
 

 
 

های اخیر طبق مصوبه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه های بسیاری در کشور پذیرش دانشجویان خود را بدون در سال

آزمون انجام می دهند که اسامی این دانشگاه ها و رشته های ارائه شده آن ها از طریق سایت سازمان سنجش به اطالع داوطلبان می 

 رشته های بدون کنکور تجربیا آگاهی کامل از این رشته ها ثبت نام خود را انجام دهند. پذیرش در رسد و متقاضیان می توانند ب

 باعث کشور های دانشگاه در تجربی کنکور بدون های رشته لیست افزایش  نیز اخیراً عالقمندان فراوانی پیدا کرده است. همچنین

شته های بدون کنکور تجربی را به ر داریم قصد مقاله این در رو این از دشون ارائه داوطلبان به تری متنوع های رشته تا است شده

همراه رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد معرفی نماییم تا داوطلبان عزیز با مطالعه آن ها و بررسی آینده شغلی و تحصیلی 

این مقاله را تا انتها با دقت مطالعه نمایید و درصورت  هر رشته بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می کنیم

 .داشتن هرگونه سوال با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید

  

 .لینک کلیک کنید روی رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسریجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

  معرفی رشته های ارائه شده بدون آزمون در دانشگاه آزاد و سراسری

رشته تجربی یکی از رشته های پرطرفداری است که هر ساله رقابت سنگینی میان داوطلبان آن جهت ورود به دانشگاه وجود دارد اما 

توانند در کنکور شرکت کنند یا در رشته مورد نظر خود قبول  برخی از داوطلبان گروه آزمایشی رشته تجربی به دالیل مختلف نمی

 .نمی شوند و به همین علت بسیاری از این افراد عالقمند به ثبت نام در رشته های بدون کنکور تجربی هستند

بان پذیرش طی اعالعیه ای لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی را ارائه می دهد بنابراین داوطل در هر سال سازمان سنجش

از اسامی رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد و  سایت سازمان سنجشدر هریک از این رشته ها می توانند با مراجعه به 

به مشاوره بیشتر در مورد  ها اشاره می کنیم. همچنین در صورت نیازسراسری اطالع یابند که در ادامه به چند مورد از این رشته

 .رشته های بدون کنکور تجربی می توانید با مشاوران مجرب و کار آزموده ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

 اسامی رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی

 :شرح زیر هستندلیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی به 

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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
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%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
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 علوم و مهندسی شیالت 

 علوم دامی 

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 مهندسی طبیعت 

 زمین شناسی 

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

 مهندسی فضای سبز 

 زیست شناسی گیاهی 

 زیست شناسی دریا 

 علوم و مهندسی جنگل 

 اقیانوس شناسی                

 گیاه پزشکی                

 )علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی 

 علوم و مهندسی باغبانی                

 علوم و مهندسی محیط زیست 

 علوم و مهندسی خاک 

 شیمی کاربردی 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

 اقتصاد کشاورزی 

 شیمی محض 

  



 

 
 

 

  

 اسامی رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی

 :لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی به شرح زیر هستند

 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 

 کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده 

 ی گرایش مبارزه با بیماری هاکاردانی بهداشت عموم 

 کاردانی تولید و فرآوری خرما 

 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 

 کاردانی بهداشت حرفه ای 

 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 



 

 
 

 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 

 کاردانی تکنولوژی جنگل داری                

 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی 

  

 .نیدروی لینک کلیک ک پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکورت بیشتر در مورد جهت کسب اطالعا

  

 اسامی رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی

 :لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی به شرح زیر هستند

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 علوم و مهندسی محیط زیست 

 اقتصاد کشاورزی 

  گیاهیزیست شناسی 

 علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 زیست شناسی جانوری 

 بهداشت و بازرسی گوشت                

 علوم و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 اقیانوس شناسی 

 زیست شناسی دریا 

 علوم و مهندسی خاک 

 بهداشت مواد غذایی 

 زیست فناوری 

 )علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی 

 زمین شناسی 

 میکروبیولوژی 

 مهندسی صنایع چوب و فعالیت های سلولزی 

 شیمی کاربردی 

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/
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/


 

 
 

 گیاه پزشکی 

 مهندسی طبیعت 

 شیمی محض 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 علوم و مهندسی باغبانی 

 علوم دامی مهندسی فضای سبز 

 علوم و مهندسی شیالت 

 جنگل علوم و مهندسی 

  

 

  



 

 
 

 اسامی رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی

 :لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی به شرح زیر هستند

 کاردانی امور زراعی و باغی 

 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی 

 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 

 آوری خرماکاردانی تولید و فر 

 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 

 کاردانی تکنولوژی جنگل داری 

 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 

 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 

 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 

  

  اطالعیه

تحصیل دهند و الزامی جهت انتخاب رشته مرتبط با گروه هایی فوق ثبت نام کرده و ادامه داوطلبان می توانند در هر یک از رشته

 .آزمایشی نیست

  

 نام و شهریه رشته های بدون کنکور تجربی هزینه ثبت

شهریه تحصیل در رشته های بدون آزمون علوم تجربی در دانشگاه های روزانه به صورت رایگان می باشد اما تحصیل در دانشگاه های 

شهریه پرداز شامل شهریه ثابت و متغیر است که با توجه به هر دانشگاه و به صورت سالیانه تغییر می کند. همچنین شهریه متغیر بر 

 مقاطع و جاری سال برای دانشگاه هر شهریه میزان تخابی و نوع نظری و عملی بودن واحدها متغیر هستند. اساس تعداد واحدهای ان

 و ثابت شهریه میزان خود نظر مورد دانشگاه سایت به مراجعه با میتوانید که باشد می مشاهده قابل دانشگاه آن سایت در تحصیلی

 .نمایید مشاهده خود نظر مورد رشته برای را متغیر

  



 

 
 

 .روی لینک کلیک کنید انشگاه آزادثبت نام بدون کنکور د جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  معرفی بهترین رشته های بدون آزمون علوم تجربی

داوطلبانی که در کنکور سراسری مجاز به انتخاب رشته نشده اند یا نتوانسته اند رتبه موردنظر برای قبولی را کسب نمایند، گرایش 

رشته های تجربی بدون کنکور فراوان هستند و این رشته ها  اسامی .های تجربی بدون آزمون دارندبیشتری برای شرکت در رشته

های پزشکی و پیراپیزشکی می باشند که در ادامه تعدادی از این رشته ها را ذکر می کنیم اما در صورت نیاز به مشاوره شامل رشته

 .می توانید با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید رشته های بدون کنکور تجربیلیست کامل  از و اطالع یافتن

 زیست شناسی 

 مهندسی طبیعت 

 مهندسی علوم دامی 

 شیمی محض 

 ترویج و اموزش کشاورزی پایدار 

 علوم مهندسی باغبانی 

 مهندسی تولیدات ژنتیک گیاهی 

 مهندسی فضای سبز 

 هوشبری 

 مامایی 

 ایبهداشت حرفه 

 بهداشت عمومی 

 تکنسین اتاق عمل 

 تکنسین سالمت دندان 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/


 

 
 

 

  

  اطالعیه

 .شویدazmoon.org برای مشاهده لیست رشته های تجربی بدون آزمون دانشگاه آزاد می توانید وارد سامانه 

  

 کدام رشته ها بدون کنکور پذیرش نمی شوند؟

تجربی به صورت بدون کنکور در دانشگاه های پذیرش نمی شوند که در زیر به چند مورد آن خوب است بدانید که کلیه رشته های 

 :اشاره می کنیم

 رشته های پزشکی: پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی

https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/azmoon-org/


 

 
 

  ... رشته های پیراپزشکی: هوشبری، پرستاری، بینایی سنجی و

 .روی لینک کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه آزادجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 نحوه پذیرش در رشته های بدون آزمون علوم تجربی 

برای پذیرش در رشته های غیر پزشکی بدون کنکور سوابق تحصیلی فرد داوطلب اهمیت بسزایی دارد اما برخی از رشته های پزشکی 

لی در آن ها عالوه بر نیز وجود دارند که بدون کنکور در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ارائه می شوند و برای قبو

 .سوابق تحصیلی، گزینش فرد داوطلب در دانشگاه انجام می گیرد و نمره آن نیز حائز اهمیت می باشد

  

 

  

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/


 

 
 

  اطالعیه

توانند در رشته های بدون کنکور نام مجدد نخواهند داشت و میاند، نیازی به ثبتنام کردهثبت کنکور سراسری داوطلبانی که در

 .نمایند نامتجربی ثبت

  

  های بدون آزمون علوم تجربیمشاوره پذیرش در رشته

بدون کنکور تجربی می تواند تاثیر زیادی در سرنوشت داوطلبان داشته باشد لذا انتخاب دقیق و درست نیاز به مشاوره  انتخاب رشته

کنکور می توانند به شما کمک نمایند تا یک و راهنمایی دارد که مشاوران ایران تحصیل با چندین سال سابقه در زمینه مشاوره 

انتخاب رشته صحیح و اصولی داشته باشید و عالوه بر این می توانند در مورد نحوه ثبت نام و زمان دقیق انتشار دفترچه اسامی 

 .و نیز شهریه هر کدام از رشته ها به شما مشاوره دهند 1401های بدون آزمون تجربی رشته

 نکات مهم 

  ها انجام می دهدسنجش پذیرش دانشجویان را بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کتبی دیپلم در رشته انتخابی آنسازمان. 

  داوطلبانی که در رشته های تجربی بدون آزمون  1۳۹۹طبق مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال

های با آزمون نیز پذیرفته شده اند، درصورتی که تمایل داشته باشند در پذیرش شوند و با اعالم نتایج مشخص گردد که در رشته 

توانند شهریه اخذ شده و مدارک خود را از دانشگاه مورد ثبت نام دریافت نمایند و تمامی رشته های با آزمون تحصیل کنند می

 .وظف همکاری با داوطلب هستندها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه های آزاد مدانشگاه

  داوطلبان می توانند با توجه به عالقه خود در هر کدام از رشته های بدون کنکور تجربی ثبت نام نمایند اما باید توجه داشته باشند

 .ضرایب تعیین شده برای سوابق تحصیلی هر رشته متفاوت است

 یلی پذیرش شده باشد و در آزمون سراسری هم شرکت کرده و قبول چنانچه داوطلب در رشته محل های صرفاً بر اساس سوابق تحص

شود تنها می تواند در یک کد رشته محل به دلخواه خود ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل شود و تحصیل همزمان در چند کد رشته 

 .ثنی هستندمحل ممنوع می باشد اما داوطلبان مشمول آیین نامه های استعدادهای درخشان از این قانون مست

  

 



 

 
 

 اخبار پیرامون رشته های بدون آزمون تجربی

 1401های بدون آزمون زمان ثبت نام رشته

 هایرشته نام ثبت زمان معموال که گیرد می  ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه ها در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه انجام

شهریور ماه ادامه می یابد. این زمان برای  15مرداد ماه شروع شده و تا  14رماه، از سال مهنیم برای سال هر در تجربی آزمون بدون

آذرماه تا بیستم آن می باشد. لذا داوطلبان برای ثبت نام رشته های بدون آزمون تجربی می توانند در تاریخ  14نیمسال بهمن نیز از 

  .های ذکر شده به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند

 .روی لینک کلیک کنید رشته های بدون کنکور پزشکیالعات بیشتر در مورد جهت کسب اط

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/19.mp3"][/audio] 

 خالصه مطلب

اما  های دانشگاهی آن ادامه تحصیل دهندرشته تجربی یکی از رشته های پرطرفداری است که داوطلبان زیادی قصد دارند در رشته

رشته ت کنند یا در رشته مورد نظر خود قبول نمی شوند بنابراین به ای به دالیل مختلف نمی توانند در کنکور سراسری شرکعده

 .روی می آورند های بدون کنکور تجربی

در سال های اخیر نیز با افزایش لیست این رشته ها در دانشگاه های کشور رشته های متنوع تری به داوطلبان ارائه شده است و هر 

آنچه در این مقاله به آن پرداختیم معرفی  .را بر روی سایت خود منتشر می کندسال سازمان سنجش طی اطالعیه ای اسامی آن ها 

اسامی رشته های بدون کنکور تجربی در دانشگاه های آزاد و سراسری بود که آن ها را نیز در مقاطع کارشناسی و کاردانی بررسی 

 معرفی  ترین رشته های بدون آزمون علوم تجربی راکردیم. همچنین هزینه ثبت نام و شهریه این رشته ها را نیز شرح داریم و به

 ایران در ما مشاوران با توانید می سوال هرگونه داشتن صورت در اما باشد بوده مفید شما برای مطلب این امیدواریم که نمودیم

 .فرمایید حاصل تماس تحصیل

 .مقاله کلیک کنید PDF جهت دانلود فایل
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