
 

 
 

 1401 کنکور بدون شناسی باستان رشته نام ثبت

رشته باستان شناسی، یکی از رشته های محبوب گروه انسانی می باشد. افراد می توانند از طریق شرکت در کنکور 

 ثبت سراسری و کسب رتبه مجاز و یا بدون شرکت در کنکور در رشته باستان شناسی درس بخوانند. آن ها برای

باید شرایط عمومی و اختصاصی را دارا باشند. در غیر این صورت، نمی  نام رشته باستان شناسی بدون کنکور

توانند در رشته باستان شناسی بدون آزمون، ثبت نام نمایند. عالوه بر این شرایط، افراد متقاضی باید مدارکی را 

  .خوبی تا انتها طی کنند نیز به همراه داشته باشند تا بتوانند فرایند ثبت نام را به

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در رشته باستان شناسی بدون آزمون ثبت نام کنید، بهتر است که 

ابتدا با تمامی شرایط و مدارک به خوبی آشنا شوید. سپس، در زمان مقرر نسبت به ثبت نام رشته باستان شناسی 

یی با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر بدون کنکور، اقدام کنید. برای آشنا

  .آنچه که باید در رابطه با رشته باستان شناسی بدون کنکور بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه

 .ا با پرداخت هزینه ممکن می باشدتنه آزاد دانشگاه و خودگردان های پردیس در شناسی باستان رشته تحصیل در

  

  

 معرفی رشته باستان شناسی

تفکر اشتباهی که در میان مردم رواج دارد این است که باستان شناسان آن را با افراد عتیقه فروش اشتباه می 

نگاه  گیرند. در حالی که عتیقه فروشان به وسایل بازمانده از دوره های گذشته به عنوان یک کسب و کار و تجارت



 

 
 

 در که است فردی شناس می کنند و باستان شناسان از آن به عنوان یک تحقیق یاد می کنند. در واقع، باستان

 و معنوی و مادی ارزش تعیین از پس و دهد می قرار مطالعه مورد را ها یافته کند، می کاوش باستانی های محل

  .رساند وش میفر به عتیقه های بازار در را آنها آثار، قدمت تخمین

واحد درسی را در طول سه سال و نیم  ۱۳۰برای فارغ التحصیل شدن در این رشته دانشجویان موظف هستند که 

بگذراند و ترم هشتم را به انجام پروژه تحقیقاتی و حفاری اختصاص دهند. توجه داشته باشید که این رشته نیز 

 عمومی واحد ۲۳ اصلی، واحد  ۶۸واحد اختصاصی،  ۳۲ه، واحد دروس پای ۱۶های دانشگاهی همچون غالب رشته 

  .دارد اختیاری واحد ۲۱ و

  

  زمان ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور

ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور در دانشگاه سراسری طی دو دوره برای متقاضیان و داوطلبان انجام می 

دوره بدون کنکور از سیستم اسفند ماه آغاز شده و تا سی و یکم شهریور  شود. دوره اول ثبت نام باستان شناسی در

اما دوره دوم ثبت نام باستان شناسی بدون کنکور )دوره بهمن ماه( از اواخر آبان ماه آغاز  .نیز ادامه خواهد داشت

ر دهه دوم اسفند اقدام کلیه داوطلبان می توانند از اواخ .خواهد شد و تا شانزدهم بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت

به ثبت نام در باستان شناسی بدون آزمون در دانشگاه سراسری نمایند. جهت کسب اطالعات دقیق تری در مورد 

تماس  تحصیلایران  زمان دقیق شروع و پایان ثبت نام دوره بدون آزمون در رشته باستان شناسی با مشاوران

  .حاصل فرمایید

  

  شرایط ثبت نام رشته باستان شناسی بدون آزمون

باید اشاره کنیم که پذیرش و گزینش دانشجو در مقطع  ثبت نام باستان شناسی بدون کنکور در مورد شرایط

اضی برای کارشناسی و در دوره روزانه بر اساس معدل دیپلم فرد )سوابق تحصیلی( وی انجام می شود. افراد متق

ثبت نام رشته باستان شناسی بدون آزمون، حتما باید شرایطی عمومی و شرایطی اختصاصی را دارا باشند. در غیر 
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این صورت، نمی توانند بدون شرکت در کنکور سراسری در این رشته درس بخوانند. برخی از مهم ترین این 

 :شرایط، شامل موارد زیر می باشند

 ته باستان شناسی بدون کنکورشرایط عمومی ثبت نام رش

 ایران اسالمی جمهوری اعتقاد به اسالم و یا یکی از ادیان مطرح در قانون اساسی 

 ایران اسالمی جمهوری نظام به نسبت عناد عدم  

 نداشتن سابقه عضویت در سازمان ها و گروه های غیر قانونی 

  

  شرایط اختصاصی ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور

 (نداشتن منع نظام وظیفه )مختص آقایان  

 نظام ساله 4 دیپلم جدید، نظام دوازدهم سال دانشگاهی، پیش التحصیلی فارغ داشتن یکی از گواهی های 

 کاردانی یا و قدیم

  محرومیت شرکت دانشجوی روزانه )امکان شرکت به شرط انصراف تا پایان مهلت ثبت نام و یا فارغ

  (التحصیلی در ترم جاری

 ها رشته سایر برای کل معدل و نظری های رشته برای دیپلم پذیرش بر اساس معدل کتبی  

  

 لیست دانشگاه های پذیرنده رشته باستان شناسی بدون کنکور

دانشگاه های بسیاری در ایران وجود دارند که دانشجویان را بر اساس سوابق تحصیلی، پذیرش می کنند. این 

شرط ورود دانشجویان قرار داده اند و افرادی را که معدل پایینی دارند صرفا بر اساس  دانشگاه، باال بودن معدل را

شرکت در کنکور سراسری و کسب رتبه مجاز، پذیرش می نمایند. الزم به ذکر است تا بدانید که برخی از دانشگاه 



 

 
 

لیست و اسامی آن ها، در ادامه  های سراسری، آزاد، غیر انتفاعی و .... جز این دانشگاه ها هستند. برای آشنایی با

  .مقاله با ما همراه باشید

  

 اسامی دانشگاه های سراسری پذیرنده رشته باستان شناسی بدون آزمون

  

 دانشگاه های پذیرنده سراسری رشته باستان شناسی بدون کنکور

گروه 

 آزمایشی
 دانشگاه دوره ظرفیت

 نفر  30 علوم انسانی
نوبت 

 دوم
 زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان -استان سیستان و بلوچستان

 نفر 30 هنر
نوبت 

 دوم
 دانشگاه زابل -استان سیستان و بلوچستان

 روزانه نفر 35 علوم انسانی
اهواز ) محل تحصیل  -دانشگاه شهید چمران -استان خوزستان

 (دانشکده باستان شناسی شوش

 مجتمع آموزش عالی گناباد -استان خراسان رضوی روزانه نفر 60 علوم انسانی

 نفر 10 هنر
نوبت 

 دوم
 دانشگاه بیرجند -استان خراسان جنوبی

  



 

 
 

 اسامی دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته باستان شناسی بدون آزمون

  

 دانشگاه های آزاد پذیرنده بدون کنکور باستان شناسی

 واحد کوهبنان -استان کرمان

 واحد کازرون -استان فارس

 واحد دزفول -استان خوزستان

 واحد بیرجند -استان خراسان رضوی

 واحد ورامین -استان تهران

 واحد تهران مرکزی -استان تهران

 واحد ایالم -استان گیالن

  

 شهریه ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور در دانشگاه آزاد چقدر است؟

هر کدام از داوطلبان و متقاضیان انتخاب رشته باستان شناسی بدون کنکور در دانشگاه آزاد باید پیش از هر گونه 

شهریه دانشگاه  .اقدامی برای انتخاب رشته، باید از شهریه دانشگاه آزاد رشته باستان شناسی اطالع کسب کنند

شگاه آزاد تغییر پیدا می کند. اگر می خواهید اطالع آزاد رشته باستان شناسی هر ساله و با توجه به مصوبه دان

دقیق از میزان مبلغ پرداختی برای تحصیل در رشته باستان شناسی در دانشگاه آزاد کسب کنید می توانید از 

 .کمک یک مشاوره تحصیلی استفاده کنید



 

 
 

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور برای اطالع از میزان

  

  

 کارشناسی چارت دروس رشته باستان شناسی در مقطع

رشته باستان شناسی نیز همانند سایر رشته های تحصیلی، دارای دروس پایه و تخصصی است که در مقاطع 

تحصیلی مختلف، تعداد آن ها متفاوت می باشد. برخی از مهم ترین این دروس در مقطع کارشناسی، شامل موارد 

  :زیر می باشند

  

 شناسیرشته باستان شناسی در مقطع کار پایه دروس

 شناسی باستان علم تاریخچه 

 کریم از نظر قرآن باستانی های تمدن بررسی 

 تاریخی جغرافیای 

 شناسی انسان و مبانی اصول 

 شناسی اسطوره 

 تا آغاز اسالم هنر از باستان تاریخ 

 آثار باستانی حفظ 

 شناسی باستان و مبانی اصول 

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%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/


 

 
 

 و تخصصی رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی اصلی دروس

، و هنر ایالم شناسی ، باستاندر آغاز شهرنشینی ، ایرانایران از تاریخ پیش شناسی ، باستانشناسی استخوان

، اشکانی شناسی ستان، باو هنر ماد و هخامنشی شناسی از میالد، باستان قبل اول در هزاره ایران شناسی باستان

 از تاریخ پیش شناسی ، باستاناسالمی دوره ، فلزکاریو هنر اسالمی شناسی ، باستانساسانی شناسی باستان

 .تاریخی در دوران النهرینبین ، هنر و معماریالنهرینبین

هنر  ، تاریخمهر و تابلت ، شناختشناسیصغیر، سکه  و هنر آسیای شناسی ، باستانمصر باستان شناسی باستان

، سیر اسالمی های و هنر سرزمین شناسی ، باستاناشیاء باستانی ، حفاظتباستان و روم ، هنر یوناندر ایران نقاشی

، باستانی خطوط ، خواندن، هنر خاور دور، هنر هند باستانآرایی ، کتاباسالمی های کتیبه و خواندن خطوط تحول

 بندی، طبقهدر محل ، کاوشداری ، موزهکاوش ، روشباستانی مدارک و ترسیم ، طراحیو هنر سفالگری تکنیک

 .اسالمی و هنر قلمرو غربی شناسی ، باستانشناسی باستان متون ، خواندنآثار باستانی ، بررسیسفال

  

 شناسی آینده شغلی و بازار کار رشته باستان

همانطور که می دانید تمدن کشور ما بسیار غنی و قدیمی است. در حال حاضر بسیاری از آثار باستانی و حتی 

تمدن های گذشته شناسایی نشده اند و این موضوع در حالی است که تعداد بسیار زیادی باستان شناس بیکار 

ر خاورمیانه حرف اول را بزند اما متاسفانه به دلیل داریم. تاریخ و گذشته کشور ما به گونه ای است که می تواند د

عدم استفاده ناصحیح از باستان شناسان، ما در این حوزه بسیار عقب هستیم. به همین دلیل هم هست که گفته 

 .می شود فارغ التحصیالن این رشته شاید درآمد و بازار کار خوبی در ایران نداشته باشند

های شغلی این رشته باید به شما بگوییم که فرصت های شغلی بی شماری در  اما، با این حال در خصوص فرصت

صنایع مختلف برای این رشته می تواند وجود داشته باشد. افرادی فارغ التحصیل در این رشته می توانند در انواع 

لتحصیالن این سازمان های دولتی، خصوصی، موزه ها و اماکن تاریخی به فعالیت بپردازند. حتی برخی از فارغ ا



 

 
 

رشته می توانند در شرکت های خصوصی خود به فعالیت بپردازند. برای آشنایی بیشتر با فرصت های شغلی این 

  .رسته و بازار کار آن در ایران، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدرشته باستان شناسی برای آشنایی بیشتر با

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور

 شود ندازی میا در دانشگاه تهران راه« سنجی  باستان» رشته 

 به سنجی باستان رشته :افزود تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده رییس غالمحسین کریمی دوستان

 ریزیبرنامه شورای کار دستور در و رسیده تهران دانشگاه انسانی علوم مشورتی و تخصصی کمیسیون تصویب

 .دارد قرار تهران دانشگاه

 شناسی ایران رسید مین همایش ملی باستانمقاله به دبیرخانه پنج ۱۳۰

 دبیرخانه به کشور سراسر پژوهشگران از مقاله ۱۳۰: گفت ایران شناسیباستان ملی همایش پنجمین دبیر علمی

 .شد چاپ مقاالت مجموعه کتاب در و قطعی پذیرش مقاله ۷۱ داوری از پس که رسید همایش این

« گنج»خبرند؛ از واژه سخیف  شناسی بیاز الفبای رشته باستان |شناس به رئیس مجلس  باستان ۶۱نامه اعتراضی 

 معلوم است

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/


 

 
 

شناسی سراسر کشور با امضای این نامه، اعتراض علنی و آشکار خود را نسبت به این نفر از استادان باستان ۶۱

 .اندطرح اعالم کرده

  

  

 :اطالعیه

 واحد 130 گذراندن به موظف کارشناسی مقطع در خود تحصیل دوران طی شته باستان شناسیر دانشجویان

 واحد 21 و عمومی واحد 23 اصلی،  واحد 68 اختصاصی، واحد 32 پایه، دروس واحد 16 شامل که درسی

 .باشند می اختیاری

  

  

 خالصه مطلب

ثبت نام رشته باستان  مفصل با زمان و شرایط ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و

، آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای این که بخواهید فرایند ثبت نام رشته باستان شناسی بدون کنکور

شناسی بدون کنکور را به درستی انجام دهید، بهتر است که اطالعات دقیقی در رابطه با این رشته به دست آوری. 

ت که در طی انجام این فرایند، حتما از یک مشاور خوب و با تجربه کمک بگیرید. مشاوران ما همچنین، بهتر اس

در ایران تحصیل می توانند اطالعات کاملی را در رابطه با رشته باستان شناسی بدون آزمون به شما عزیزان ارائه 

اط با مشاوران ما کافی است تا با ما داده و در طی تمامی مراحل شما عزیزان را یاری رسانند. برای برقراری ارتب

تماس گرفته و یا در زیر این مقاله کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما را 

  .یاری خواهند کرد

  



 

 
 

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  


