
 

 
 

چه می دانید؟ آیا از نحوه ثبت نام مهندسی صنایع بدون آزمون آگاهی  رشته مهندسی صنایع بدون کنکور از شرایط ورود به

مقرر در یکی از دانشگاه های دارید؟ داوطلبانی که قصد شرکت و پذیرش در رشته مهندسی صنایع را دارند، می توانند در زمان های 

سراسری یا آزاد نسبت به نام نویسی اقدام کرده و بر اساس ظرفیت یا قوانین دانشگاه در مقاطع مختلف به تحصیل بپردازند. بدین 

 .منظور، لیست دانشگاه های بدون آزمون مهندسی صنایع برای متقاضیان از همیت خاصی برخوردار است

ی پردازیم و خواهیم دید که ورود به رشته مهندسی صنایع بدون کنکور به چه روش هایی امکانپذیر است در ادامه به این موضوع م

و داوطلبان باید برای پذیرش چه اقداماتی را انجام دهند. همچنین، چنانچه دانشگاه خاصی را برای تحصیل در این رشته در نظر 

 .دریافت نمایید مشاوران ایران تحصیل راهنمایی های الزم رادارید و یا مهلت نام نویسی مطلع نیستید، می توانید 

  

  بررسی پذیرش رشته مهندسی صنایع بدون کنکور

اگر از متقاضیان رشته های فنی مهندسی پرسیده شود که رشته مورد عالقه تان چیست؟ معموال یکی از انتخاب های آنان رشته 

ی صنایع می باشد. این رشته به دلیل کاربردهای بسیاری که در سازمان و شرکت های مختلف دارد، از موقعیت شغلی و بازار مهندس

  .کار خوبی برخوردار است و همین امر باعث می شود بسیاری از داوطلبان تمایل به ورود در رشته مهندسی صنایع داشته باشند

ر کنکور سراسری و کسب رتبه مجاز می باشد. اما از آنجا که کسب رتبه برای برخی از افراد روش اصلی ورود به این رشته، شرکت د

در سال های اخیر، رشته مهندسی صنایع نیز به لیست رشته های بدون کنکور اضافه شده  به دالیل مختلف چندان میسر نیست،

را دارند، می توانند در زمان های مقرر نسبت به نام  مهندسی صنایع بدون کنکور است. بنابراین، همه افرادی که شرایط رشته

 .نویسی و انتخاب این رشته اقدام نمایند

  

  اطالعیه

کاردانی فنی رشته صنایع بدون کنکور به رشته محیط زیست، بهداشت و ایمنی بسیار شباهت دارد و تنها در برخی از دانشگاه های 

 .غیر انتفاعی ارائه می گردد

  

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 

  

  

 .کلیک کنید اطالعات کامل در معرفی رشته مهندسی صنایع برای دریافت

  

  

 زمان ثبت نام مهندسی صنایع با سوابق تحصیلی

ثبت نام مهندسی صنایع بدون آزمون در دانشگاه ها در دو نوبت انجام می پذیرد. بدین ترتیب تمامی عالقه مندان می توانند در 

 .نام نویسی و تکمیل مدارک اقدام نمایندزمان های مشخصی که اعالم می شود، برای 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/


 

 
 

  

  اطالعیه

چه افرادی که در کنکور سراسری شرکت کرده باشند و چه آنهایی که مایل به پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی هستند، این  

 .ام نویسی کنندامکان را دارند که در صورت داشتن شرایط رشته مهندسی صنایع بدون کنکور در دانشگاه های ارائه دهنده ن

  

  

 .ثبت نام مهندسی صنایع در دانشگاه هایی که بدون آزمون به پذیرش دانشجو می پردازند در دو نوبت مهر و بهمن انجام می پذیرد

طبق اطالعیه سازمان سنجش ثبت نام داوطلبان در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ترم مهر ماه 

این ماه انجام می شود. همچنین این زمان برای ترم بهمن ماه نیز از نیمه  ۲۳مرداد تا  ۱۸همزمان با انتخاب رشته های با آزمون از 

 .اقدام نمود سایت سازمان سنجش ین کار باید از طریقآذر آغاز می گردد و برای ا

در خصوص دانشگاه های آزاد نیز باید ذکر کنیم زمان ثبت نام بدون کنکور مهندسی صنایع با سوابق تحصیلی در این دانشگاه ها 

دوم معموالً دی ماه خواهد بود. اما برای اطالع از تاریخ دقیق ثبت نام بدون  برای نیمسال اول در نیمه اول شهریور ماه و برای نیمسال

 .مراجعه کردazmoon.org  آزمون دانشگاه های آزاد و مشاهده اطالعیه های این دانشگاه می بایست به سایت

  

  شرایط تحصیل بدون آزمون در مهندسی صنایع

این شرایط به دو بخش  همانطور که مطرح شد داشتن شرایط الزم برای ورود به رشته مهندسی صنایع بدون کنکور الزامی می باشد و

 .عمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شوند که شرایط عمومی معموال بین تمامی رشته ها یکسان است

  

 شرایط عمومی

 از جمهوری اسالمی و اعتقاد به دین اسالم یا ادیان رسمی کشور پیروی 

 نداشتن فساد اخالقی 

 نداشتن سوء سابقه 

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/
https://azmoon.iau.ir/
https://azmoon.iau.ir/


 

 
 

 اسالم و نظام ضد و معاند های گروه به وابستگی عدم یا نداشتن  عضویت 

 نداشتن اعتیاد به هر گونه مواد مخدر 

 نداشتن دشمنی با نظام جمهوری اسالمی 

 شرایط اختصاصی

 مدرک دیپلم نظام جدید. اگر داوطلب مشغول به تحصیل باشد، بایستی مدرک خود را حداکثر تا پایان  برخورداری از

 .شهریور دریافت کند

 )داشتن دیپلم نظام قدیم )برای متقاضیان نظام قدیم 

 شاغالن . اند نموده تحصیل برخورداری از مدرک پیش دانشگاهی برای داوطلبانی که در نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی

 .به تحصیل نیز الزم است مدرک خود را نهایتا تا پایان شهریور اخذ نمایند

 )داشتن مدرک کاردانی یا همان فوق دیپلم از دانشگاه های معتبر و مورد تائید )برای کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع 

 داشتن معدل باال 

  

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید چارت انتخاب واحد مهندسی صنایع برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد

  

  

  لیست دانشگاه های سراسری، غیر انتفاعی و آزاد ارائه دهنده مهندسی صنایع بدون کنکور

در حال حاضر به دلیل استقبال متقاضیان از ثبت نام مهندسی صنایع بدون آزمون به تعداد دانشگاه های پذیرنده دانشجویان از 

طریق سوابق تحصیلی افزوده شده است. از این نظر دانشگاه های روزانه، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و پیام نور و آزاد از میان 

https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/
https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/


 

 
 

صنایع بدون کنکور دانشجو جذب می کنند. در جدول زیر لیست دانشگاه های سراسری بدون  واجدین شرایط رشته مهندسی

 .آزمون مهندسی صنایع را ذکر می کنیم که مختص استعدادهای درخشان هستند

  

 لیست دانشگاه های سراسری دارای مهندسی صنایع بدون کنکور

دانشگاه تبریز )محل تحصیل دانشکده فنی و 

 مهندسی میانه(

دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب )س( سبزوار 

 رضوی خراسان استان )ویژه خواهران(

  شمالی خراسان استان مجتمع آموزش عالی گناباد رضوی خراسان استان کاردانی فنی صنایع

  دانشگاه کوثر )ویژه خواهران( رضوی خراسان استان دانشگاه تربت حیدریه

 آموزش مجتمع - شمالی خراسان استان بجنورد

 سیستان استان اسفراین مهندسی و فنی عالی

 وبلوچستان

زاهدان )محل تحصیل  -دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 دانشکده صنعت و معدن خاش(

 هرمزگان استان مجتمع آموزش عالی بم  دانشگاه والیت -استان سیستان وبلوچستان 

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند  -استان همدان 

 )ویژه خواهران(

تهران )محل تحصیل پردیس  -دانشگاه صنعتی شریف 

 خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش(

  

  



 

 
 

 

  

 .نیدکلیک ک مهندسی پزشکی بدون کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  

در جدول زیر لیست دانشگاه های غیر انتفاعی بدون آزمون مهندسی صنایع را ذکر کرده ایم . اما باید یادآور شویم که این لیست بر 

 .اساس پذیرش سال های گذشته می باشد و ممکن است تغییرات جزئی در آن ایجاد شده باشد

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%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/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%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/


 

 
 

 یع بدون کنکوردارای مهندسی صنا غیر انتفاعی لیست دانشگاه های

 موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوه تنکابن-موسسه غیرانتفاعی آیندگان
موسسه غیرانتفاعی تمیشان 

 بهشهر

 موسسه غیرانتفاعی توس مشهد موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار رشت-موسسه غیرانتفاعی احرار

 موسسه غیرانتفاعی پویش قم موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

موسسه غیرانتفاعی نقش جهان 

 اصفهان
 موسسه غیرانتفاعی هدف ساری

موسسه غیرانتفاعی هرمزان 

 بیرجند

موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد 

 اصفهان
 موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر 

 قم

 موسسه غیرانتفاعی اندیشه جهرم موسسه غیرانتفاعی آمل
موسسه غیرانتفاعی تجن قائم 

 شهر

موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث 

 نور-نوری
 موسسه غیرانتفاعی اسرار مشهد

موسسه غیرانتفاعی پارسیان 

 بیدستان قزوین

شهر موسسه غیرانتفاعی عقیق شاهین

 اصفهان
 جعفری رفسنجانموسسه غیرانتفاعی عالمه

ی عالمه حلی موسسه غیرانتفاع

 چالوس

موسسه غیرانتفاعی عالمه 

 کاشانکاشانیفیض
 موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی قزوین

وفنون موسسه غیرانتفاعی علوم

 قشم خوارزمی

 موسسه غیرانتفاعی دیلمان الهیجان موسسه غیرانتفاعی خزر محمود آباد
موسسه غیرانتفاعی روزبهان 

 ساری

 موسسه غیرانتفاعی کوشیار رشت وینموسسه غیرانتفاعی کوثر قز
موسسه غیرانتفاعی المعی 

 گرگانی

 موسسه غیرانتفاعی مازیار رویان نور موسسه غیرانتفاعی مارلیک بوشهر
موسسه غیرانتفاعی مقدس 

 اردبیلی اردبیل

 موسسه غیرانتفاعی سمنگان آمل موسسه غیرانتفاعی سلمان مشهد
موسسه غیرانتفاعی سیمای 

 دانش رشت

 موسسه غیرانتفاعی صائب ابهر موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش قم موسسه غیرانتفاعی سینا کاشان



 

 
 

 موسسه غیرانتفاعی امام جواد یزد یرازش-موسسه غیرانتفاعی آپادانا
موسسه غیرانتفاعی پویندگان 

 دانش چالوس

 موسسه غیرانتفاعی اندیشمند الهیجان موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان اورمیه
وسسه غیرانتفاعی تابناک م

 المرد

 موسسه غیرانتفاعی اشراق بجنورد آمل-موسسه غیرانتفاعی شمال
موسسه غیرانتفاعی پردیسان 

 فریدون کنار

موسسه غیرانتفاعی جهاد 

 کرمانشاهدانشگاهی
 اصفهانپیشروپژوهاندانشغیرانتفاعیموسسه

موسسه غیرانتفاعی راهبرد 

 شمال رشت

 موسسه غیرانتفاعی فرزانگان اصفهان موسسه غیرانتفاعی فخررازی ساوه
موسسه غیرانتفاعی فناوری 

 آبیدر ساوه

 موسسه غیرانتفاعی کارون اهواز موسسه غیرانتفاعی کار قزوین
موسسه غیرانتفاعی کاسپین 

 البرز قزوین

 سسه غیرانتفاعی زند شیرازمو موسسه غیرانتفاعی رشدیه تبریز موسسه غیرانتفاعی دارالفنون قزوین

 موسسه غیرانتفاعی سراج تبریز موسسه غیرانتفاعی سارویه ساری
غیرانتفاعی سفیر دانش  موسسه

 ایالم

موسسه غیرانتفاعی مهر آستان آستانه 

 اشرفیه
  

  

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید رشته حسابداری بدون کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  

برای افرادی که عالقه مند ثبت نام مهندسی صنایع بدون آزمون هستند، دانشگاه پیام نور فرصت مناسبی خواهد بود که شهریه 

ن دانشگاه نیز به محبوبیت آن اضافه کرده است. در جدول زیر لیست دانشگاه های بدون آزمون مهندسی صنایع بر نسبتا پایین ای

 .است مشاهده قابل  اساس پذیرش های سال گذشته

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%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%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

 دارای مهندسی صنایع بدون کنکور پیام نور لیست دانشگاه های

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 بناب
 بوشهر مرکز –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 تبریز
 عسلویه المللی بین مرکز –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 مراغه
 دیر بندر واحد –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 مرکز  –پیام نور استان آذربایجان شرقی دانشگاه 

 مرند
 کنگان بندر –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 میانه
 تهران شمال -دانشگاه پیام نور استان تهران

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 آذرشهر
 مرکز پرند -تهراندانشگاه پیام نور استان 

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 اسکو
 مرکز دماوند -دانشگاه پیام نور استان تهران



 

 
 

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 ایلخچی
 مرکز ورامین -دانشگاه پیام نور استان تهران

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 مرند بناب
 واحد ری -دانشگاه پیام نور استان تهران

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 ترکمنچای
 واحد شهریار -دانشگاه پیام نور استان تهران

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 شیر عجب
 واحد لواسانات -یام نور استان تهراندانشگاه پ

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 

 ملکان
 مرکز بوجن -دانشگاه پیام نور استان تهران

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 ارومیه

 شهر مرکز –دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 

 کرد

 مرکز  –ر استان آذربایجان غربی دانشگاه پیام نو

 بوکان
 اردل واحد –دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 خوی

 واحد –دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 

 سامان



 

 
 

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 مهاباد

 واحد –دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری 

 شلمزار

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 میاندوآب
 مرکز طبس -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 جندمرکز بیر -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی نقده مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 واحد  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 سلماس
 مرکز فردوس -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 اردبیل
 مرکز قائن -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 مرکز  –دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 

 الخلخ
 واحد خوسف -دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 سبزوار مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  اصفهان مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 فریمان مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  تیران مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 



 

 
 

 قوچان مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  خوانسار مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 کاشمر مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  آباد دولت مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 گناباد مرکز  –ستان خراسان رضوی دانشگاه پیام نور ا شهر زرین مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 مشهد مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  شهر شاهین مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 نیشابور مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  کاشان مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 بجستان واحد  –دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی  مرکز گلپایگان –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 بجنورد مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  نایین مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 شیروان واحد  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  آباد نجف مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 



 

 
 

 فاروج واحد  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  نطنز مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

 خوارسگان مرکز –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
 – خوزستان  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی 

 اهواز مرکز

 مبارکه واحد –دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
 امام بندر مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی 

 خمینی

 خرمشهر مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  واحد اشتهارد -دانشگاه پیام نور استان البرز

 دزفول مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  وحد ماهدشت -دانشگاه پیام نور استان البرز

 کاشان مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  واحد هشتگرد -پیام نور استان البرزدانشگاه 

 آغاجاری مرکز  –دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  ایالم مرکز –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 برازجان مرکز –دانشگاه پیام نور استان ایالم 

 .… و

  



 

 
 

  

  

  

 

  

 .کلیک کنید لیثبت نام با سوابق تحصی ای دریافت اطالعات بیشتر در موردبر

  

دانشگاه آزاد نیز در رشته مهندسی صنایع بدون کنکور پذیرش دارد. در جدول زیر نیز اسامی دانشگاه هایی که در آن ها رشته 

 .است شده داده قرار  مهندسی صنایع به صورت بدون کنکور ارائه می گردد برای مشاهده شما عزیزان

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_/


 

 
 

  

 نایع بدون کنکورلیست دانشگاه های آزاد دارای مهندسی ص

 ایرانشهر واحد –استان سیستان و بلوچستان  ماهشهر واحد –استان خوزستان 

 زاهدان واحد –استان سیستان و بلوچستان  واحد مسجد سلیمان -استان خوزستان

 آباده واحد –استان فارس  ابهر واحد –استان زنجان 

 شیراز واحد –استان فارس  زنجان واحد –استان زنجان 

 قم واحد –استان قم  دامغان واحد –استان سمنان 

 سنندج واحد –استان کردستان  سمنان واحد –استان سمنان 

 بافت واحد –استان کرمان  شاهرود واحد –استان سمنان 

 سیرجان واحد –استان کرمان  گچساران واحد –استان کهگیلویه و بویراحمد 

 کرمان واحد –استان کرمان  الهیجان واحد –استان گیالن 

   کرمانشاه واحد –استان کرمانشاه 

  

  

  

 اخبار پیرامون رشته مهندسی صنایع بدون کنکور

 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بدون آزمون

در سال گذشته برای اولین بار اعالم شد که دانشگاه های سراسری و آزاد از میان افراد دارای شرایط، در برخی از رشته ها به صورت 

 .بدون کنکور دانشجو جذب می کنند. در میان این رشته ها، گرایش های رشته مهندسی صنایع بدون کنکور نیز به چشم می خورد

یل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع بدون کنکور را دارند می توانند از طریق بدین منظور، افرادی که تما

شرایط مربوط به استعدادهای درخشان برای دانشگاه های سراسری اقدام کنند. همچنین افراد عالقمند به تحصیل فراگیر پیام نور 



 

 
 

و شرایط دیگر این دانشگاه مشغول به تحصیل  ۱4یری و داشتن معدل باالی این رشته نیز می توانند پس از قبولی در آزمون دانش پذ

 .گردند

عالوه بر موارد ذکر شده فوق، آخرین روش برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بدون کنکور، ثبت نام در دانشگاه های 

 .پردازندآزاد است که با استفاده از سوابق تحصیلی در دو نوبت به پذیرش دانشجو می 

  

 .کلیک کنید ه خانواده بدون کنکوررشته مشاور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 خالصه مطالب

 مهندسی صنایع بدون کنکور همانطور که مشاهده نمودید، در این مقاله به جوانب مختلف و شرایط عمومی و اختصاصی رشته

 اساس بر صرفا پذیرش به مایل که آنهایی چه و باشند کرده شرکت سراسری کنکور در که افرادی چه پرداختیم و یادآور شدیم 

رشته مهندسی صنایع بدون کنکور در دانشگاه های ارائه  شرایط داشتن صورت در که دارند را امکان این هستند، تحصیلی سوابق

 .دهنده نام نویسی کنند

لیست دانشگاه های مهندسی صنایع بدون کنکور را به طور کامل برای دانشگاه های  همچنین زمان ثبت نام بدون آزمون این رشته و

سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد جهت مشاهده شما عزیزان ذکر کردیم. البته الزم به یادآوری است که این اسامی مربوط به 

در سال جدید ممکن است اندکی تفاوت داشته باشند. در اخر نیز به بررسی کارشناسی ارشد مهندسی سالهای گذشته می باشند و 

 .صنایع بدون آزمون پرداختیم

امیدواریم با مطالعه این مقاله اطالعات مفیدی در رابطه با رشته مهندسی صنایع بدون کنکور بدست آورده باشید اما شما عزیزان در 

 .ارتباط برقرار نمایید مشاوران ایران تحصیل بیشتر با داشتن هرگونه سوال می توانید باصورت نیاز به راهنمایی 

  

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/
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