
 

 
 

از جمله مواردی است که متقاضیان بسیاری دارد اما حقیقت ماجرا این است که در حال  دندانپزشکی بدون کنکور تهران

رشته های زیر نظر وزارت بهداشت  .حاضر اصال چیزی تحت عنوان دندانپزشکی بدون کنکور در شهر تهران وجود ندارد

دانشگاه های پردیس ارائه می شد، استقبال زیاد متقاضیان رشته تجربی فقط در یکی از  ۸۰فقط و فقط یکبار در اواخر دهه 

از این امکان موجب این شد که همواره شبهه ها و ضد و نقیض های بسیاری وجود داشته باشد. عالوه بر این برخی از 

روش می رسد که ما دانشجویان معتقد هستند که امروزه صندلی های رشته دندان پزشکی برای مرکز پردیس خودگردان به ف

 .در ادامه قصد داریم جزییات این موضوع را بیشتر بررسی کنیم

 نحوه پذیرش دندانپزشکی بدون کنکور در تهران

اه شما برای اینکه در شهر تهران بتوانید در رشته دندانپزشکی تحصیل نمایید بدون کنکور نمی توانید اقدام به این کار نمایید، پس صرفا تنها ر 

 .و انتخاب رشته خواهد بود کنکور تجربی شرکت در

اگر عالقه ای به شرکت و قبولی در کنکور تجربی ندارید می توانید برای تحصیل در رشته مورد عالقه اقدام به پذیرش در 

 .گاه های خصوصی خارج از کشور نماییددانش

در صورتی که نیاز به دریافت مشورت دارید می توانید با تماس گرفتن با مرکز مشاوره ای ایران تحصیل از خدمات 

 .در این مرکز استفاده نمایید مشاوره کنکور آنالین

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-98/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 
 

 

 دندانپزشکی بدون کنکور تهران پردیس خودگردان

یکی از موارد بسیار مهمی که برای ثبت نام در دندانپزشکی بدون کنکور تهران پردیس خودگردان وجود داشت، دارا بودن 

برخوردار باشید. البته این تنها شرط الزم برای ورود  17و یا  16شما باید از معدل باالی  شرایط معدلی است که بدین معناست

ذیرش در سال نخواهد بود. الزم به ذکر است که امکان ثبت نام و پ پردیس های خودگردانبه رشته دندانپزشکی بدون کنکور 

  .های گذشته تنها در چند دانشگاه محدود صورت می پذیرفت

اما در حال حاضر برای پذیرش در رشته دندانپزشکی بدون کنکور عمال هیچ گونه راهی وجود ندارد و فرد عالقه مند باید 

 .در کنکور سراسری شرکت نماید تا بتواند به رشته مورد عالقه خود وارد گردد

 ه رشته دندانپزشکی در پردیس خودگردانشرایط ورود ب

می باشد، اما می توان تفاوت آن را از جمله میزان  پردیس های خودگرداننوع دیگر ورود به رشته دندانپزشکی دانشگاه 

را کسب نمایند،  رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین المللشهریه دانست. برای این مورد، داوطلبان در صورتی که بتوانند 

https://irantahsil.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/شرایط-تحصیل-در-رشته-دندان-پزشکی-بدون-کنکور.jpg


 

 
 

نسبت به ادامه تحصیل خواهند توانست در دانشگاه های پردیس خودگردان که از سطح بسیار باالیی برخوردار می باشند، 

 .اقدام نمایند

تنها برای رشته های خاص امکان پذیر می باشد به همین دلیل  به دندانپزشکیآزمون لیسانس الزم به ذکر است که شرکت در 

شما با دارا بودن هر نوع لیسانس امکان ثبت نام و شرکت در این آزمون را نخواهید داشت. شرط ورود به این رشته تنها برای 

یراپزشکی ادامه تحصیل داده باشند در آن دسته از داوطلبانی می باشد که در رشته های مرتبط با رشته های پزشکی و یا پ

 .غیر این صورت امکان ادامه تحصیل برای آنان وجود نخواهد داشت

از این  پایگاه خبری دانشگاه آزاددر صورتی که دانشگاه آزاد تصمیمی در این مورد بگیرد می توانید از طریق سایت 

 .موضوع مطلع گردید

 تحصیل در رشته دندانپزشکی سایر دانشگاه ها بدون شرکت در کنکور سراسری

درصد از ظرفیت  85علمی کاربردی و آزاد نیز  رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری، دانشگاه های عالوه بر ارائه

ه رشته های متعددی پذیرش خود را به جذب دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور اختصاص می دهند. اگرچ

 .در این مراکز به صورت بدون کنکور ارائه می شوند؛ اما رشته های پزشکی و دندان پزشکی جزء این موارد نخواهند بود

برخی   الزم است بدانید بر خالف رشته دندانپزشکی، امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی بدون کنکور وجود داشته و

تحت شرایط خاص نسبت به پذیرش داوطلبان صرفا در مقطع کاردانی رشته هایی چون مامایی، از دانشگاه های علوم پزشکی 

به صورت بدون آزمون وجود دارد. پذیرش این دسته از متقاضیان با ثبت نام … هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و

ر تجربی و انتخاب کد رشته هایی که به بدون کنکور دانشگاه سراسری تفاوت دارد به طوری که باید پس از شرکت در کنکو

 .صورت بدون آزمون ارائه شده اند، در مصاحبه نیز شرکت نمایید

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://sanjesh.iau.ir/


 

 
 

 

 نکات مهم در پذیرش رشته دندان پزشکی با سوابق تحصیلی

 میزان تاثیر سوابق تحصیل برای پذیرش در رشته دندانپزشکی بدون کنکور به چه میزان است؟

پذیرش داوطلبان در رشته های بدون کنکور می کردند، شرایطی را برای ثبت نام و همچنین پذیرش دانشگاه هایی که اقدام به 

در نظر می گیرند که بر اساس آن متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. از جمله این شرایط می توان به تاثیر و 

دندانپزشکی بدون کنکور امکان پذیر نیست سوابق تحصیلی تاثیری  یا عدم تاثیر معدل اشاره نمود. با توجه به اینکه ثبت نام

 .ندارد

 آیا می توان نسبت به درخواست انتقالی در دانشگاه اقدام نمود؟

خوشبختانه این امکان برای تمامی داوطلبانی که در دانشگاه های خارج از کشور پذیرفته شده اند ایجاد شده است. هر یک از 

ماده واحد درسی را در دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت بهداشت و درمان  72صورتی که این دانشجوبان در 

ایران گذرانده باشند، امکان ثبت نام در این دانشگاه را خواهند داشت. همچنین موافقت دانشگاه مربوطه برای انتقالی نیز، از 

 .سال های گذشته امکان پذیر بود جمله شرایط تعیین کننده در این مورد خواهد بود که در

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/جزییات-تحصیل-در-رشته-دندان-پزشکی-بدون-کنکور.jpg


 

 
 

 خالصه مطلب

آغاز فعالیت دانشگاه های پردیس زیر نظر دانشگاه های سراسری موجب شده بود تا در مدت زمان کوتاهی ورود به رشته 

 های پزشکی بدون کنکور وجود داشته باشد و همین مسئله مورد استقبال شدید متقاضیان قرار بگیرد و در حال حاضر هیچکدام

از دانشگاه های پردیس و آزاد چه در تهران و چه در باقی شهر های ایران اقدام به پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشته 

این اقدام را برای متقاضیان فراهم کرده بود. در صورتی که  ۸۰تجربی نمی کنند و تنها دانشگاه کیش در سال های آخر دهه 

 .ندانپزشکی بدون کنکور تهران داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیریدنیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با د
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