
 

 
 

بدون آزمون  در گرای  1401- 1401رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور.  نام  ثبت  نماید.  پذیرش می  ش های مختلفی داوطلبان را 

از جمله گرایش های پرطرفدار این رشته محسوب می شود. هر یک از داوطلبان می توانند با توجه به گرایش   IT مهندسی کامپیوتر و

مهندسی کامپیوتر ممکن است یکی از دغدغه های  و همچنین دانشگاه مورد عالقه خود، برای انجام ثبت نام اقدام نمایند. بازارکار رشته  

افرادی باشد که مایل به ادامه تحصیل در این رشته می باشند. با توجه به گرایش های مختلفی که برای این رشته وجود دارد به تبع آن  

 .بازرارکار متفاوتی نیز می توان برای آن در نظر گرفت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

رشته مهندسی کامپیوتر از راه های مختلفی امکان پذیر است. عالقه مندان می توانند از طریق شرکت در آزمون های  تحصیل در  

سراسری و یا بر اساس سوابق تحصیلی یعنی بدون شرکت در هیچ آزمونی ، وارد این رشته شوند. در این مقاله به بررسی مزایا و  

ی این رشته،لیستی از دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می دهند و آخرین اخبار مرتبط  معایب تحصیل در رشته کامپیوتر ، گرایش ها

 .با این رشته خواهیم پرداخت

  

 آیا ادامه تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور انتخاب درستی است؟ 

  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
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آیا   

 [caption/]ادامه تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور انتخاب درستی است؟

  

به موضوع اشباع این رشته مربوط می شد. همین  یوتررشته کامپ   در طی سال های گذشته ، یکی از مسائل مطرح شده در رابطه با

مسائله موجب شد تا بسیاری از داوطلبان انتخاب این رشته را بسیار کمرنگ کنند و به رشته های دیگر ریاضی و فیزیک روی آورند.  

د و همین مسئله موجب ایجاد  اما رفته رفته با پیشترفت تکنولوژی و رشد آن در ایران نیز، اهمیت این رشته بیش از پیش مشخص گردی 

 .بازار کار بهتر این رشته شد

برای شما هزینه بر خواهد بود. اما اگر بخواهید بدانید ک به آیا    1401-1401رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور   قطعا تحصیل در 

تکنولوژی روز به روز در حال گسترش  به قول معروف "اجرش به زجرش می ارزه یا نه؟" باید بگوییم که بله!! در تمام دنیا پیشرفت 

است و این سرعت و شتاب، نیازمندی به متخصصین را روز به روز افزایش خواهد داد. بنابراین آینده این رشته بسیار روشن است.  

این رشته به    اما تصور نکنید که اگر شما وارد این رشته شوید، از ابتدا به شما خواهند گفت که کامپیوتر چگونه روشن می شود و ...

 .صورت تخصصی از همان ابتدا برنامه نویسی را آموزش خواهد داد 

یک باور غلط برای برخی از داوطلبان وجود دارد که شما در صورت تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه های مختلف، برای  

کامپیوتر از جمله رشته هایی است که حتی شما اگر    استخدام دچار مشکل خواهید شد. اما هرگز این گونه نخواهد بود. خوشبختانه رشته

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/


 

 
 

به صورت آزاد برنامه نویسی و غیره را آموزش ببینید، می توانید به راحتی حتی بدون نیاز به کار در شرکت خاصی، در دورافتاده  

 .ترین مکان های کشور عزیزمان ایران در منزل خود، درآمد بسیار خوب و مطلوبی را داشته باشید

  

  

 رایش های رشته مهندسی کامپیوترگ

می باشد. البته این گرایش ها مختص به دوره   IT رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور شامل سه گرایش : نرم افزار ، سخت افزار و 

  کارشناسی است و در مقطع ارشد گرایش های دیگری وجود خواهد داشت. در زیر به شرح کوتاهی از توضیحات در رابطه با هر یک 

 .از گرایش های مختلف اشاره خواهیم نمود

اگر به دنبال خالقیت و نوآوری در زمینه ایجاد نرم افزار های مختلف می باشید، این گرایش برای   :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

همچنین طراحی سایت  شما بسیار مناسب خواهد بود. عمده کار و دروس این گرایش مربوط به برنامه نویسی به زبان های مختلف و  

می باشد و در پایان این مقطع شما باید بتوانید یک پروژه را به تنهایی به ثبت برسانید. آینده شغلی این رشته بسیار درخشان است. اما  

 .نیازمند ساعت ها تمرین در زمینه برنامه نویسی و تالش مستمر در این زمینه خواهد بود

در تعریف سخت افزار آمده است که هر آنچه شما بتوانید آن را مشاهده و یا لمس نمایید، را   : مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

در این رشته در ابتدا با آشنایی با قطعات مختلف مربوط می شود و در ادامه شما با علم به این کار،     سخت افزار می گویند. تحصیل 

مایید. در این گرایش شما با برنامه نویسی و نرم افزار نیز سروکار خواهید  خواهید توانست خودتان قطعات مختلف را تهیه و تولید ن 

 .داشت اما عمده کار شما مربوط به سخت افزار خواهد بود

همانطور که از نام این رشته نیز پیداست. کار عمده شما در این رشته مربوط به کار با اینترنت خواهد   : IT مهندسی کامپیوتر گرایش

 .که امروزه بسار مطرح می گردد ، در همین رشته قابل مشاهده است ICT معنای واقعی بتوان گفتبود. شاید به 

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران برای اطالع از 

 دانشگاه های دارای رشته مهندسی کامپیوتر 

  

https://irantahsil.org/%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%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/


 

 
 

 
 [caption/]دانشگاه های دارای رشته مهندسی کامپیوتر

  

  



 

 
 

 بروجرد - اله بروجردی دانشگاه آیت 

 دانشگاه اراک 

 دانشگاه اردکان

 دانشگاه ارومیه 

 دانشگاه اصفهان

 تهران )ویژه خواهران(  – دانشگاه الزهرا )س( 

 دانشگاه ایالم

 دانشگاه بجنورد 

 دانشگاه بزرگمهر قاینات 

 دانشگاه بناب

 همدان – دانشگاه بوعلی سینا 

 همدان )محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان(  – دانشگاه بوعلی سینا 

 دانشگاه بیرجند



 

 
 

 دانشگاه بیرجند )محل تحصیل دانشکده فنی فردوس( 

 قزوین - المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه تبریز )محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه( 

 لی علوم پایه زنجان دانشگاه تحصیالت تکمی 

 های نوین آمل دانشگاه تخصصی فناوری 

 دانشگاه تربت حیدریه 

 دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس فارابی قم( 

 دانشگاه تهران )محل تحصیل دانشکده فنی فومن، استان گیالن( 

 دانشگاه جهرم 

 دانشگاه حکیم سبزواری )سبزوار( 

 بوشهر  –دانشگاه خلیج فارس 



 

 
 

 بوشهر )محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم(  –دانشگاه خلیج فارس 

 تهران )محل تحصیل کرج(  – دانشگاه خوارزمی 

 دانشگاه دامغان

 کرمانشاه –دانشگاه رازی 

 دانشگاه زابل 

 دانشگاه زنجان

 کازرون  –دانشگاه سلمان فارسی 

 دانشگاه سمنان

 اسدآباد همدان  – الدین اسدآبادی دانشگاه سید جمال 

 زاهدان – دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 زاهدان )دانشکده صنعت و معدن خاش( – دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 تهران – دانشگاه شاهد 

 دانشگاه شهرکرد 



 

 
 

 کرمان  –دانشگاه شهید باهنر 

 تهران – دانشگاه شهید بهشتی 

 اهواز  –دانشگاه شهید چمران 

 تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 دانشگاه شیراز 

 دانشگاه صنعتی ارومیه 

 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 تهران –دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 دانشگاه صنعتی بیرجند

 دزفول  –ور دانشگاه صنعتی جندی شاپ 

 بهبهان  –االنبیاء )ص(  دانشگاه صنعتی خاتم 

 تهران  –دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 دانشگاه صنعتی سیرجان 



 

 
 

 دانشگاه صنعتی شاهرود 

 تهران – دانشگاه صنعتی شریف 

 تهران )پردیس خودگردان مهندسی و علوم جزیره کیش(  – دانشگاه صنعتی شریف 

 دانشگاه صنعتی شیراز 

 دانشگاه صنعتی قم 

 دانشگاه صنعتی قوچان 

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

 دانشگاه صنعتی همدان

 تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران 

 بهشهر – دانشگاه علم و فناوری مازندران 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 سمنان )ویژه خواهران(  – دانشگاه فرزانگان 



 

 
 

 دانشگاه فسا 

 دانشگاه قم 

 دانشگاه کاشان

 سنندج  –دانشگاه کردستان 

 بجنورد )ویژه خواهران( – دانشگاه کوثر 

 رگان گ –دانشگاه گلستان 

 دانشگاه گنبد )محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت( 

 رشت  –دانشگاه گیالن 

 رشت )دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن، واجارگاه رودسر(  –دانشگاه گیالن 

 آباد خرم  - دانشگاه لرستان 

 آباد )مرکز آموزش عالی الشتر( خرم  - دانشگاه لرستان 

 آباد )مرکز آموزشی عالی پلدختر( خرم  - دانشگاه لرستان 

 بابلسر  –دانشگاه مازندران 



 

 
 

 اردبیل  – دانشگاه محقق اردبیلی 

 دانشگاه مالیر

 دانشگاه میبد

 ایرانشهر  –دانشگاه والیت 

 رفسنجان  –عصر )عج( دانشگاه ولی 

 بندرعباس  –دانشگاه هرمزگان 

 بندرعباس )محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب( –دانشگاه هرمزگان 

 دانشگاه یزد

 دانشگاه یزد )محل تحصیل پردیس مهریز(

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب )س( سبزوار )ویژه خواهران( 

 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 

 مجتمع آموزش عالی بم 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجتمع آموزش عالی سراوان 

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

 مجتمع آموزش عالی گناباد

 مرکز آموزش عالی شهرضا 

 بویین زهرا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی 

 مرکز آموزش عالی کاشمر 

 مرکز آموزش عالی الر 

 مرکز آموزش عالی محالت )ویژه برادران(



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دانشگاه های غیر انتفاعی دارای رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور به تفکیک استان 

عالوه بر موسسات و دانشگاه های ذکر شده در جدول باال برخی از موسسات غیر انتفاعی به ارائه این رشته می پردازند که در جدول  

 ت. زیر به تفکیک استان قرار داده شده اس 



 

 
 

 استان آذربایجان شرقی »مهندسی کامپیوتر« در 

 تبریز – موسسه غیرانتفاعی دانشوران 

 تبریز –موسسه غیرانتفاعی رشدیه 

 تبریز –موسسه غیرانتفاعی سراج 

 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه 

 تبریز - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم )ص( 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان آذربایجان غربی

 ارومیه  –موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان 

 ارومیه  –موسسه غیرانتفاعی آفاق 

 ارومیه  –موسسه غیرانتفاعی آئین کمال 

 ارومیه  –موسسه غیرانتفاعی صبا 

 ارومیه  – موسسه غیرانتفاعی علم و فن 



 

 
 

 سلماس  – موسسه غیرانتفاعی معراج 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان اردبیل

 آبادپارس  -موسسه غیرانتفاعی مغان 

 اردبیل  –موسسه غیرانتفاعی نوین 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان اصفهان

 اصفهان  –دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی 

 اصفهان –دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی 

 شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان 

 گلپایگان  –موسسه غیرانتفاعی پیام 

 اصفهان –موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی 

 اصفهان – موسسه غیرانتفاعی چهلستون 

 اصفهان  – پژوهان پیشرو موسسه غیرانتفاعی دانش 

 کاشان  –موسسه غیرانتفاعی سینا 



 

 
 

 اصفهان  – موسسه غیرانتفاعی صبح صادق 

 اصفهان –موسسه غیرانتفاعی صفاهان 

 فوالدشهر اصفهان  –موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد  

 شهر اصفهان شاهین - موسسه غیرانتفاعی عقیق 

 نایین  –موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی 

 اصفهان – موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان 

 امپیوتر« در استان ایالم»مهندسی ک

 ایالم  –موسسه غیرانتفاعی باختر 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان بوشهر

 برازجان  – موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش 

 بوشهر  –موسسه غیرانتفاعی لیان 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان تهران

 تهران  –دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ 

 تهران )ویژه خواهران(  – دانشکده غیرانتفاعی رفاه 



 

 
 

 تهران )ویژه خواهران(  – موسسه غیرانتفاعی آل طه 

 تهران )ویژه خواهران(  - موسسه غیرانتفاعی ابرار 

 دماوند )محل تحصیل واحد تهران(  – موسسه غیرانتفاعی ارشاد 

 دماوند )محل تحصیل واحد دماوند(  – رشاد موسسه غیرانتفاعی ا

 تهران )ویژه برادران(  –موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین 

 تهران –موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان 

 تهران – ای موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه 

 تهران – موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش 

 ال و بختیاری»مهندسی کامپیوتر« در استان چهارمح

 شهرکرد   –موسسه غیرانتفاعی نور هدایت 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان خراسان جنوبی 

 فردوس   –موسسه غیرانتفاعی پیروزان 

 بیرجند –موسسه غیرانتفاعی هرمزان 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان خراسان رضوی 

 مشهد  –دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا )ع( 



 

 
 

 مشهد  –دانشگاه غیرانتفاعی خیام 

 مشهد  –دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد  

 سبزوار  –موسسه غیرانتفاعی ابن یمین 

 قوچان – موسسه غیرانتفاعی اترک 

 مشهد  –موسسه غیرانتفاعی بهار 

 سبزوار –موسسه غیرانتفاعی بیهق 

 مشهد  – توس موسسه غیرانتفاعی 

 مشهد  – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس 

 مشهد –موسسه غیرانتفاعی خاوران 

 مشهد –موسسه غیرانتفاعی خراسان  

 نیشابور  –موسسه غیرانتفاعی سبحان 

 مشهد –موسسه غیرانتفاعی سلمان 

 گلبهار –موسسه غیرانتفاعی سناباد 

 مشهد –موسسه غیرانتفاعی شاندیز 

 تربت جام  – موسسه غیرانتفاعی وحدت 



 

 
 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان خراسان شمالی 

 بجنورد – موسسه غیرانتفاعی اشراق 

 بجنورد  –موسسه غیرانتفاعی حکیمان 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان خوزستان

 خرمشهر  –موسسه غیرانتفاعی اروندان 

 خوزستان   –موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی 

 اهواز  –موسسه غیرانتفاعی رهنما 

 اهواز – موسسه غیرانتفاعی کارون 

 آبادان  –موسسه غیرانتفاعی مهر اروند 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان کردستان

 قروه  –موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر 

 سنندج  – موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش 

 بانه –غیرانتفاعی فناوری آبیدر  موسسه 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان کرمان

 کرمان –موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی  



 

 
 

 کرمان  –موسسه غیرانتفاعی بعثت 

 کرمان –موسسه غیرانتفاعی بهمنیار 

 جیرفت  – موسسه غیرانتفاعی جاوید 

 رفسنجان –موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفری  

 موسسه غیرانتفاعی کار )محل تحصیل واحد رفسنجان( 

 موسسه غیرانتفاعی کرمان

 کرمان  –موسسه غیرانتفاعی مهر 

 کرمان – موسسه غیرانتفاعی مهرآوران 

 رفسنجان –موسسه غیرانتفاعی میثاق 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان گلستان 

 تفاعی حکیم جرجانیموسسه غیران 

 گنبد کاووس  –موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان  

 گنبد کاووس  –موسسه غیرانتفاعی شمس 

 گرگان  –موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی 

 کردکوی –موسسه غیرانتفاعی کمیل 



 

 
 

  

 

  

  

  

  

 .کلیک کنید بازار کار رشته های ریاضی فیزیک – پر درآمد ترین رشته های ریاضی فیزیک  برای اطالع از لیست 

 

 گرگان  –موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی 

 آق قال گلستان   –موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم 

 گرگان –موسسه غیرانتفاعی میرداماد 

 مینودشت  –موسسه غیرانتفاعی میالد گلستان 

 بندر گز  –موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا 

 »مهندسی کامپیوتر« در استان لرستان

 بروجرد  –موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر 

 کوهدشت  –ندگان علم  موسسه غیرانتفاعی جوی 

 پلدختر لرستان – آموزان افالک موسسه غیرانتفاعی علم

 بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین 

https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/


 

 
 

 1401- 1401رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور زمان ثبت نام 

همچنین از گرایش های مختلف این رشته آگاه     به دست آوردید بازار کار رشته نرم افزار کامپیوتر  حال که با اطالعاتی را در رابطه با

شدید، حال باید برای انجام ثبت نام در صورت عالقه مند بودن به این رشته اقدام نمایید. شرکت در رشته های بدون کنکور در دانشگاه  

امکان پذیر است. به طور معمول بسیاری از دانشگاه ها، برای انجام ثبت نام ، در دو ترم مهر و بهمن، اقدام به ثبت نام  های مختلفی  

 .داوطلبان می نمایند. انجام ثبت نام برای دانشگاه های مختلف، به صورت اینترنتی صورت خواهد پذیرفت

نور ، علمی کاربردی و دانشگاه غیر انتفاعی باید به سامانه سازمان سنجش و  دانشگاه پیام     رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور   برای

آموزش کشور مراجعه نموده و پس از آن، با دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، کد رشته مورد نظر خود را در سامانه  

دانشگاه ها الزامی خواهد بود. نتایج انتخاب رشته نیز در  سنجش وارد نمایید. خرید کارت اعتباری ثبت نام برای تمامی داوطلبان این  

همین سامانه اعالم خواهد شد. ثبت نام ترم مهر در مردادماه خواهد بود و برای ثبت نام ترم بهمن نیز داوطلبان می توانند در بهمن ماه  

 .اقدام به ثبت نام نمایند

و سایر گرایش های دانشگاه آزاد، الزم است در همین   IT مهندسی کامپیوتر و  داوطلبان متقاضی دانشگاه آزاد برای ثبت نام بدون آزمون

زمان، با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، برای انجام ثبت نام اقدام نمایند. دریافت دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد  

ای پذیرش در این دانشگاه الزم است از شرط معدلی الزم  و دانشگاه سراسری به صورت جداگانه منتشر خواهد شد و داوطلبان بر

 .برخوردار باشند. همچنین دریافت نتایج دانشگاه آزاد نیز در سامانه همین دانشگاه خواهد بود

  

 آخرین اخبار رشته کامپیوتر بدون کنکور 

 جا ماندگان از کنکور سراری بدون آژمون دانشجو شوند  •

اند اما شرایط  شرکت نکردند و یا شرکت کرده  کنکور  ل بختیاری در گزارشی گفت: داوطلبانی که دررییس دانشگاه پیام نور چهار محا

دل رشته  نیاورده خواه های  بدست  را  کنکور  دفترچه  در  میشان  ثبت   اند  سنجش  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  با  توانند  نام 

نور به ثبت برسانند. وی ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور چهارمحال   پیام دانشگاه نام بدون کنکور خود را دریعنی ثبت تحصیلی سوابق 

مرکز واحد در سراسر استان عنوان و خاطرنشان کرد: این    10محل و    رشته   103نفر در بیش از    600هزار و    3و بختیاری را  

که بر اساس سوابق تحصیلی شرکت کرده و پذیرفته شده و از امکانات تحصیلی دانشگاه  فرصت خوبی است برای همه افراد جامعه  

 .بهرمند شوند

 چگونه در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد ثبت نام کنیم؟ •

انتخابثبت و  مهرما رشته نام  ناپیوسته  کاردانی  و  پیوسته  کارشناسی  مقاطع  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  دانشجو صرفاً  ه  پذیرش 

نام و انتخاب  رساند ثبت به اطالع داوطلبان می  مرداد ادامه دارد. همچنین بر اساس اخبار منتشر شده   ۲۸اسالمی تا   آزاد دانشگاه ۱۴۰۱

رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی که در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال اول پذیرش  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی،   .مرداد ماه ادامه دارد  ۲۸ورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا روز جمعه  آنها به ص

های با آزمون  نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته اعالم کرد؛ داوطلبان توجه داشته باشند ثبت

های دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در  محل   درصد رشته/  ۹۵سراسری است و بیش از  

شود ابتدا به داوطلبان توصیه می  .نام خود اقدام کنندتوانند نسبت به ثبت می  www.azmoon.org صورت تمایل با مراجعه به سامانه 

نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به  دفترچه راهنمای ثبت 

 .ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://khabarban.com/a/35742116
http://www.azmoon.org/


 

 
 

  خالصه مطلب

نماییم. برای  در این مقاله تالش نمودیم تا اطالعاتی را در رابطه با رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور در دانشگاه های مختلف ارائه 

و همچنین کسب اطالعات در رابطه با شهریه هر یک از   IT اطالع دقیق از زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون مهندسی کامپیوتر و

دانشگاه ها، لسیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی کامپیوتر بدون کنکور، از سراسر کشور همه روزه ، حتی ایام تعطیل، می توانید  

 .ما در ارتباط باشید با مشاوران

 

  

 

 


