
 غیرانتفاعی کنکور بدون ارشد کارشناسی

تعداد زیادی از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی، تصمیم می گیرند تا در مقطع 

کارشناسی ارشد نیز درس بخوانند. این افراد ممکن است بخواهند کنکور داده و در دانشگاه های سراسری 

دانشگاه های غیر انتفاعی  درس بخوانند. اما، برخی از آن ها نیز تصمیم می گیرند تا بدون کنکور در یکی از

درس بخوانند. این افراد باید تمامی شرایط را دارا بوده و در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. همچنین 

به خوبی آشنا شده و در صورتی که در یک رشته  کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی باید با لیست

  .ب نمایندظرفیت خالی وجود داشت، یکی از آن رشته ها را انتخا

 انتفاعی غیر های دانشگاه در ارشد کارشناسی  اگر شما هم جز دانشجویانی هستید که می خواهید در مقطع

 شرایط با را عزیز داوطلبان و متقاضیان شما مقاله ادامه در ما. باشید همراه ما با مقاله ادامه در بخوانید، درس

   .غیرانتفاعی آشنا کنیم رکارشناسی ارشد بدون کنکو های رشته تمامی لیست و

  

  

 :اطالعیه مهم

های مختلف کشور با استفاده از  نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور؛ دانشگاه هر ساله بر اساس آیین

 .پذیرند سهمیه استعدادهای درخشان دانشجو می

  

  

  

 زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی

ی غیرانتفاعی به دلیل خالی بودن صندلی ها و نداشتن ظرفیت کافی در برخی از کد رشته برخی از دانشگاه ها

ها، می توانند بدون آزمون دانشجو بپذیرند. البته، دانشجویان باید معدل باالیی داشته باشند و نمرات سوابق 

ه هایی که ظرفیت تحصیلی آن ها خوب باشد. دانشجویان باید در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در کد رشت

دارند، اقدام نمایند. زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا مهرماه می باشد. لذا، داوطلبان می توانند پس از 

  .اعالم نتایج دانشجویان تقریبا در آذر ماه برای ثبت نام در دانشگاه های غیرانتفاعی اقدام کنند
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اسی ارشد بدون کنکور در دانشگاه های غیرانتفاعی، در به دلیل وجود ویروس کرونا، ثبت نام در مقطع کارشن

دی ماه انجام می شد. امسال هم ممکن است که این فرایند  3آذر ماه تا تاریخ  25دو سال گذشته از تاریخ 

 سنجش سازمان سمت از نام، ثبت زمان فعال اما،.  شود انجام تاریخ همین در  طبق روال سال های گذشته

ر صورتی که تاریخ ثبت نام در دانشگاه های غیرانتفاعی بدون آزمون اعالم شود، این مقاله د. است نشده اعالم

  .بروزرسانی خواهد شد

  

  

 شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی

شما داوطلبان عزیز و گرامی برای ثبت نام در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بدون هیچ آزمونی، عالوه بر 

ن معدل باال و سوابق تحصیلی خوب، باید شرایط دیگری را نیز دارا باشید. در واقع، عدم وجود این شرایط داشت

باعث می شود تا شما عزیزان نتوانید در این مقطع و بدون کنکور ثبت نام کنید. برخی از مهم ترین این شرایط، 

  :شامل موارد زیر می باشند

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان آسمانی 

 ( مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه ) برای آقایان 

  ( باشد 17باال بودن معدل مقطع کارشناسی) معدل باید باالتر از 

 ( پذیرش قوانین و مقررات دانشگاه ) دانشگاه انتخابی 

 نداشتن خصومت و دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران 

 هی فراغت از تحصیل از مقطع قبلیداشتن گوا 

  17برای تمامی فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی و دارا بودن معدل باالی  16معدل باالی 

 .برای رشته های فنی الزامی است

 های رشته انتخاب به مایل که داوطلبانی از دسته آن که  عالوه بر موارد ذکر شده، الزم به ذکر است تا بدانید

دون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی هستند، در صورتی که مدرک کارشناسی خود را به صورت ناپیوسته ب ارشد

نفر برتر ورودی رشته خود باشند. همچنین،  15گذرانده باشند، حتماً باید در مقطع کاردانی و کارشناسی جزو 

ز، باید مدرک خود را در ترم الزامی است. داوطلبان مقطع کارشناسی نی 4گذراندن هر دو مقطع به صورت 

کارشناسی ارشد بدون  های رشته به ورود متقاضی  هشت نیمسال گذرانده باشند. دانشجویان کارشناسی

  .الزم است تا ترم ششم، حداقل سه چهارم کل واحدهای خود را گذرانده باشند کنکور غیرانتفاعی

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیداعیشرایط ثبت نام دانشگاه غیر انتف جهت اطالع از
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 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی

درصد ظرفیت هر کد  15الی  10الزم به ذکر است تا بدانید که دانشگاه های غیر انتفاعی موظف هستند تا 

تعدادی از دانشجویان خود را بدون رشته را به کارشناسی ارشد بدون کنکور ارائه دهند. در واقع، آن ها باید 

  :کنکور پذیرش نمایند. برخی از این کد رشته ها شامل موارد زیر می باشند

  

 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی ریاضی

  

   آمار و کاربردها ایمنی صنعتی

   علوم مهندسی شیعه شناسی

   مهندسی عمران معماری داخلی

   مدیریت فرهنگی هنری مهندسی کامپیوتر

   مهندسی انرژی مهندسی برق

   مهندسی شیمی مدیریت بازرگانی

   مهندسی مکانیک مهندسی مدیریت پروژه

   کاردان فنی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان کاردان فنی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان

رایش ارتباط گ مخابرات کاربردی –کاردانی علمی 

 داده ها

 فناوری و ارتباطات کاربردی –کاردانی علمی 

 اطالعات
  

   کاردانی مدیریت صنعتی کاردانی حسابداری

  



 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی علوم تجربی

  

 مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی علوم باغبانی

 علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی علوم دامی

 کاردانی مامایی مهندسی مرتع و آبخیزداری

 خانواده بهداشت –کاردانی بهداشت عمومی  کاردانی مدارک پزشکی

 (علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی اقتصاد کشاورزی

 زیست شناسی دریا کاردانی تولید و فرآوری خرما

 کاردانی تکنسین سالمت دهان ترویج و آموزش کشاورزی

 مهندسی شیالت مهندسی پزشکی

 کاردانی بهداشت حرفه ای ترویج و آموزش کشاورزی

 کاردانی تکنسین سالمت دهان
 از برداری بهره و تولید کاربردی –کاردانی علمی 

 معطر و دارویی گیاهان

  

 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی علوم انسانی

  

 روانشناسی مدیریت بیمه

 کاردانی امور مالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی

 علوم قرآن و حدیث مدیریت صنعتی

 کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی زبان و ادبیات عربی

 قضایی حقوق کاربردی –کاردانی علمی  مدیریت کسب و کارهای کوچک



 کاردانی تربیت معلم قرآن مجید مربیگری ورزشی

 حقوق پژوهشگری اجتماعی

 مدیریت هتلداری تاریخ اسالم

 معارف اسالمی زبان و ادبیات عربی

  

 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی هنر

  

 ادبیات نمایشی انیمیشن کاربردی –کاردانی علمی 

 صنایع دستی فرش

 کاردانی هنرهای تجسمی گرایش نقاشی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

 هنر اسالمی نمایش عروسکی

 گرافیک کاربردی –کاردانی علمی  کاردانی هنرهای تجسمی گرایش گرافیک

 کتابت و نگارگری ارتباط تصویری

 مرمت و احیای بناهای تاریخی طراحی لباس

 طراحی پارچه نوازندگی موسیقی ایرانی

 آهنگسازی نقاشی

  

 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی زبان خارجه

  

 مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی



 زبان روسی زبان و ادبیات ارمنی

 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات ترکی استانبولی

  

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک راست کنید کور غیرانتفاعیرشته های بدون کن برای اطالع از تمامی

  

  

  

 سامانه ثبت نام ارشد بدون آزمون غیرانتفاعی

ثبت نام در کلیه رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی با استفاده از سامانه هر دانشگاه امکان پذیر 

همچنین، اطالع از کلیه قوانین و شرایط شرکت در این رشته ها نیز با استفاده از همین سامانه قابل  .است

داوطلبان عزیزی که متقاضی کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی است می توانند با  .دریافت خواهد بود

 علم به توجه با تحصیل ایران متخصصین. نمایند اقدام نیز نسبت به ثبت نام لایران تحصی استفاده از سامانه

 موارد با رابطه در وجه بهترین به تا نمایند کمک عزیز دانشجویان و داوطلبان کلیه به توانند می خود، تجربه و

 .نمایند کسب را مناسبی اطالعات مختلف

ا در آن تجربه و سابقه درخشانی دارند. همچنین، انتخاب رشته از جمله تخصص هایی است که مشاورین م

جهت  .آگاهی از حساسیت ها و فرمول های مربوط به آن، از مهارت های کلیه مشاورین ما محسوب می گردد

 دانشگاه نام ثبت شرایط همچنین و کسب اطالع دقیقی در رابطه با کارشناسی ارشد بدون کنکور غیرانتفاعی

 .نمایید حاصل تماس ما مشاورین و متخصصین با توانید می  گاه غیر انتفاعیدانش شهریه ، انتفاعی غیر

مشاورین ما همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز که مایل باشید، در ارائه خدمات به شما عزیزان آماده 

 .خواهند بود

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید شهریه دانشگاه غیر انتفاعی برای اطالع از
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 جدیدترین اخبار پیرامون کارشناسی ارشد بدون آزمون غیرانتفاعی

  

 کنددانشگاه جامع امام حسین بدون کنکور دانشجوی ارشد و دکتری پذیرش می

های درخشان در پذیرش بدون آزمون استعداد»نامه دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم بر اساس آیین

 ۹۳/۰۴/۱۸مورخ  ۶۷۲۷۲/۲۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره « های تحصیلی دکتری تخصصیدوره

وزارت علوم، « های تحصیلی کارشناسی ارشدهای درخشان در دورهپذیرش بدون آزمون استعداد»نامه نو آیی

 دوره آموختگان و دانشجویان ممتاز، از میان دانش۹۳/۰۵/۰۵مورخ  ۷۷۹۴۸تحقیقات و فناوری به شماره 

ن آزمون سال تحصیلی بدو( دکتری دوره برای) ارشد کارشناسی و( ارشد کارشناسی دوره برای) کارشناسی

 .پذیرددانشجو می ۱۴۰۲-۱۴۰۱

  

 دانشگاه تهران دانشجوی بدون کنکور در مقطع ارشد می پذیرد

 تحصیلی سال( آزمون بدون) درخشان استعداد ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش فراخوان

 .شد منتشر تهران دانشگاه ۱۴۰۲-۱۴۰۱

  

های پایه، عمومی و مشترک / آمار پذیرش دانشجویان بدون رساندازی دفتر ساماندهی دراه

 کنکور ارشد

 داد خبر مشترک و عمومی پایه، های درس ساماندهی دفتر اندازی راه از تهران دانشگاه آموزشی معاون سابق

 ایم داشته مشترک و عمومی پایه، هایدرس بحث خصوص در تهران دانشگاه در تاریخی غفلت یک: گفت و

 گرفته های الزم صورت سازی سازی و همسان های خوبی برداشته شده و یکسان برای جبران آن گام که

 .است

  

 شودکنکور کارشناسی ارشد بدون تعویق برگزار می



 ۱۴۰۱ سال ارشد کارشناسی های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کنکور سرپرست معاونت امور آزمون

 .شود ز پیش اعالم شده در تاریخ مقرر و بدون تعویق برگزار میا های ریزی برنامه اساس بر

  

  

 :اطالعیه مهم

معموالً دانشگاه ها جهت ثبت نام و بررسی مدارک داوطلبان پذیرش ارشد بدون ازمون نسبت به اخذ هزینه 

فیش واریزی  نام ممکن است به صورت آنالین و از طریق سامانه واریز شود و یا کنند. هزینه ثبت اقدام می

 .شده به همراه سایر مدارک از داوطلب گرفته شود به شماره حساب اعالم

  

  

 خالصه مطلب

کارشناسی ارشد بدون  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با زمان، شرایط و تمامی رشته های

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای این که بتوانید بدون کنکور در دانشگاه های  کنکور غیرانتفاعی

غیرانتفاعی ثبت نام کنید، باید معدل باالیی داشته باشید. همچنین، بهتر است که در هنگام ثبت نام و پیش 

خوب کمک بگیرید. از آن برای آشنایی با بهترین رشته ها و دانشگاه های غیرانتفاعی، حتما از یک مشاور 

مشاوران ما در ایران تحصیل با داشتن چندین سال سابقه می توانند شما عزیزان را یاری رسانند. اگر سوالی 

در این زمینه دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، برای ما کامنت بگذارید و یا با ما تماس بگیرید. همکاران ما 

  .اسخ داده و شما را یاری خواهند رسانددر سریع تر ین زمان ممکن به شما عزیزان پ

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

 


