
هستید؟ ما در این مقاله قصد داریم اطالعاتی را نسبت به  1401 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور آیا به دنبال لیست

در اختیار شما قرار دهیم. در این محتوا مواردی مهمی همچون  ۱۴۰۱لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور سال 

گاه پیام نور شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی، شرایط کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد، دانش

و دوره های روزانه را بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر به نحوه انتخاب رشته خواهیم پرداخت. که میتواند به شما کمک 

 .شایانی کند

در ادامه لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون را در جدول های مختلف قرار خواهیم داد برای مثال لیست رشته 

گروه علوم انسانی، گروه علوم پایه، گروه فنی مهندسی، کشاورزی، گروه هنر و غیره در این محتوا های کارشناسی ارشد 

قرار داده خواهد شد که میتواند باعث آشنایی بیشتر شما با رشته های کارشناسی ارشد شود. در نهایت اگر قصد دارید به 

شنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران های کارشناسی ارشد بدون کنکور آشنا شوید پیطور کامل با رشته

 .تحصیل همراه باشید

  

  

 :اطالعیه

در فراخوان های پذیرش هر  ۱۴۰۱ لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور بر اساس سهمیه استعداد درخشان

 .دانشگاه موجود است

  

 تحصیلیشرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون صرفا بر اساس سوابق 

برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی، متقاضی باید شرایط که سازمان سنجش قید 

کرده است را داشته باشد. این نکته را در نظر داشته باشید این شرایط به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم 

ت زیر هر دو شرایط را مورد بررسی قرار می دهیم تا شما اطالعات کاملی نسبت میشود. الزم به ذکر است بدانید در قسم

  .به آنها به دست بیاورید

 بررسی شرایط عمومی

مططمئنا تا به این لحظه اطالعاتی نسبت به شرایط عمومی کارشناسی ارشد بدون ازمون در اختیار نداشته اید. اصال نگران 

 .به طور کامل با شرایط عمومی آشنا خواهید شد نباشید زیرا در این قسمت از مقاله

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از دین های مورد پذیرش دیگر 

 )التزام عملی نسبت به احکام اسالم )انجام واجبات و ترک محرمات 

 قبول داشتن نظام جمهوری اسالمی ایران 

 نداشتن سوء پیشینه 

 ابقه فساد اخالقیعدم سوء س 

 عدم انجام فعالیت های خالف در طول دوره تحصیل کارشناسی 

 .نخواهند بود 2: داوطلبان اقلیت های دینی )ادیان رسمی در قانون اساسی( مشمول بند 1تبصره 

 .: چنانچه متقاضی در گذشته با جمهوری اسالمی دشمنی داشته است الزم است که تغییر نظر وی لحاظ گردد2تبصره 
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 بررسی شرایط اختصاصی

 .در این قسمت از محتوا تصمیمداریم به شرایط اختصاصی بپردازیم در نتیجه در ادامه با ما همراه باشید

  ،دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، وزارت بهداشت

 رهنگی یا گواهی اشتغال به تحصیلی در سال آخردرمان و آموزش پزشکی و یا شورالی عالی انقالب ف

  برای فضال و طالب حوزه های علمیه امکان انتخاب رشته و ثبت نام صرفا در یکی از کد رشته های امتحانی

 .وجود دارد گروه علوم انسانی 

  را باید داشته باشند 12دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با حداقل معدل. 

 ه تعهد برابر طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد در هنگام ثبت نام توسط داوطلبان پذیرفته شده در دوره ارائ

 .روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی الزامی است

  

  

  

 زانهشرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون در دوره های رو

درصد پذیرش دوره های روزانه به دانشگاه های سراسری اختصاص پیدا کرده بود که در ادامه شرایط آن  10سال گذشته 

 :را بررسی خواهیم کرد

  درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر کدرشته محل را بدست آورده  90این متقاضیان در صورتی که حداقل

 .باشند



  درصد دانشجویان برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند 10به لحاظ میانگین جزء. 

  نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند 8حداکثر پس از. 

 پذیرش بدون آزمون فقط در همان سال فارغ التحصیلی یک بار امکان دارد. 

  ند و یا ظرفیت درصد برتر دانشجویان به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیالت استفاده نکن 10در صورتی که

درصد دانشجویان برتر بعدی همان  10درصدی رشته ای تکمیل نشود، در این صورت دانشگاه می تواند از  10

 .دانشگاه استفاده کند

  دانشجویانی که طول مدت تحصیلی آن ها به دالیلی مانند بیماری، ماموریت والدین یا همسر و یا زایمان، حداکثر

شد، دانشگاه باید شرایط این دسته از دانشجویان را برای استفاده از تسهیالت تحصیل دو نیمسال تحصیلی بیشتر با

 .بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد بررسی کند

  دانشجویی می توانند به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی  –دارندگان رتبه های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی

 .مون اقدام کنندآموزشی وزارت، برای پذیرش بدون آز

  نیمسال 4داشتن رتبه اول در دوره کارشناسی ناپیوسته و فارغ التحصیلی در. 

 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری. 

 دارندگان رتبه اول تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی. 

 .درصد رتبه الزم را به دست آورده باشند 50حداقل در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته در صورتی که 

  

 شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه آزاد

پس از دوره های بدون آزمون دانشگاه سراسری، افراد بسیاری برای دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد نیز اقدام می 

انشگاه آزاد توجه داشته باشید که برای ورود به این مقطع در خصوص شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد د .کنند

نیز شرکت در آزمون ورودی الزامی می باشد اما ثبت نام بدون آزمون در این دانشگاه برای دانشجویان استعداد درخشان 

 .امکان پذیر می باشد

  رتبه کارشناسی داوطلبان، برای ثبت نام در نظر گرفته نمی شود. 

  برای رشته های دیگر مهم است 16برای رشته های علوم انسانی و معدل  17باالی  دارا بودن معدل. 

  رشته را خواهد داشت 100این داوطلبان امکان انتخاب حداکثر. 

 امکان پذیرش متقضیان واجد شرایط تنها یک بار در هر سال تحصیلی و در رشته های همنام وجود دارد. 

  رشته و یا تغییر محل تحصیل را ندارنددانشجویان پذیرفته شده امکان تغییر. 

  

  

 .وارد شوید شهریه ارشد وزارت بهداشت برای کسب اطالعات بیشتر درباره

  

  

 شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه پیام نور

دوره های فراگیر پیام نور نیز یکی از دوره های شناخته شده برای تحصیل به صورت بدون کنکور در مقطع کارشناسی 

 .ارشد است
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به داوطلبانی که در آزمون    ول مقطع کارشناسی ارشد بوده ودر واقع سواالت طرح شده در آزمون فراگیر، از دروس ترم ا

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ثبت نام کرده اند عنوان دانش پذیر اطالق می گردد. این افراد در آزمونی مخصوص به این 

 .نوع پذیرش شرکت کرده و بعد از احراز شرایط و انتخاب رشته، نام دانشجو را خواهند گرفت

 کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه پیام نور شامل موارد زیر استشرایط 

 ارائه مدرک کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وزارت علوم 

  بهمن 30اخذ مدرک فارغ التحصیلی دانشجویانی که سال آخر مقطع کارشناسی تا تاریخ 

 عدم دارا بودن در وضعیت نظام وظیفه برای متقاضیان آقا 

  آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ثبت نام می کنند امکان ثبت نام در یک کدرشته امتحانی افرادی که برای

 .را خواهند داشت

  مجاز به ثبت نام در یکی از رشته های علوم انسانی هستند 2طالب دارای مدرک حوزوی سطح. 

  

  

 شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه غیرانتفاعی

 .گاه غیر انتفاعی نیز از میان استعداد های برتر و فارغ التحصیالن ممتاز به روش بدون آزمون دانشجو می پذیرددانش

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان آسمانی 

 نداشتن خصومت و دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران 

 پذیرش قوانین و مقررات دانشگاه انتخابی 

 صیل از مقطع قبلیداشتن گواهی فراغت از تح 



 مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه آقایان 

  

  نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون کنکور

ها تعدادی از ظرفیت ثبت نام خود را به روش اول ثبت نام ارشد بدون کنکور مختص استعداد های درخشان می باشد دانشگاه

روش دوم ثبت نام در این مقطع سابقه تحصیلی فرد می باشد برای افرادی  . نفرات برتر بعضی رشته ها اختصاص می دهند

های تمام متقاضیان دانشگاه . که نمی توانند از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنند این امکان برای ثبت نام فراهم شده است

ها ی موجود در دفترچه و دارا بودن رشته ارشد پیام نور ، خود گردان ، پردیس و آزاد می توانند با توجه به کد رشته 

 . شرایط الزم جهت ثبت نام اقدام کنند

  پذیرش رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

ها با هم متفاوت است و بر اساس سوابق همانطور که ذکر شد پذیرش رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه

 . تحصیلی می باشد

ن کنکور آزاد صرفا بر اساس سوابق تحصیلی فرد مختص کسی می باشد که جز معدل های باال پذیرش کارشناسی ارشد بدو

اینگونه افراد می توانند با توجه به قوانین وارد سایت دانشگاه آزاد شده و نام نویسی کنند  . درخشان نمی باشد  و استعداد های

جهت اطالع از رشته محل های ارشد بدون  . نمی شودباید توجه داشته باشند که به مراجعات حضوری اصال پاسخ داده 

  . کنکور و شهریه کارشناسی ارشد می توانند از مشاوران تلفنی کپک بگیرند

  زمان ثبت نام رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

جداگانه فراخوان . ها در زمانهای متفاوت امکان پذیر می باشدبعلت اینکه نام نویسی رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه

داوطلبان باید به اطالعیه صادر شده دانشگاه  . پذیرش دانشجو اعالم می شود و زمان دقیقی برای اینکار اعالم نشده است

همینطور برای ثبت نام با شرایط سوابق تحصیلی نیز اطالعیه ای صادر نشده است اما حدس بر  . مورد نظر خود توجه کنند

 .الم نتایج نهایی آزمون باشداین است که بعد از اع

  

 اطالعیه

 .ترم می باشد 8یکی از شرایط پذیرش متقاضیان اتمام دوره کارشناسی ارشد در 

  

  

  لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

دارد تمام کد دشته محل های کارشناسی ارشد بدون کنکور سراسری در دفترچه ثبت نام ذکر شده است و تنوع بسیار باالیی 

  . بطوری که در تمام گروه های انسانی ، علوم پایه ، فنی مهندسی ، هنر و کشاورزی دانشجو پذیرش می کند

  شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور



گزینش رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون سوابق تحصیلی در کد رشته محل هایی می باشد که هنوز دارای صندلی 

آزمون کنکور آزاد و سراسری با هم ادغام شده است پس  . ری شرایط عمومی و اختصاصی می باشداست و دارای یکس

اما همانطور که گفتیم برای دانشگاه آزاد پذیرش  .شرایط پذیرش کنکور کارشناسی ارشد برای هر دو یکسان است

باید به صورت شرکت در آزمون داوطلبان دیگر  کارشناسی ارشد بدون کنکور فقط مختص استعداد درخشان می باشد و

 . اقدام کنند

  کارشناسی ارشد بدون کنکور پزشکی و غیر پزشکی

داوطلبانی که دارای  . دانشجویانی که در کنکور ارشد رتبه مورد نظر را به دست آورده اند می توانند انتخاب رشته کنند

مدرک لیسانس ، فوق لیسانس ، ) دکتری حرفه ای ( می باشند و در سال آخر کارشناسی تحصیل می کنند باید تا آخر بهمن 

دانشجویانی که درآزمون کنکور شرکت کرده اند و قبول شده اند  . فارغ التحصیل شوند تا بتوانند در این مرحله شرکت کنند

ت در کارشناسی ارشد بدون کنکور را دارند پذیرش قبلی آنها لغو شده و باید الزاما در رشته جدید و همینطور شرایط شرک

 . ثبت نام کنند

هم هستند در صورتی که تا پایان مهلت   که مشغول به تحصیل  داوطلبان مشغول به کار در دوره دکتری و ارشد ناپیوسته

افرادی که در کنکور  .کنکور کارشناسی ارشد می توانند شرکت کنند ثبت نام از تحصیل انصراف دهند دراین رشته بدون

کارشناسی ارشد آزاد شرکت کرده اند و قبول شده اند قصد تحصیل در کارشناسی بدون کنکور را دارند رتبه آنها هیچ 

رشد بدون کنکور استفاده کسانی که از سهمیه استعداد های درخشان آزاد در مقطع کارشناسی ا . تاثیری در ثبت نام آنها ندارد

داوطلبانی که مشغول دروس معادل سازی  . باشد ۱۶و سایر رشته ها باالی  ۱۷می کنند باید معدل رشته علوم انسانی باالی 

  .تیز داشته باشند امکان تحصیل در این مقطع را ندارند ۱۷می باشند حتی اگر معدل باالی 

داوطلبان  . مدارک خود را همراه داشته باشد بدون کنکور باید تمام ارشد مشمول نظام وظیفه پذیرفته شده در کارشناسی

ارشد بدون آزمون بر   زمان اعالم نتایج کارشناسی . رشته محل انتخاب داشته باشند ۱۰۰استعداد درخشان می توانند در 

  اساس سوابق تحصیلی سراسری

ابق تحصیلی دی ماه می باشد که پذیرفته شدگان با تحویل زمان اعالم این نتایج یعنی کارشناسی ارشد بدون کنکور سو

 .اما امسال از زمان اعالم نتایج اطالع دقیقی نیست . مدارک الزم خود را برای تحصیل در نیمه دوم آماده می کنند



  

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد جهت اطالع از نحوه

  

  

 ی ارشد استعداد درخشانزمان اعالم نتایج کارشناس

اعالم این نتایج بستگی به تصمیمات گرفته شده نهادهای مربوطه دارد سال پیش بعلت شرایط کرونایی این نتایج در آبان ماه 

ها موظفند مدارک متقاضیان رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور سهمیه استعداد اما بطور معمول دانشگاه . منتشر شد

  . ا قبل از شروع نیمسال اول تحصیلی بررسی کنند و نتایج را در شهریور و یا مهر ماه اعالم کنندهای درخشان را ت

  

  زمان اعالم نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

زمان اعالم این نتایج همزمان با نتایج کنکور دانشگاه آزاد آماده ارائه می باشد مگر به دالیل ناگهانی تغییر پیدا کند که آن هم 

داوطلبانی که از زمان انتخاب رشته بدون کنکور ارشد آگاه شدند باید از نحوه و مراحل  . به اطالع همه رسانده می شود

 .شته نیز آگاه شونددانشگاه آزاد برای انتخاب ر

https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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/
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 مراحل انتخاب رشته بدون کنکور به ترتیب زیر می باشد

 ثبت نام و انتخاب رشته بصورت اینترنتی امکان پذیر است فرد با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد به آدرس

 azmoon.iau.ac.irالبته قبل از اقدام باید دفترچه راهنمای   .ر رشته مورد نظر خود اقدام کندمی تواند نسبت به ثبت نام د

این دفترچه از طریق سازمان  . ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را بطور کامل و دقیق مطالعه کنند

پرداخت هزینه انتخاب رشته  .سنجش دانشگاه آزاد زمان انتخاب رشته در اختیار در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

پس از واریز هزینه،  . کارشناسی ارشد بدون کنکور بصورت اینترنتی از طریق خرید کارت اعتباری امکان پذیر می باشد

داوطلبان مجاز خواهند بود وارد سامانه ثبت نام شده و فرم انتخاب رشته را بر اساس اطالعات فردی و تحصیلی خود به 

 . ل کنندطور دقیق کامل تکمی

مغایرت اطالعات درج شده با اطالعات فردی و تحصیلی فردی موجب عدم پذیرش می باشد. بعد تکمیل فرم نوبت به 

کد رشته درج شده به اولویت  ۱۰۰انتخاب کد رشته های مورد نظر و درج آن در بخش انتخاب رشته می باشد که از میان 

رهگیری می باشد که با گرفتن آن ثبت نام به پایان می رسد و داوطلب باید درسایت انتخاب می شود . مرحله آخر دریافت کد 

این کد را تا پایان مراحل ثبت نام نگهداری کنند. به علت حساسیت ثبت نام و انتخاب رشته مهلت ویرایش برای دانشجویان 

ی انتخاب رشته می باشد . دانشجویان داده شده تا خطاهای احتمالی خود را تصحیح کنند البته این فرصت تا پایان مهلت زمان

ی میزان عالقه مندی ، هزینه  ها می تواند از رویباید از روشهای بسیار ماهرانه برای انتخاب رشته استفاده کنند این روش

م و ها را به سه دسته تقسیتحصیلی ، کیفیت دانشگاه و مسیر دانشگاه تا منزل و غیره باشد . داوطلبان می توانند این روش

 .عاقالنه تصمیم بگیرند

  

  

  

https://azmoon.iau.ac.ir/


 اطالعیه

 .ثبت نام ارشد بر اساس سوابق تحصیلی فعال لغو شده است

  

  

  جدیدترین آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

رسی مصوب شورای گسترش و برنامه ریزی عالی سال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای د ۶دانشجو پس از 

نیمسال فارغ التحصیل شده  ۸حداکثر درمدت  . که تعداد واحدها به پایین گرد شونو دانشجویان هم رشته ورودی خود باشند

پذیرش بر اساس قانون کارشناسی ارشد بدون آزمون  . برای سال تحصیلی جدید بالفاصله تقاضای پذیرش بدهند . باشند

پذیرش دانشجو در رشته مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای  .درخشان یک بار امکان پذیر می باشد  عداداست

 .آموزشی امکان دارد

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید سامانه درسا دانشگاه امام رضا برای اطالع از نحوه ورود به

  

  

  احراز شرایط اختصاصی

زدهم المپیاد های علمی دانشجویان را برای بر اساس قوانین کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه می تواند نفرات اول تا پان

ورود به همان رشته و یا رشته های مرتبط به تشخیص تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی با ارائه معرفی نامه 

 . از دبیر خانه المپیاد به صورت سهمیه مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون انتخاب کند

  لمی کاربردیثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور ع

اگر دوست دارید دردانشگاهای علمی کاربردی ادامه تحصیل بدهید باید بدانید که تنوع رشته دراین دانشگاه بسیار زیاد است 

نام نویسی ارشد علمی کاربردی به دو  . رشته مورد عالقه خود ثبت نام و ادامه تحصیل بدهید  و شما می توانید حتما در

 . نکور امکان پذیر استصورت با کنکور و بدون ک

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید ثبت نام کارشناسی ارشد مجازی و دانشگاه آزاد زمان انتخاب رشته جهت اطالع از        

  

  لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون سوابق تحصیلی سراسری
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رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون که پذیرش آن ها بر اساس سوابق تحصیلی می باشد، در دانشگاه های سراسری 

دارای تنوع نسبتا باالیی هستند. به طوری که در سال گذشته تقریبا در تمامی گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی 

ش بودیم. گرچه تمامی کد رشته محل ها در دفترچه ثبت نام بدون مهندسی، کشاورزی و هنر شاهد جذب دانشجو به این رو

پیام  رشته های ارشد بدون کنکور آزمون ارشد ذکر می گردد، اما برای رفاه حال داوطلبان گرامی در جداول زیر لیست این

به صورت ادغام شده را بر اساس دفترچه سال قبل ذکر کرده ایم. اما متقاضیان عزیز  نور ، علمی کاربردی و غیر انتفاعی

 .س بگیرندتما ایران تحصیل می توانند برای اطالع از لیست بروزرسانی شده با کارشناسان

  

 گروه علوم انسانی

آب و هوا شناسی/ آب و هوا شناسی 

 شهری

آب و هوا شناسی/ آب و هوا شناسی 

 كاربردی

آب و هوا شناسي/ تغییرات آب و هوایي 

 اقلیمي

آسیب شناسي ورزشي و حركات 

 اصالحي / حركات اصالحي
 آموزش زبان فارسي آموزش زبان انگلیسي

ر فارسي آموزش زبان فارسي به غی

 زبانان
 اخالق كاربردي آموزش و بهسازي منابع انساني

الهیات و معارف اسالمي ادیان و 

 عرفان

الهیات و معارف اسالمي علوم قرآن و 

 حدیث

الهیات و معارف اسالمي فقه و مباني 

 حقوق اسالمي

الهیات و معارف اسالمي فقه و مباني 

 حقوق اسالمي

الهیات و معارف اسالمي گرایش 

 تاریخ و تمدن ملل اسالمي
 برنامه ریزي آمایش سرزمین

 تاریخ/ تاریخ اسالم برنامه ریزي رفاه اجتماعي برنامه ریزي درسي

 تاریخ/ مطالعات آسیاي مركزي و قفقاز تاریخ/ تاریخ تشیع تاریخ/ تاریخ ایران اسالمي

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

 لیم و تربیت اسالميگرایش تع
 تكنولوژي آموزشي تحقیقات آموزشي

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا و برنامه ریزي روستایي جامعه شناسي

جغرافیاي سیاسي گرایش فضاي 

 شهري
 حسابداري جمعیت شناسي

 حقوق جزا و جرم شناسي حقوق بین الملل حسابرسي

 رفتار حركتي/ رشد حركتي حقوق دادرسي اداري حقوق خصوصي

روان شناسي اسالمي گرایش 

 روانشناسي مثب تگرا
 روان شناسي بالیني كودك و نوجوان روان شناسي بالیني

 روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي روان شناسي عمومي روان شناسي تربیتي

 زبان و ادبیات انگلیسي زبان شناسي همگاني روزنامه نگاري

 زبان و ادبیات فارسي ت عربيزبان و ادبیا
زبان و ادبیات فارسي/ آموزش زبان 

 فارسي

 زبان و ادبیات فارسي/ ادبیات عامه زبان و ادبیات فارسي/ ادبیات تطبیقي زبان و ادبیات فارسي/ ادبیات پایداري

زبان و ادبیات فارسي/ ادبیات كودك و 

 نوجوان

زبان و ادبیات فارسي/ ویرایش و 

 نگارش

ژئومورفولوژي/ هیدروژئومورفولوژي در 

 برنام هریزي محیطي

علم اطالعات و دانش شناسي/ مدیریت 

 اطالعات

علم اطالعات و دانش شناسي/ مدیریت 

 كتابخان ههاي دیجیتال

علم اطالعات و دانش شناسي/ مطالعات 

 كتابخانه هاي عمومي

 تصاد انرژیعلوم اقتصادي/ اق علوم اقتصادي/ اقتصاد اسالمي علم سنجي

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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علوم اقتصادي/ اقتصاد و تجارت 

 الكترونیك
 علوم اقتصادي/ بانكداري اسالمي

علوم اقتصادي/ برنامه ریزي سیست مهاي 

 اقتصادي

علوم اقتصادي/ توسعه اقتصادي و 

 برنامه ریزي
 علوم سیاسي/ اندیشه سیاسي در اسالم علوم سیاسي

 فلسفه و كالم اسالمي/ فلسفه اسالمي فلسفه و حكمت اسالمي فقه و حقوق خصوصي فلسفه دین

 فلسفه و كالم اسالمي/ كالم اسالمي
فیزیولوژي ورزشي/ فیزیولوژي 

 فعالیت بدني و تندرستي

فیزیولوژي ورزشي/ فیزیولوژي ورزشي 

 كاربردي

 كارآفریني/ سازماني كارآفریني/ توسعه كارآفریني/ بین الملل

 كارآفریني/ كسب و كار جدید ارآفریني/ كسب و كار الكترونیكيك كارآفریني/ فناوري

 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست مترجمي زبان انگلیسي كارآفریني/ گردشگري

 مدیریت بازرگاني/ بازاریابي مدیریت امور شهري مدیریت آموزشي

مدیریت بازرگاني/ بازرگاني بین 

 المللي
 مدیریت بازرگاني/ تجارت الكترونیكي يمدیریت بازرگاني/ بازرگاني داخل

 مدیریت جهانگردي/ بازاریابي جهانگردي مدیریت بازرگاني/ مدیریت استراتژیك مدیریت بازرگاني/ كارآفریني

 مدیریت دولتي/ خط مشي گذاري عمومي مدیریت دولتي/ توسعه منابع انساني مدیریت دولتي/ بودجه و مالیه عمومي

مدیریت دولتي/ طراحي سازما نهاي 

 دولتي
 مدیریت دولتي/ مدیریت تحول

مدیریت دولتي/ مدیریت پیشرفت و توسعه 

 شهري و روستایي

مدیریت دولتي/ مدیریت رفتار 

 سازماني
 مدیریت رسانه

مدیریت سازمان هاي دولتي/ مالي و 

 اقتصادي

مدیریت فناوري اطالعات/ سیستم هاي 

 اطالعاتي پیشرفته

یریت فناوري اطالعات/ كسب و مد

 كار الكترونیك
 مدیریت فناوري اطالعات/ مدیریت دانش

مدیریت فناوري اطالعات/ مدیریت 

 منابع اطالعاتي
 مدیریت كسب و كار/ بازاریابي مدیریت كسب و كار / استراتژي

مدیریت كسب و كار/ رفتار سازماني 

 و منابع انساني

مدیریت كسب و كار/ سیستم هاي 

 اطالعاتي و فناوري اطالعات
 مدیریت كسب و كار/ مالي

مدیریت منابع انساني/ مدیریت منابع 

 انساني اسالمي

مدیریت ورزشي/ مدیریت اماكن و 

 تأسیسات ورزشي

مدیریت ورزشي/ مدیریت اوقات فراغت و 

 ورز شهاي تفریحي

مدیریت ورزشي/ مدیریت بازاریابي 

 رزشدر و

مدیریت ورزشي/ مدیریت راهبردي 

 در سازمان هاي ورزشي

مدیریت ورزشي/ مدیریت رسانه هاي 

 ورزشي

مدیریت ورزشي/ مدیریت رویدادهاي 

 ورزشي
 مشاوره/ مشاوره خانواده مشاوره/ مشاوره توانبخشي

 مطالعات فرهنگي مشاوره/ مشاوره مدرسه مشاوره/ مشاوره شغلي

یاسي و نهج البالغه/ اجتماعي، س

 حقوق عمومي

نهج البالغه/ اخالق و تربیت فردي و 

 اجتماعي
 نهج البالغه/ اصول الدین و معارف علوي

  

 گروه علوم پایه

 ریاضي كاربردي آنالیز عددي آموزش ریاضي آمار/ آمار ریاضي

 ریاضي محض/ جبر ریاضي محض گرایش آنالیز ریاضي كاربردي/ بهینه سازي

 زیست شناسي جانوري/ بیوسیستماتیك زمین شناسي زمین ساخت )تكتونیک( ریاضي محض/ هندسه )توپولوژی(



زیست شناسي جانوري/ سلولي و 

 تكویني
 زیست شناسي جانوري/فیزیولوژي

زیست شناسي سلولي و مولكولي/ 

 بیوشیمي

 /زیست شناسي سلولي و مولكولي

 بیوفیزیك

زیست شناسي سلولي و مولكولي/ 

 ژنتیك

زیست شناسي گیاهي/ زیست شناسي 

 سلولي و تكویني

 ژئوفیزیك/ زلزله شناسي زیست فناوري/ میكروبي زیست شناسي گیاهي/ فیزیولوژي

زیست شناسي گیاهي/ سیستماتیك و 

 بوم شناسي
 شیمي/ شیمي تجزیه شیمي/ شیمي آلي

 علوم زمین/ آب زمین شناسي شیمي/ شیمي معدني شیمي/ شیمي فیزیك

 علوم زمین/ پترولوژي
علوم زمین/ چینه نگاري و دیرینه 

 شناسي

علوم زمین/ رسوب شناسي و سنگ 

 شناسي رسوبي

 علوم زمین/ زمین شناسي اقتصادي
علوم زمین/ زمین شناسي زیست 

 محیطي
 علوم زمین/ زمین شیمي

 فیزیك/ حالت جامد فیزیك/ اتمي و مولكولي فیتوشیمي

فیزیك/ ذرات بنیادي و نظریه میدان 

 ها
 فیزیك/ فیزیك نجومي فیزیك/ فیزیك بنیادي

   فیزیك/ هسته اي

  

 گروه فنی مهندسی

مهندسي برق افزاره هاي میكرو و 

 نانو الكترونیك

مهندسي برق مدارهاي مجتمع 

 الكترونیك
 مهندسي شیمي پلیمر

 مهندسي صنایع بهینه سازي سیستم ها مهندسي شیمي گرایش طراحي فرآیند مهندسي شیمي محیط زیست

مهندسي شیمي مدل سازي، شبیه 

 سازي و كنترل

مهندسي صنایع سیستم هاي كالن 

 اقتصادي و اجتماعي
 مهندسي صنایع مدیریت مهندسي

 مهندسي شیمي صنایع غذایي
مهندسي عمران آب و ساز ههاي 

 ولیكيهیدر
 مهندسي عمران راه و ترابري

 مهندسي عمران مهندسي محیط زیست مهندسي عمران سازه مهندسي عمران ژئوتكنیك

مهندسي عمران مهندسي و مدیریت 

 ساخت
 مهندسي كامپیوتر گرایش نرم افزار مهندسي فناوري اطالعات

مهندسي كامپیوتر گرایش هوش 

 مصنوعي و رباتیكز
 مهندسي مكانیك ساخت و تولید انرژيمهندسي مكانیك تبدیل 

 مهندسي مكانیك طراحي كاربردي
مهندسي مواد شناسایي و انتخاب مواد 

 مهندسي
  

  

 گروه کشاورزی

اقتصاد كشاورزي/ اقتصاد تولید و 

 مدیریت واحدهاي كشاورزي

اقتصاد كشاورزي/ سیاست و توسعه 

 كشاورزي
 توسعه روستایي



 علوم دامي گرایش تغذیه دام
علوم و مهندسي محیط زیست/ 

 ارزیابي و آمایش سرزمین
 مهندسي مكانیزاسیون كشاورزي/ انرژي

  

 گروه هنر

 مهندسي معماري طراحي شهري پژوهش هنر

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید رشته های غیرحضوری دانشگاه آزاد جهت اطالع از

  

 نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد علمی کاربردی

در قسمت مربوطه  . در ابتدا برای شروع ثبت نام وارد سایت سنجش شده و روی لینک دانشگاه علمی کاربردی کلیک کنید

قبل از  . جایی برای ثبت نام کارشناسی ارشد قرار داده شده که پس از کلیک روی آن می توانید وارد سامانه شوید  پیش رو

پس از ورود به صفحه مربوطه به  . ثبت نام بهتر است دفترچه را دانلود و پس از مطالعه کامل نسبت به ثبت نام اقدام کنید

بعد از خرید کارت اعتباری نام شماره سریال ورود به  . است اول خرید کارت اعتباری را انجام دهید انجام ثبت نام الزم

تصویر مربوط به ثبت نام داوطلب باید درحجم تعیین شده ثبت نام کارشناسی ارشد  .ثبت نام دراختیار فرد قرار می گیرد

 . ده و امکان بار گذاری وجود ندارددر غیر اینصورت ثبت نام موفقیت آمیز نبو . بدون کنکور باشد

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد جهت مشاهده 

  

 شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور علمی کاربردی

علمی با توجه به جنبه  . تمام شرایط الزم و ضروری در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد علمی کاربردی منتشر شده است

داوطلبان در رشته خود سه سابقه کار  . دروس رشته های دانشگاه علمی کاربردی شرایط پذیرش به صورت زیر است

 .ورود به کارشناسی ارشد دانشگاه علمی نیاز مند آزمون است داوطلبان باید در آزمون ورودی قبول شوند . داشته باشند

در مقطع کار دانی به  . اهد آمد که نتیجه باید موفقیت آمیز باشدعالوه بر آزمون ورودی مصاحبه ای نیز به عمل خو

داوطلبان ارشد باید انتخاب رشته ایی  . کارشناسی محدودیتی در رابطه با انتخاب رشته مرتبط با دیپلم و کاردانی وجود ندارد

 .مرتبط با کارشناسی داشته باشند

  

  

 اطالعیه

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-2/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-2/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/


به داوطلبانی تعلق می گیرد که یا دارای معدل ممتاز و باال بوده و یا  ۱۴۰۱ سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد

 .امتیاز الزم را کسب کرده و واجد شرایط باشند المپیادهای علمی دانشجویی در

  

  

 پادکست صوتی مقاله

  

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/41.mp3"][/audio] 

  

  

 تبطاخبار مر

وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تعداد محدودی دانشجوی  ۴۵۳۵۸نامه شماره دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آیین 

-ها و موسسات آموزش عالی کشور را بدون کنکور در مقطع کارشناسیدانشگاه ۹۷واجد شرایط کارشناسی پیوسته ورودی 

 .نمایدپذیرش می ۱۴۰۱-۱۴۰۲ارشد سال تحصیلی 

ه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته استعداد ب

 .دانشگاه تهران منتشر شد ۱۴۰۱-۱۴۰۲درخشان )بدون آزمون( سال تحصیلی 

-۱۴۰۲ل تحصیلی ارشد دانشگاه شهید بهشتی برای ساهای درخشان در دوره کارشناسیشرایط پذیرش بدون آزمون استعداد

 .اعالم شد ۱۴۰۱

از پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد  تهران دانشگاه ارس المللی بین پردیس رییس

 .در این مرکز دانشگاهی خبر داد ۱۴۰۰-۱۴۰۱و دکتری تخصصی بین الملل برای سال تحصیلی 

  

 خالصه مطلب

تعبیه شده است. با توجه به اعالم این لیست داوطلبان  1401های ارشد بدون کنکور سال این مقاله به منظور معرفی رشته 

در صورتی که قصد دارند به یکی از این رشته های کارشناسی ارشد که بدون آزمون است وارد شوند، باید ابتدا اخبار 

ا برای رشته های کارشناسی ارشد بدون مرتبط با رشته های ارشد بدون کنکور را مطالعه کرده و سپس مدارک مورد نیاز ر

آزمون آماده نمایند تا بتوانند بدین صورت در رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون شرکت نمایند. برای کسب اطالعات 

 .تماس باشید بیشتر از رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون می توانید با ما در

  

 


