
+تباحتتترتت1401لیستتتشته تتت بتوتتتنکترتتتربیت   تتت هت   رتتت ت

 دانشگنو 

که در آن داوطلبان تنهااا باار اساااق ساا اب    است های تجربییکی از پر متقاضی ترین رشته ه  بتونکترربیت    هت   ر 

تحصیلی قب ل می ش ند. در واقع عل م تجربی، رشته های باادون کنکاا ر تجرباای را بااه د یااخ تمهااد اسااتبدامی  اا د در قبااال 

کااه به همین د یخ هر سا ه ثبت نام در دانشگاه ها در دو ن باات انجااام ماای شاا د و داوطلبااانی  .پذیرفته شدگان ایجاد کرده است

  .قصد ثبت نام در دانشگاه را دارند می ت انند به ص رت با آزم ن و بدون آزم ن در دانشگاه ثبت نمایند

جربی ت سط سازمان سنجش منتشاار ماای شاا د و داوطلبااان ماای ت اننااد براساااق ع قااه مناادی ت رشته های بدون کنک ر ت یس

د یخ اینکه ظرفیت پااذیرو و نحاا ه ی قباا  ی در ایاان رشااته هااا  در سال های ا یر به .  د، در این دانشگاه ها ثبت نام نمایند

تغییر یافته بهتر است متقاضیان قبخ از در  است برای پذیرو، از شرایط قب  ی در آن ها اط عااات مزم و کااافی را کساا  

 .کنند

دون کنکاا ر  ذا در ص رتی که استبدام برای شما  یلی ضروری است بهتاار اساات بااه انتباااش  یساات رشااته هااای تجرباای باا 

 .بپردازید که تمهد استبدام دارند

های در حال حاضر یکی از م اردی است که ذهن داوطلبااین کنکاا ر تجرباای را بااه  اا د مشااغ ل کاارده اساات،  یساات رشااته

های بدون آزم ن تجربی می باشد. بنابراین مزم است داوطلبااان اط عااات کااافی در ایاان تجربی بدون کنک ر و بهترین رشته

  .ته باشند تا بت انند درست انتباش کنندم رد داش

های پزشااکی باادون آزماا ن نااام رشااتهثبتهای تجرباای و مطا   متن عی در م رد رشته سایت ایران تحصیخ  مشاورین ما در

د بااا مشاااوران در ص رتی که س ا ی در م رد هریک از رشته های بدون کنک ر داشتید می ت انیاا  .اندبرای شما فراهم آورده

 .ایران تحصیخ تماق حاصخ فرمائیدما در 

  

روی  ینااک کلیااک  رشته های بدون کنک ر دانشگاه سراسریجهت کس  اط عات بیشتر در م رد 

 .کنید

  

، دفترچااه رشااته هااای باادون کنکاا ر رشااته هااای باادون کنکاا ر تجرباایبرای کس  اط ع بیشااتر از 

تجربی، دفترچه بدون کنک ر، شهریه رشته های بدون کنک ر، ثبت نام در رشته های باادون کنکاا ر 

تجربی، زمان انتشار دفترچه بدون آزم ن تجربی، راهنما انتباش رشته دانشگاه های بدون کنکاا ر، 

و بدون آزم ن در کلیااه دانشااگاه رشته های بدون کنک ر در تمامی دانشگاه، شرایط و ض ابط پذیر

 . تماق حاصخ نمایید ایران تحصیخهای کش ر با مشاوران 

  تماق از سراسر کش ر 9099072952

 (تماق از استان تهران ) 9099072952

تاای ایااام شاا  ح  1صاابا ا اای    8تماق از طری  تلفن ثابت باادون گاارفتن کااد پاساابگ یی از ساااعات  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/


 .تمطیخ

  

 ه  بتونکترربیت    هت   ر تدانشگنهتونکتس اس کتبتآزاد

  

 

 رشته های تجربی بدون کنک ر 

  

ورود بااه   رشااته تجرباای یکاای از رشااته هااای پرطرفااداری اساات کااه هاار سااا ه رقاباات ساانگینی میااان داوطلبااان آن جهاات

قباا ل   ت انند در کنک ر شرکت کنند یا در رشته مااد ن اار  اا دوج د دارد. بر ی از داوطلبان به دمیخ مبتلفی نمی    دانشگاه

 .قصد دارند در رشته های بدون کنک ر تجربی ثبت نام کنند  ش ند. به همین د یخ آنها

بنابراین شما  .تمداد آنها ثابت استهر سال  یست رشته های بدون کنک ر را ارائه می کند که  سازمان سنجشدر همین راستا 

دفترچه بدون کنک ر سازمان سنجش را دانل د کاارده و بااه  اا بی آن را مطا مااه کنیااد. در    جهت تهیه این  یست ها می ت انید

آنهااا ماای ت انیااد بااا   ها اشاره می کنیم. و ی شما جهت به دست آوردن اط عات دقی  در م ردزیر به چند م رد از این رشته

 .رشناسان ایران تحصیخ صحبت کنیدکا

  

 .روی  ینک کلیک کنید پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنک رجهت اط ع از 

  

 بیت    هت   ر ه  بتونکترر

http://www.sanjesh.org/
https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%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/


 مقطعت نه  نس 

 عل م دامی عل م و مهندسی  اک زمین شناسی عل م و مهندسی باغبانی

علاا م و مهندساای صاانایع غااذایی  عل م و مهندسی جنگخ

 ()کشاورزی
 مهندسی فضای سبز مهندسی ت  ید و ژنتیک گیاهی

تاااروی  و آمااا زو کشااااورزی 

 پایدار
 شیمی محض گیاهیزیست شناسی  زیست شناسی جان ری

مهندسی صنایع چ ش و فارآورده  عل م و مهندسی شی ت عل م و مهندسی محیط زیست

 های سل  زی
 مهندسی طبیمت

 گیاه پزشکی بهداشت و بازرسی گ شت زیست فناوری زیست شناسی سل  ی و م  ک  ی

 میکروبی   ژی اقتصاد کشاورزی مهندسی صنایع مبلمان شیمی کاربردی

 زیست شناسی دریا اقیان ق شناسی

 مقطعت نهدان 

کاااااردانی تکن  اااا ژی ت  یاااادات  کاردانی ام ر اراضی کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 گیاهی
 کاردانی تکن   ژی م اد غذایی

کاردانی ت  ید و بهره بارداری از  کاردانی تکن   ژی ت  یدات دامی کاردانی ت  ید و فرآوری  رما

 ممطرگیاهان دارویی و 
 کاردانی ام ر زراعی و باغی

 کاردانی تکن   ژی مرتع و آببیزداری

  

هایی که می   اهند ثبت نااام کاارده و ادامااه تحصاایخ   ش است بدانید که هر یک از داوطلبان می ت انند در هر یک از رشته

 .دهند و ا زامی جهت انتباش رشته مرتبط با گروه آزمایشی نیست

  

 ثبشتننمتبتان خنبته  بت منم ت    هوندانل دتدف  چبت

شااما ماای ت انیااد بااه عناا ان نم نااه دفترچااه   منتشاار نشااده اساات. امااا 1401های باادون آزماا ن در حال حاضر دفترچه رشااته

های بدون کنک ر تجربی سال های قبخ را مشاهده کنید که در زیر  ینک آنها را باارای شااما قاارار داده ایاام.  اا ش اساات رشته

 .های بدون آزم ن تجربی با تغییرات اندکی منتشر می ش در سا ه دفترچه  یست رشتهبدانید که ه

  



 

 رشته های تجربی بدون کنک ر 

  

 .روی  ینک کلیک کنید ثبت نام بدون کنک ر دانشگاه آزادجهت  

  

 دف  چبتونکترربیت    هتس اس ک

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر سراسری مهر 

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر سراسری بهمن 

 (.روی  ینک مرب طه کلیک کنید )جهت دانل د بر 1400دفترچه ثبت نام بدون کنک ر سراسری 

 دف  چبتونکترربیت    هتآزاد

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر کاردانی پی سته مهر  

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر کاردانی پی سته بهمن  

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر کاردانی ناپی سته بهمن  

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99دفترچه ثبت نام بدون کنک ر کارشناسی پی سته بهمن 

 (.)جهت دانل د بر روی  ینک مرب طه کلیک کنید 99بدون کنک ر کارشناسی ناپی سته بهمن    دفترچه ثبت نام

  

 ننمتدهتلیسشته  بتونکت   ر ترربیت    هآخ ینتمهلشتثبش

مامااایی  های پزشااکی و پیراپیزشااکی ماننااد یست رشته های تجربی بدون کنک ر فراوان هستند و این رشااته هااا شااامخ رشااته

  .و غیره می ش ند ثبت نام رشته فیزی تراپی بدون کنک ر ،بدون كنك ر

برای قب  ی را کس  نماینااد، داوطلبانی که در کنک ر سراسری مجاز به انتباش رشته نشده اند یا نت انسته اند رتبه م ردن ر  

  .های تجربی بدون کنک ر دارندگرایش بیشتری برای شرکت در رشته
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های مبتلاام متفاااوت اساات و هماننااد انتباااش رشااته در کنکاا ر های باادون کنکاا ر در رشااتهنام و شهریه دانشگاه  هزینه ثبت

 .  د دست به انتباش بزنیدسراسری می ت انید در  یست رشته های تجربی بدون کنک ر براساق او  یت  

شده اند، یا در جلسه آزم ن غیبت داشته انااد، ممکاان یست رشته های بدون کنک ر تجربی ننام در  داوطلبانی که م ف  به ثبت

 .نام   د باشند  است نگران ثبت

ر رشته هااای باادون کنکاا ر ت انید دنام مجدد نب اهید داشت و میاید، نیازی به ثبتنام کردهثبت  کنک ر سراسری  اگر شما در

 .نام اقدام نماییدثبت

  

 .روی  ینک کلیک کنید ثبت نام کنک ر سراسریجهت  

  

   د؟ونی تم ره  ینته  بتونکترربیتآزم یت   ر ت نملتچبته  ب

  

 

 های بدون کنک ر تجربیرشته بهترین

  

 یست رشته های تجربی بدون کنک ر به د یخ تن ع فراوان آن و شاید نام بااردن از تمااامی ایاان رشااته هااا کااار ساابتی باشااد و 

 .ت ان تمامی این رشته ها را درج نم دهمچنین در سایت نمی

به صاا رت   یست رشته های بدون کنک ر تجربی د ازنماییم و اگر می   اهیما تمدادی از این رشته ها را برای شما ذکر می

 .کامخ آگاه ش ید، با مشاورین ما تماق حاصخ نمایید تا اط عات کامخ را در ا تیار شما قرار دهند

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 زیست شناسی •

 مهندسی طبیمت •

 مهندسی عل م دامی •

 شیمی محض •

 تروی  و ام زو کشاورزی پایدار •

 عل م مهندسی باغبانی •

 ت  یدات ژنتیک گیاهیمهندسی   •

 مهندسی فضای سبز •

این  یست تنها شامخ تمدادی از  یست رشته های تجربی بدون کنک ر می باشد. بهترین رشته هااای تجرباای باادون کنکاا ر چااه 

چقدر است؟ س امتی هسااتند کااه نماای تاا ان یااک پاساا   ممدل مزم برای رشته تجربیرشته هایی هستند؟ و شرایط ثبت نام و 

  .واحد برای تمامی رشته های تجربی داشت

ی دهند و به شما کمک ماای کننااد تااا در  یساات رشااته هااای مشاورین ما به شما آگاهی کامخ از رشته های مبتلم تجربی را م

تجربی بدون کنک ر بهترین انتباش را داشته باشید. برای دانل د  یست رشته های تجربی بدون کنک ر دانشگاه آزاد می ت انید 

 .ش یدazmoon.org وارد سامانه 

  

 .روی  ینک کلیک کنید رشته های بدون کنک ر دانشگاه آزادجهت کس  اط عات بیشتر در م رد 

  

  رامته  بتونترربیت    هت    هتپذی شتنم ت  نر؟

رشته های تجربی به ص رت بدون کنک ر در دانشگاه های پذیرو نماای شاا ندکه در زیاار بااه چنااد      ش است بدانید که کلیه

 :م رد آن اشاره می کنیم

 ، دندان پزشکی، داروسازیرشته های پزشکی: پزشکی

 غیره  رشته های پیراپزشکی: ه شبری، پرستاری، بینایی سنجی و

ا بته این رشته ها ممکن است در دانشگاه های آزاد بدون کنک ر دانشج  قب ل کنند که شااما جهاات کساا  اط عااات بیشااتر بااا 

 .صحبت کنید ایران تحصیخکارشناسان 

  

 .روی  ینک کلیک کنید رشته های بدون کنک ر پزشکیجهت  

  

 1401ونکترربیت    هت   ر تتمشنبههته  ب

های بدون کنک ر تجربی می ت اند تاثیر زیادی در سرن شت داوطلبان داشته باشد.  ذا انتباش دقی  و ز آنجا که انتباش رشتها

درست نیاز به مشاوره و راهنمایی دارد. مشاوران ایران تحصیخ با چند سال سابقه در زمینه مشاااوره کنکاا ر ماای ت اننااد بااه 

می ت انیااد در ماا رد نحاا ه ثباات نااام   1401های بدون کنک ر تجربی  بر  یست رشته  شما کمک کنند. به ط ری که شما ع وه

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/
https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%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%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/
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-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/


و   1401های بدون آزم ن تجرباای  اینترنتی آنها کمک بگیرید. آنها می ت انند در م رد زمان دقی  انتشار دفترچه  یست رشته

 .شهریه هر کدام از رشته ها به شما مشاوره دهند

  

 

 بدون آزم نمشاوره انتباش رشته های 

  

 1401ونکترربیت    هتتزمنیتثبشتننمته  ب

میگیرد. بااه همااین د یااخ مزم اساات   ثبت نام و انتباش رشته بدون آزم ن دانشگاه ها در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه انجام

باارای   جربی هر سااا ههای بدون کنک ر ترشته  زمان ثبت نام  داوطلبان قبخ از شروع نیمسال تحصیلی ثبت نام کنند. ممم م

 14  بهماان از  شهری ر ماه ادامه دارد. این زمااان باارای نیمسااال 15مرداد ماه شروع می ش د و تا   14   ماه از   مهر   نیمسال

آذر ماه تا بیستم آن می باشد.  ذا داوطلبان در این تاری  با در دست داشتن مدارک ثبت نام می ت انند به سایت سنجش مراجمه 

داشااته باشااید ماای  1401های بدون کنکاا ر تجرباای هرگ نه س ا ی در م رد مدارک ثبت نام اینترنتی رشته  گر بهحال ا .کنند

 .ت انید با مشاوران  بره تماق بگیرید

  

  

 .روی  ینک کلیک کنید اه آزادرشته های بدون کنک ر دانشگجهت اط ع از 

  

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

، بهتاارین رشااته هااای باادون کنکاا ر، رشته هااای باادون کنکاا ر تجرباایبرای کس  اط ع بیشتر از  

های بدون کنک ر تجربی، دفترچه بدون کنک ر، رشته های تجربی بدون کنکاا ر آزاد، دفترچه رشته

های باادون های بدون آزم ن دانشگاه آزاد، شهریه رشته های بدون کنک ر، ثباات نااام در رشااتهرشته

ا انتباش رشته دانشگاه هااای باادون آزم ن تجربی، زمان انتشار دفترچه بدون آزم ن تجربی، راهنم

های بدون کنک ر در تمامی دانشگاه، شرایط و ض ابط پذیرو باادون آزماا ن در کلیااه کنک ر، رشته

 . تماق حاصخ نمایید ایران تحصیخدانشگاه های کش ردر تمامی رشته ها با مشاوران 

  ش رتماق از سراسر ک 9099072952

 (تماق از استان تهران ) 9099072952

شاا  حتاای ایااام   1صاابا ا اای    8تماق از طری  تلفن ثابت باادون گاارفتن کااد پاساابگ یی از ساااعات  

 .تمطیخ

  

   صه مطل 

های دانشگاهی آن ادامااه تحصاایخ رشته تجربی یکی از رشته های پرطرفداری است که داوطلبان زیادی قصد دارند در رشته

های بدون کنک ر تجرباای هسااتند. آنجا که بر ی از دانشج یان دوست ندارند در کنک ر شرکت کنند و به دنبال رشتهدهند. از  

در این مقا ه با در ن ر گرفتن نیازهای آنها کلیه اط عات مزم را به اط ع داوطلبان عزیز رساندیم. به ط ری که در م رد 

های باادون کنکاا ر تجرباای و راهنمااای ترچه، مهلت نام ن یسی، بهترین رشااتههای بدون کنک ر تجربی، زمان انتشار دفرشته

آنها صحبت کردیم. حال اگر شما هر گ نه س ا ی در این زمینه نیاااز داشااته باشااید ماای ت انیااد بااا کارشناسااان ایااران تحصاایخ 

 .صحبت کنید

  

 

https://irantahsil.org/


 هزینه ثبت نام در رشته های بدون کنک ر 

  

  

 :مطا   مرتبط

  رشته های پیراپزشکی بدون کنک ر

 ثبت نام رشته دندانپزشکی بدون کنک ر

 یراپزشکی دانشگاه آزادرشته های بدون کنک ر پ

  دندانپزشکی بدون کنک ر در تبریز

  ثبت نام پزشکی بدون کنک ر

 پزشکی بدون کنک ر دانشگاه پردیس   دگردان

 ونکترربیت    هت   ر ه  ب

 

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

