تیمحدود

 

سالمت  ی)مجتمع آموزش عال رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 ( کشهرین شهرستان

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یاعطادر تیمحدود
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 هرمزگاناستان  یداوطلبان بوم مخصوص

 

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

 ( نابیبندر عباس )شهرستان م یدانشگاه علوم پزشک بهداشت خانواده شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یعدم تعهد واگذار

سالمت  یبندر عباس )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک بهداشت خانواده شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیق تحصبا سواب صرفاً

 بستک(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یعدم تعهد واگذار

سالمت  یبندر عباس )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 بستک(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یعدم تعهد واگذار

سالمت  یبندر عباس )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک ییماما یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 بستک(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 خوابگاه یعدم تعهد واگذار

 

 یاستان خراسان رضو یمشهد شامل تمام شهرستان ها یعلوم پزشکتحت پوشش دانشگاه  یشهرستان ها یداوطلبان بوم مخصوص

 بجستان و گناباد یجز شهرستان ها به

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً یبهداشت حرفه ا یکاردان  سالمت خواف( یمشهد )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک   

  لیتعهد خدمت سه برابر طول مدت تحص یدارا

یلیبا سوابق تحص صرفاً بهداشت خانواده شیگرا یبهداشت عموم یکاردان  سالمت خواف( یمشهد )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک   

  لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

  خوابگاه خودگردان

سالمت خواف( یمشهد )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً  

  لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

  خوابگاه خودگردان

 



 

 
 

  المیاستان ا یداوطلبان بوم مخصوص

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً  دهبهداشت خانوا شیگرا یاشت عمومبهد یکاردان 

 

 یمجتمع آموزش عال لی)محل تحص المیا یدانشگاه علوم پزشک

 سالمت دره شهر(

 زن 10 نفر

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

یلیبا سوابق تحص صرفاً  یمجتمع آموزش عال لی)محل تحص المیا یدانشگاه علوم پزشک ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان 

  سالمت آبدانان(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 بهداشت خانواده شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 

 یمجتمع آموزش عال لی)محل تحص المیا یانشگاه علوم پزشکد

 سالمت دهلران(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 

 ها یماریمبارزه با ب شیگرا یبهداشت عموم یکاردان یلیبا سوابق تحص صرفاً

 

 یمجتمع آموزش عال لی)محل تحص المیا یانشگاه علوم پزشکد

 سالمت دهلران(

 لیتعهد خدمت سه برابر طول تحص یدارا

 

 

 

 و مهرستان رانشهریسرباز، فنوج، دلگان ، ا یشهرستان ها ا یداوطلبان بوم مخصوص

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً  سالمت چابهار( ی)مجتمع آموزش عال رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک ییماما یکاردان 

   لیتعهد خدمت سه برابر طول دوره تحص یدارا

 خوابگاه یدر اعطا تیمحدود

 

 

 

 

 



 

 
 

  و زرآباد یاریقصرقند، دشت کشهر،ی، کنارک، نچاهبهار یشهرستان ها یداوطلبان بوم مخصوص

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً ییماما یکاردان   سالمت چابهار( ی)مجتمع آموزش عال رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک  

  لیتعهد خدمت سه برابر طول دوره تحص یدارا

 خوابگاه یدر اعطا تیمحدود

 

 

 

  کرمانشاهاستان  یداوطلبان بوم مخصوص

 حاتی/ توض لیمحل تحص یدانشگاه علوم پزشک عنوان رشته رشیپذ نحوه

یلیبا سوابق تحص صرفاً اتاق عمل یکاردان   سالمت اسالم یکرمانشاه )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک  

 غرب( آباد

  لیتعهد خدمت سه برابر طول مدت تحص یدارا

 انیخوابگاه به دانشجو یدر قبال واگذار یتعهد چگونهیه دانشگاه

 .ندارد

 

یلیبا سوابق تحص صرفاً  سالمت اسالم یکرمانشاه )مجتمع آموزش عال یدانشگاه علوم پزشک یهوشبر یکاردان 

 غرب( آباد

  لیتعهد خدمت سه برابر طول مدت تحص یدارا

 انیخوابگاه به دانشجو یدر قبال واگذار یتعهد چگونهیه دانشگاه

 .ندارد

  

 رشته های بیمارستانی بدون کنکور پردیس خودگردان

اعتبار مدرک پردیس های خودگردان تفاوتی با دوره های روزانه ندارد، از این رو پردیس های خودگردان نیز به نوعی جزء دانشگاه 

 .نمایند می تحصیلی مختلف مقاطع در دانشجو پذیرش به اقدام های دولتی محسوب می شوند و



 

 
 

از دو طریق آزمون سراسری سازمان سنجش و یا آزمون اختصاصی عالقه مندان تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان می توانند 

 از هم پیراپزشکی های رشته که شود می ارائه مختلفی های رشته خودگردان های پردیس در در دانشگاه مورد نظر خود وارد شوند.

 .است ها دانشگاه این در پرمتقاضی های رشته جمله

 �� اطالعیه ��

 هیچ کنون تا علیرغم پذیرش دانشجو در بسیاری از رشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی پردیس های خودگردان اما

 .است نگرفته صورت ها دانشگاه این کنکور بدون پیراپزشکی های رشته در پذیرشی گونه

  شرایط ثبت نام پیراپزشکی بدون کنکور

 :رایط ثبت نام در رشته های پیراپزشکی شامل شرایط عمومی و اختصاصی زیر بوده استطبق آخرین اعالم ورازت بهداشت ش

  :شرایط عمومی

 انیرکشور اشتن تابعیت دا -1

 انیراسالمی ری اساسی جمهون اقانوه در شدشناختهن یااز ادیا یکی م و سالاین مبین دبه اعتقاد داشتن به  -2

  انریاسالمی ری اساسی جمهون ابه قانوام لتزا -3

پس از قبولی به ئم دایا معافیت و خدمت ن پایارت ئه کابرای آقایان )مبنا ارایا معافیت قانونی ورت ضردوره خدمت م نجاا -4

 باشد.( دانشگاه می

 داشتن سالمت جسمانی اعم از سالمتی )قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادراری( و سالمت روانی-5

 وسطه سه ساله نظام جدید و دوره پیش دانشگاهیدارا بودن دیپلم مت-6

 عدم اعتیاد به دخانیات و هرگونه مواد مخدر -7

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -8

 :شرایط اختصاصی

 دارا بودن شرایط بومی حوزه جغرافیایی-1

م )به استثنای فراگیران شهریه داشتن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل در مناطق اطالع رسانی شده و محرو-2

 پرداز(



 

 
 

 سال تمام برای کلیه داوطلبان 25داشتن حداکثر -3

 .سال تمام می باشد 27حداکثر سن داوطلبان آقا در صورت گذراندن دوره خدمت وظیفه عمومی -4

 .دانشجویان مشغول به تحصیل و یا فارغ التحصیالن مجاز به شرکت در این دوره نمی باشند-5

 در مرحله مصاحبه شفاهی پذیرش-6

ادامه تحصیل فارغ التحصیالن این رشته مقاطع در صورتی که تمامی دوره تعهد خدمتی خود را به اتمام رسانده باشند، امکان -7

 .پذیر است

  مراحل ثبت نام پیراپزشکی بدون کنکور

 :ر بودزی صورت به پذیرش فرآیند کنکور بدون پیراپزشکی طبق آخرین سال پذیرش کاردانی

دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و یا مجتمع آموزش عالی سالمت می بایست قبل از اقدام به پذیرش، از دارا بودن مجوز برگزاری -1

 .رشته و گرایش مقطع کاردانی مورد نظر از سوی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، اطمینان حاصل نماید

 .ه عمومی نباید منعی برای پذیرش داشته باشندداوطلبان مرد از نظر مقررات وظیف-2

دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی موظفند ظرفیت پذیرش درخواستی را در پرتال سوابق تحصیلی سازمان سنجش آموزش -3

 .کشور طبق برنامه زمانبندی اعالم نمایند

 .ید و به اطالع سازمان خواهد رساندمعاونت آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت های نهایی را در موعد مقرر تای-4

 سوابق براساس صرفا شیوه با کنکور بدون رشته انتخاب دفترچه داوطلبان عالقه مند موظفند طی برنامه زمانبندی اعالم شده در-5

 .نمایند رشته انتخاب و نام ثبت کشور آموزش سنجش سازمان طریق از تحصیلی،

ی موظفند پس از انجام مرحله مصاحبه به تعداد برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شدگان را در دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشک-6

 .موعد مقرر به سازمان اعالم نمایند

 .اسامی پذیرفته شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد-7



 

 
 

پذیرفته شده نهایی را طبق دستورالعمل ثبت نامی،  دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و یا مجتمع آموزشی می بایست داوطلبان-8

 .پذیرش کند

 تربیت خصوصی بخش سفارش به بنا که افرادی استثنای به باشند پذیرفته شدگان از مزایای آموزش رایگان برخوردار می-9

 .شوند می

 .تسهیالت اعطایی به پذیرفته شدگان دولتی، همانند سایر پذیرفته شدگان از محل آزمون سراسری می باشد-10

 زمان اعالم نتایج پذیرش رشته های پیراپزشکی با سوابق تحصیلی

باشد. در گذشته زمان اعالم نتایج رشته های بیمارستانی بدون کنکور و پیراپزشکی، طبق سنوات گذشته در اسفند ماه همان سال می 

نیز پس از قبولی داوطلبان در رشته های کاردانی نیمه متمرکز و بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان موظف بودند تا برای ادامه روند 

ثبت نام خود به دانشگاه مراجعه کنند. از جمله این رشته ها کاردانی مامایی بدون کنکور، هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و 

 .یولوژی بودندراد



 

 
 

 

  .��کلیک کنید پیراپزشکی های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای اطالع از �� 

 معرفی رشته های پیراپزشکی بدون کنکور

از جمله رشته های پیراپزشکی بدون کنکور می توان به رشته های اتاق عمل، بهداشت حرفه ای، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی و 

 .بینایی سنجی اشاره کرد که در ادامه به طور مختصر به معرفی آن ها می پردازیم

  اتاق عمل ��

 نظر در نیز عمل اتاق رشته  ا در این سال ها مقاطع باالتری برایدر گذشته این رشته تنها در مقطع کاردانی آموزش داده می شد ام

 آماده جراحی عمل طول در و عمل از قبل بیمار به کمک و مراقبت برای را دانشجو عمل اتاق پیوسته کارشناسی. است شده گرفته

  .صی آشنا می سازدتخص فوق و تخصصی های جراحی جدید های تکنولوژی و عمل اتاق جدید اصول با را او و کند می

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-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%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/
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-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%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/


 

 
 

یک دانش آموخته اتاق عمل می تواند به جراحان کمک های فنی الزم را در اتاق عمل ارائه دهد. با توجه به افزایش بیمارستان های 

 دارای اتاق عمل نیاز به این دانش آموختگان نیز روز به روز بیشتر می شود و برای افرادی که دنبال آینده شغلی بهتری هستند گزینه

 .ی بسیار خوبی است

  بهداشت حرفه ای ��

در رشته بهداشت حرفه ای از بین بردن عوامل خطرزای فیزیکی، شیمیایی، روانی و بیولوژیکی یا کاهش تأثیرات این عوامل برای 

ناسایی عوامل جلوگیری از آسیب رسیدن به کارکنان در محیط کار آموزش داده می شود. البته الزم به ذکر است در مقطع کاردانی، ش

خطر به دانشجو آموزش داده می شود. همچنین مقطع کارشناسی این رشته مربوط به مرحله ارزیابی می باشد و در مقطع کارشناسی 

ارشد آن به کنترل عوامل خطر پرداخته می شود. عالوه بر این دانشجویان دکتری بهداشت حرفه ای نیز به تحقیق و همچنین تدریس 

 .حرفه ای می پردازند در زمینه بهداشت

  فیزیوتراپی ��

در رشته فیزیوتراپی به دانشجویان آموزش داده می شود که چطور با کمک عواملی مانند گرما، الکتریسیته، نور یا تمرین و ورزش 

 .های فیزیکی با دستگاه، بیماران را تحت درمان قرار دهند

و روانی برخوردار باشند؛ زیرا بیمارانی که برای درمان یا پیشگیری نزد این دانشجویان رشته فیزیوتراپی باید از سالمت کامل جسمی 

متخصصین می آیند اغلب با آسیب های فیزیکی یا ذهنی دست به گریبان هستند. در رشته فیزیوتراپی دروس مربوط به آناتومی 

 .یان پزشکی مطالعه می کنندانسان بسیار مهم هستند و دانشجویان فیزیوتراپی این واحد ها را بیشتر از دانشجو

 شنوایی شناسی ��

 :حوزه اصلی دارد 4رشته شنوایی شناسی 

 ارزیابی و تشخیص اختالالت تعادل و شنوایی-1

 پیشگیری و حفاظت شنوایی )کاهش آلودگی صوتی و خسارت های آن در مراکز و کارخانجات پر سر و صدا(-2

 یی فرد(توانبخشی شنوایی )تجویز سمعک متناسب با شنوا-3

 گفتارخوانی(-لب خوانی-حوزه آموزش به افراد کم شنوا و ناشنوا )طرز استفاده از سمعک-4



 

 
 

 

 بینایی سنجی ��

یک بینایی سنج یا اپتمتریست وظیفه  .مان بیماری های مربوط به چشم و بینایی استبینایی سنجی شامل ارزیابی، مدیریت و در

معاینه سیستم بینایی و چشم افراد، تشخیص اختالالت مربوط به بینایی و چشم و ارائه درمان و تجویز لنزها و یا داروها را دارد. 

ا مشاوره و آموزش می دهد و در صورت نیاز بیمار را به چشم همچنین یک بینایی سنج به بیماران در رابطه با اختالل بینایی آن ه

 .پزشک ارجاع می دهد

 اخبار پیرامون پیراپزشکی بدون کنکور

 99پذیرش در رشته های بیمارستانی بدون کنکور در سال  ✔

 علوم دانشگاه ست امابه بعد پذیرش در هیچ یک از رشته های پیراپزشکی بدون کنکور انجام نشده ا 97با توجه به اینکه از سال 

 و ها بیماری با مبارزه عمومی بهداشت رشته گرایش دو در خاص شرایط با و تحصیلی سوابق طریق از 99 بهمن در زاهدان پزشکی



 

 
 

 های رشته در مجدد پذیرش احتمال شود می بینی پیش بنابراین است کرده دانشجو پذیرش به اقدام خانواده عمومی بهداشت

 .نکور در سال جاری و سال های آینده نیز با شرایط خاص وجود داشته باشدک بدون بیمارستانی

 پذیرش کاردانی رشته های پیراپزشکی بدون کنکور در مناطق محروم ✔

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طبق مصوبه ی مجلس برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم اقدام به پذیرش 

دانشگاه  داوطلبان بومی در این مناطق می نماید. الزم به ذکر است پذیرش در رشته های پیراپزشکی مناطق محروم در مقطع کاردانی

همچنین مجتمع های آموزش عالی سالمت که دارای مجوز هستند بر اساس سوابق تحصیلی و به  ها، دانشکده های علوم پزشکی و

 .صورت بومی از طریق مصاحبه انجام می شود

 توضیح وزارت بهداشت درباره آزادسازی مدارک فارغ التحصیالن ✔

و از امکانات این وزارت خانه استفاده مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند 

توانند مدرک اند؛ باید حتماً سنوات تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات میهای تابعه تحصیل کرده کرده و در بیمارستان

 .خود را آزاد کنند

 

 خالصه مطلب

می توانند در  رشته های پیراپزشکی از جمله رشته های پرطرفدار علوم تجربی هستند و فارغ التحصیالن یکی از این رشته ها

  .بیمارستان ها، کلینیک ها یا مراکز درمانی مشغول به کار شوند

https://medical.irantahsil.org/


 

 
 

هم اینکه در حال حاضر پذیرش در رشته های پیراپزشکی تنها از طریق کنکور سراسری انجام می شود و در خصوص پذیرش نکته م

پیراپزشکی  های رشته اما در برخی موارد .بدون آزمون در این رشته ها هنوز هیچ اطالعیه ای برای سال جاری منتشر نشده است

ایط خاص به پذیرش دانشجو می پردازند. به عنوان مثال استعداد های درخشان می در بعضی از دانشگاه ها تحت شر بدون کنکور

توانند به صورت بدون کنکور وارد رشته های پیراپزشکی شده و تحصیل نمایند البته برای این کار نیز داشتن شرایط مربوط به پذیرش 

 .بدون کنکور استعدادهای درخشان الزم و ضروری می باشد

 می  عه این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشترامیدواریم مطال

 همکاران تا نمایید برقرار ارتباط تحصیل ایران در ما مشاوران با مقاله این زیر در کامنت ارسال یا تلفنی تماس برقراری طریق از توانید

 .ما عزیزان پاسخ دهندش به وقت اسرع در ما
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[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/31.mp3"][/audio] 
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