
، ثبت نام و انتخاب رشته های 1401دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای با انتشار 
بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای به صورت هم زمان و از طریق سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور، صورت می پذیرد. متقاضیان و داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه بدون 

در هر یک از نیم سال های اول و یا دوم سال تحصیلی، به سایت آزمون فنی حرفه ای، 
سازمان سنجش کشور مراجعه نموده و پس از مطالعه لیست رشته های بدون کنکور فنی 

 .کد رشته محل در فرم ثبت نام خود اقدام نمایند 50، نسبت به درج حداکثر 1401حرفه ای 

دانشگاه ها، به دو  1401نی حرفه ای به طور کلی رشته های ارائه شده مقطع کاردانی ف

صورت بدون آزمون و با آزمون اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند. فارغ التحصیالن رشته 
های فنی و حرفه ای و هم چنین کاردانش که عالقه بسیاری به ادامه تحصیل در دانشگاه 

، بدون آزمون و 1401دارند، می توانند با دانلود لیست رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای 

بر اساس سوابق تحصیلی خود، وارد دانشگاه شوند. هر داوطلب و متقاضی باید برای انتخاب 

 .رشته مناسب، حتما برای دانلود دفترچه بدون آزمون فنی حرفه ای اقدام نماید

الزم است بدانید که مالک پذیرش دانشجو در تمامی رشته های دون کنکور در مقطه کاردانی 

گاه های فنی و حرفه ای و دانشگاه های غیر انتفاعی، معدل کل دیپلم می باشد. متقاضیان دانش

ثبت نام کاردانی فنی و حرفه ای هم زمان با فعال شدن لینک ثبت نام این امکان را دارند تا 
دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای را از طریق سایت سازمان سنجش کشور 

 .دانلود نمایند
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 [caption/]دانلود دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای

 1401دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای 

داوطلبان و متقاضیان دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه ای و یا کار دانش، امکان ثبت نام 
را دارند. از این رو  1401و پذیرش بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته  کنکور کاردانی

 50هر متقاضی می تواند با توجه به کد رایانه ای دیپلم خود، این امکان را دارند تا حداکثر 

انتخاب رشته خود وارد کنند. در لیست رشته های ارائه شده در  کد رشته محل را در فرم 
، در ستون اول کد رشته، در دو ستون بعدی 1401نی حرفه ای سال دفترچه بدون آزمون ف

جنسیت مورد پذیرش، در ستون دیگر دیپلم مورد پذیرش فنی و حرفه ای با درج کد رایانه ای 

 .مجازی برای هر متقاضی درج شده است

  

 .کلیک کنید لیست رشته های بدون کنکور تجربیبرای اطالع از 

  

 1401لیست رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای 
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دفترچه رشته های در این بخش از مطلب به صورت کامل لیست رشته های  ایران تحصیل

 :را برای شما درج کرده است 1401بدون کنکور فنی حرفه ای 

 1401رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 

 هتلداری و گردشگری طراحی و دوخت صنایع شیمیایی الکترونیک

 و نقلحمل  گرافیک صنایع نساجی ساخت و تولید

 متالوژی صنایع فلزی
 –هنر های تجسمی 

 نقاشی
 مکاترونیک

 پویا نمایی امور دامی سرامیک تاسیسات مکانیکی

 معماری داخلی امور زراعی و باغی معدن صنایع چوب و مبلمان

 صنایع دستی ماشین های کشاورزی علوم دریایی چاپ

 صنایع غذایی امور اداری عمران
انرژی تجدید پذیر 

 خورشیدی

 معماری
تربیت کودک و 

 مدیریت خانواده
 موسیقی

طراحی و ساخت طال 

 و جواهر

تکنولوژی گیاه 

 پزشکی
 فناوری تولیدات باغی قلم زنی

فناوری تولیدات 

 زراعی

 فرض دستباف
تولید و پرورش سبزی 

 و صیفی

فرآورده های 

 بیولوژیک
 پرورش طیور

 پرورش زنبور عسل
تکثیر و پرورش 

گرایش  –آبزیان 

 آبزیان آب شیرین

 امور اداری ریخته گری

 جوشکاری ساخت و تولید رادیو تلویزیون نقشه برداری

 بهداشتیار دامپزشکی فناوری پرورش دام طراحی پوشاک راه سازی

       نوازندگی ساز ایزانی

  

 .کلیک کنید کاربردی -رشته های دانشگاه علمی برای اطالع از 

  

 1401های بدون کنکور فنی حرفه ای  دانلود دفترچه رشته

/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


به منظور اطالع از تمامی رشته ها و این که از رشته های بودن آزمون دانشگاه های فنی و 
حرفه ای کشور مطلع شوید، الزم است برای دانلود دفترچه بدون آزمون فنی حرفه ای اقدام 

 :نمایید. در جدول زیر لینک های موجود را درج نموده ایم

 1401دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای دانلود 

 1400نیم سال اول  –دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 

 1400نیم سال دوم  -دانلود دفترچه بدون آزمون فنی و حرفه ای 

 1401نیم سال اول  –دانلود دفترچه رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 

 1401نیم سال دوم  –انلود دفترچه بدون آزمون فنی و حرفه ای د
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 [caption/]آشنایی با لیست رشته ها و دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای

  

 اطالعیه

و حرفه ای به صورت هم زمان و از  ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور کاردانی فنی

  .طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، صورت می پذیرد



  

 1401معرفی رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای دانشگاه های غیر انتفاعی 

، عالوه بر دانشگاه های سراسری 1401رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 
دانشگاه های غیر انتفاعی نیز ارائه می گردند. به طور معمول تعدادی فنی و حرفه ای، در 

از رشته های بدون آزمون مقطع کاردانی در دانشگاه های غیر انتفاعی ارائه می شوند که در 

 :ادامه لیست آن را را برای شما درج کرده ایم

 1401رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و حرفه ای دانشگاه های غیر انتفاعی 

 ساخت و تولید الکترونیک

 صنایع چوب و مبلمان صنایع فلزی

 صنایع شیمیایی ساختمان

 سرامیک متالوژی

 امور اداری معدن

 مدیریت خانواده تربیت کودک

 نقاشی –هنر های تجسمی  طراحی و دوخت

 امور زرااعی و باغی امور دامی

 موسیقی ماشین های کشاورزی

   صنایع دستی

  

 خالصه مطلب

، شامل رشته هایی می شود که 1401دفترچه رشته های بدون کنکور فنی حرفه ای 

متقاضیان و داوطلبان می توانند با دانلود آن، اقدام به ثبت نام در دانشگاه های فنی و حرفه ای 
کشور و یا دانشگاه های غیر انتفاعی کنند. توجه داشته باشید که پس از انتشار دفترچه بدون 

، ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور کاردانی فنی و 1401آزمون فنی و حرفه ای 

حرفه ای به صورت هم زمان و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، صورت می 

 .پذیرد

اساس انتخاب و ثبت نام در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای، سوابق تحصیلی و همین طور 

 .ای و یا کار دانش می باشد معدل کل دیپلم فنی و حرفه
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