
 

 
 

در دسته معتبرترین موسسات آموزشی کشور قرار دارد که  ( موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )دانشگاه غیر انتفاعی

اعتبار مدرک صادره از آن با مدرک اخذ شده از دانشگاه سراسری برابری می کند. دانشگاه های غیر انتفاعی بسیاری در 

نتفاعی لیست دانشگاه های غیر اجای جای کشور وجود دارند که یکی از این شهرها تبریز است. در ادامه قصد داریم تا 

 .به همراه رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز را به شما معرفی کنیم تبریز

دانشگاه های غیرانتفاعی همانند دانشگاه های سراسری و آزاد و پیام نور، در رشته های مختلف دانشگاهی، دانشجو می  

در این دانشگاه هستند. در ادامه به بررسی   پذیرند و بسیاری از متقاضیان به دنبال کسب اطالع از شرایط ثبت نام و پذیرش

 .لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز و همچنین رشته های ارائه شده در این دانشگاه ها می پردازیم

  

 لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز 
بت های مهر و بهمن ماه  دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز مانند دیگر دانشگاه های سراسری، پیام نور، آزاد و … در نو

بدون آزمون و بر مبنای سوابق تحصیلی داوطلبان اقدام به پذیرش بدون کنکور غیر انتفاعی می کند. در ادامه قصد داریم  

ابتدا توصیه می   .رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز را بررسی کنیم. اما قبل از هر چیز توجه به چند نکته ضروری است 

بررسی لیست رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز، دفترچه رسمی پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی را کنیم عالوه بر 

  .های متعدد لیست زیر تغییر کند حتما بررسی نمایید؛ چرا که ممکن است بعد از اصالحیه

ق دیپلم( و  درصد واحدها( در مقاطع کاردانی )فو 98.3فراموش نکنید که تقریباً همه واحدهای دانشگاهی ) •

کارشناسی )لیسانس( دارای ورودی بدون آزمون می باشند. ثبت نام بدون کنکور مختص دانشگاه های غیر انتفاعی  

الملل، علمی کاربردی و  های بین های آزاد، سراسری، پیام نور، پردیس   ها از جمله دانشگاهنبوده و تمام دانشگاه  

ها )عالوه بر بررسی ثبت نام رشته  ستند. بنابراین حتما سایر دانشگاه ای دارای ثبت نام بدون آزمون هفنی حرفه

 .های بدون کنکور تبریز( را نیز بررسی نمایید تا مسیر درست تصمیم گیری در این زمینه را بدست آورید



 

 
 

 

 اطالعیه 

مشاوران آکادمی ایران تحصیل در برای کسب اطالع از شرایط ثبت نام در دانشگاه های غیرانتفاعی تبریز می توانید با 

 .تماس باشید

  

ها در مقطع کاردانی یا کارشناسی حداقل در چند واحد دانشگاهی کشور به   درصد رشته  99.7 عالوه بر این  •

  صورت بدون کنکور ثبت نام خواهند داشت. لذا چنانچه در انتخاب رشته دانشگاهی خود تردید دارید، اول با رشته 

شنا شوید و بهترین رشته را با توجه به استعداد و عالیق خود انتخاب نمایید. دوماً حتما دیگر رشته  های دانشگاهی آ

 .های بدون آزمون را نیز بررسی کنید

هر ساله از دانشجویان مستعد و توانا در مقاطع کاردانی، کارشناسی و  موسسات آموزش عالی و غیرانتفاعی در تبریز

پذیرد و این موسسات در دسته دانشگاه های خوب ایران قرار دارند. در ادامه با لیست دانشگاه  کارشناسی ارشد دانشجو می 

 .های غیرانتفاعی تبریز آشنا خواهید شد



 

 
 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید رشته های دانشگاه غیرانتفاعی برای اطالع از

  

  

 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رشدیه تبریز  -1

 فرشته –فرشته جنوبی  –اتوبان پاسداران  –تبریز 

http://roshdiyeh.ac.ir 

  

 :لیست رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی 

 نرم افزار  – مهندسی کامپیوتر  •
 مهندسی برق •
 مهندسی معماری •
 نقشه برداری –مهندسی عمران  •
 مهندسی صنایع •
 مهندسی عمران •
 حسابداری  •
 مهندسی پزشکی  •
 میکروبیولوژی •
 حقوق •
 روان شناسی •
 آموزش زبان انگلیسی  •

  

 :مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه غیرانتفاعیلیست رشته های 

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  •
 الکترونیک –مهندسی تکنولوژی برق  •
 قدرت  –مهندسی تکنولوژی برق  •

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%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c-2/


 

 
 

 علمی کاربردی معماری  •
 مهندسی اجرایی عمران  •
 علمی کاربردی حسابداری  •

  

 :(لیست رشته های مقطع کاردانی )فنی و حرفه ای

 الکترونیک عمومی –الکترونیک  •
 الکتروتکنیک  •
 حسابداری  •
 کامپیوتر نرم افزار  •
 عمران  •
 معماری •

  

 :لیست رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد

 مدارهای مجتمع الکترونیک  –مهندسی برق  •
 سیستم های قدرت   –مهندسی برق  •
 مهندسی نرم افزار  –کامپیوتر  •
 مهندسی معماری –معماری  •
 ک قدرت و ماشین های الکتریکیالکترونی –مهندسی برق  •
 حقوق بین الملل –حقوق  •
 روان شناسی عمومی –روان شناسی  •
 سازه –مهندسی عمران  •
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 ۱۲پالک  – بعد از تقاطع دامپزشکی  –خیابان راه آهن  –تبریز 

http://www.ucna.ac.ir 

  



 

 
 

 :گروه مهندسی کامپیوتر و برق

 کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک •
 شبکه های کامپیوتری – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  •
 نرم افزار  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر  •
 کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  •
 فناوری اطالعات –کارشناسی مهندسی کامپیوتر  •
 کارشناسی مهندسی برق •
 طراحی کاربردی  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  •
 تبدیل انرژی –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  •
 کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک •
 کارشناسی مهندسی مکانیک  •
 کارشناسی مهندسی انرژی  •

  

 گروه عمران 

 سازه  –کارشناسی ارشد مهندسی عمران  •
 مدیریت ساخت –کارشناسی ارشد مهندسی عمران  •
 مهندسی عمران •

  

 نگلیسی گروه مترجمی زبان ا  

 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی  •
 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی  •
 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی  •

  

 MBA گروه مدیریت بازرگانی و

 بازاریابی  – MBA کارشناسی ارشد مدیریت •
 بازرگانی بین الملل  –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  •
 مدیریت ریسک کارشناسی ارشد مهندسی مالی و  •
 کارشناسی مدیریت بازرگانی  •



 

 
 

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی  •
 کاردانی مدیریت بازرگانی  •

  

 گروه حسابداری

 کارشناسی ارشد حسابداری  •
 کارشناسی حسابداری  •
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری  •
 کاردانی حسابداری  •

  

 روانشناسی 

 کارشناسی روانشناسی  •

  

 گروه علوم پایه 

 شناسی سلولی و مولکولیزیست •
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 ۲پالک   –کوی پنجم  –نرسیده به زیرگذر آبرسان  –بلوار استاد شهریار 

  

 موسسه آموزش عالی سراج تبریز  -4

 موسسه آموزش عالی سراج  –کوچه ارک  –خیابان شریعتی 
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 مقطع کاردانی 

 یک الکتروتکن •
 عمران  •
 معماری •
 گرافیک  •
 کامپیوتر  •
 حسابداری  •
 مکانیک خودرو  •

  

 مقطع کارشناسی 

 مهندسی برق •
 مهندسی پزشکی  •
 مهندسی عمران •
 مهندسی معماری •
 مهندسی طراحی داخلی  •
 مهندسی شهرسازی •
 مهندسی کامپیوتر  •
 مهندسی فناوری اطالعات •
 مهندسی مکانیک •
 مهندسی صنایع •
 حقوق •
 حسابداری  •
 روانشناسی  •
 صنعتیمدیریت  •
 آموزش زبان انگلیسی  •
 تربیت بدنی  •

  

 مقطع کارشناسی ارشد



 

 
 

 مدار مجتمع  •
 قدرت -برق •
 کنترل -برق •
 مهندسی پزشکی  •
 مکاترونیک •
 زلزله -عمران •
 سازه -عمران •
 خاک-عمران •
 نرم افزار  •
 شبکه های کامپیوتری •
 صنایع  •
 حسابداری  •
 معماری •
 طراحی شهری •
 برنامه ریزی شهری •
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 ۵۱۵۵۹۵۸۳۴۵تبریز / خیابان سبالن / / کدپستی  ۲تبریز / باغمیشه /الهیه / جنب اداره گاز منطقه 

http://osve.ac.ir/ 

  

  :لیست رشته های موسسه عالی اسوه تبریز

 مدیریت بازرگانی  

 مدیریت جهانگردی و هتلداری 

 مدیریت بیمه  

 مدیریت امور اداری 

 بازاریابی مدیریت  



 

 
 

 هنر گرافیک 

 هنر ارتباط تصویری  

 کامپیوتر 

 مهندسی معماری  

 تربیت بدنی 

 روانشناسی 

 مهندسی عمران 

 مهندسی برق 
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 ۳۹۸قطعه  – کوی سپهر  –روبروی کوی استانداری  –خیابان استاندارد  – ۲ولیعصر  –تبریز  –آذربایجان شرقی 

http://www.alghadir.ac.ir 

  

  :لیست رشته های موسسه آموزش عالی الغدیر 

 (مهندسی صنایع )ارشد

 مدیریت بازرگانی  

 حسابداری  

 مدیریت صنعتی 
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 ۲۲پالک -آبان  ۱۳مابین کوی بزرگمهر و  –خیابان پاستور جدید  –آبرسان  –تبریز 

http://chnaihe.ac.ir 

  

 لیست رشته های موسسه آموزشی چرخ نیلوفری آذربایجان 

 کارشناسی 

 حسابداری  

 روان شناسی 

 مدیریت بازرگانی  

 علوم ورزشی 

 مربی گری 

 زبان و ادبیات فارسی  

 کامپیوترعلوم  

 حقوق اسالمی  

 مدیریت صنعتی 

 مهندسی معماری  

 کارشناسی ارشد 

 IT مدیریت 

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 



 

 
 

 ادبیات تطبیقی گرایش ادبیات جهان  

 ادبیات پایداری  

 ادبیات کودک و نوجوان 

 روان شناسی تربیتی  

 مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی  

 روان شناسی ورزشی 

  

 ه آموزش عالی علم و فن آوری شمسموسس -8

 خیابان مائده  –خیابان نور  –یاغچیان  –تبریز 

https://www.shamsist.ac.ir 

  

 :کاردانی 

 امور اداری •
 تربیت بدنی  •
 امور بیمه  •
 نقشه کشی معماری •
 کامپیوتر گرایش نرم افزار  •
 ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان •
 کارشناسی  •
 حسابداری  •
 جغرافیا •
 شناسیروان  •
 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی و ورزش •
 علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی  •
 مدیریت بازرگانی  •
 مدیریت دولتی •



 

 
 

 مدیریت بیمه  •
 مدیریت صنعتی •
 مهندسی شهرسازی •
 مهندسی معماری •
 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  •

  

 کارشناسی ارشد  

 حسابداری  •
 تربیتی روان شناسی  •
 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی  •
 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک  •
 مدیریت مالی گرایش بیمه •

 



 

 
 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید  پزشکی بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعیبرای آشنایی با نحوه ثبت نام در 

  

  

 زمان ثبت نام دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز 
زمان ثبت نام رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز، هر ساله در بازه   اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور،بر اساس 

 .زمانی مرداد تا شهریور خواهد بود

های  های مورد عالقه خود را انتخاب کنند، کسب اطالع از با رشته  با توجه به این که در زمان ثبت نام داوطلبان باید رشته 

  .ای دارد. در ادامه به بررسی زمان ثبت نام در دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز می پردازیم ه اهمیت ویژه این دانشگا 

  

 زمان ثبت نام نیمسال اول مهر 

برای نیمسال اول تحصیلی از اوایل مرداد ماه هر سال  ۱۴۰۱ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی تبریز 

آغاز خواهد شد و غالباً ثبت نام تا اواخر شهریور ماه نیز ادامه دارد. افراد داوطلب در این بازه زمانی به مراجعه به سایت  

 .سازمان سنجش می توانند اسم نویسی خود را انجام دهند

اعالم نشده است. به محض اعالم در این مقاله   ۱۴۰۱فاعی نیمسال اول مهر ماه در حال حاضر زمان ثبت نام دانشگاه غیرانت

 .بروزرسانی خواهد شد 

  

 زمان ثبت نام نیمسال دوم بهمن 

نام ورودی مهر ماه جا مانده اند و یا به هر دلیلی مدارک تحصیلی شان کامل نبوده است، می توانند افراد متقاضی که از ثبت  

برای   ۱۴۰۱تبریز  زمان ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی همن ماه دانشگاه غیر انتفاعی اقدام نمایند. برای پذیرش در ترم ب

 .ورودی بهمن ماه، غالباً به مدت دو هفته بوده و از اوایل دی ماه آغاز می شود

  

  

https://irantahsil.org/%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%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 
 

   نحوه ثبت نام در دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز
های دانشگاه های غیرانتفاعی تبریز از  ها، آشنایی با نحوه ثبت نام رشته عالوه بر رشته  تر اشاره کردیم همان گونه که پیش  

اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و متقاضیان باید از طریق ورود به  

ود به سایت و عالوه بر آن وارد نمودن اطالعات  سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند، لذا باید با نحوه ور

 .مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطالعات داوطلبان آشنایی یابند

  

  مدارک تحصیلی برای ثبت نام در رشته های دانشگاه غیر انتفاعی

 3-3-6مدرک دیپلم نظام جدید  ❌

 یا کاردانی واحدی + مدرک پیش دانشگاهی -واحدی یا ترمی-مدرک دیپلم نظام سالی ❌

 مدرک دیپلم چهار ساله نظام قدیم ❌

 مدرک کاردانی پیوسته یا کاردانی ناپیوسته ❌

  

 شرایط ثبت نام در رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز
های بدون آزمون صرفاً ای شرایط و مدارک الزم برای ثبت نام رشته  هر ساله طی اطالعیه   سازمان سنجش آموزش کشور

تحصیلی را منتشر می کند. داوطلبان گرامی باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط الزم و مدارک مورد نیاز، برای سوابق 

 .های تحصیلی بدون کنکور سراسری نسبت به ثبت نام اقدام کنند ها و دوره   هر یک از دانشگاه 

  

 اطالعیه 

های بدون کنکور دانشگاه   اختصاصی الزم برای ورود به دوره در این اطالعیه و در دفترچه ثبت نام، شرایط عمومی و 

های سراسر کشور درج شده است. الزم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی است و چنانچه فرد دارای این شرایط  

 .شود  نباشد، در هر ترمی که باشد، از ادامه تحصیل وی جلوگیری می

  



 

 
 

  

گیرد، با این  غیر انتفاعی به صورت بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی انجام میبا وجود اینکه پذیرش در دانشگاه 

وجود داوطلبان باید از شرایطی برخوردار باشند که یکی از مهم ترین شرایط ثبت نام در رشته های دانشگاه غیر انتفاعی  

 .تبریز، برخورداری از مدرک فارغ التحصیلی الزم است

  

ی که الزم است افراد متقاضی یکی از آنها را داشته باشند، دیگر شرایط ثبت نام در دانشگاه غیر  عالوه بر مدارک تحصیل

 :انتفاعی به شرح زیر می باشند

ای مغایر با رشته مدرک فارغ التحصیلی خود ثبت نام کنند. مثالً با مدرک دیپلم تجربی می داوطلبان می توانند در رشته   ✅

 .توان وارد رشته هنر شد

داوطلبان هنگام ثبت نام از طریق بررسی لیست رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز، باید انتخاب رشته خود را با  ✅

 .کد رشته محل خواهد بود  100تکمیل فرم انتخاب رشته انجام دهند و هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 

است، بر همین اساس باید تمکن مالی الزم برای پرداخت  تحصیل در دانشگاه های غیر انتفاعی با پرداخت شهریه همراه ✅

 .شهریه دانشگاه را داشته باشید

با توجه به اینکه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی به صورت همزمان با ثبت نام بدون آزمون سایر دانشگاه  ✅

ز رشته های سایر دانشگاه نیز انتخاب های سراسری صورت می گیرد، شما می توانید برای تکمیل فرم انتخاب رشته ا

 .نمایید

دانشجویان دانشگاه های روزانه جهت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی ابتدا باید از دانشگاه خود انصراف   ✅

 .دهند

تفاعی دانشجویان دانشگاه های غیر روزانه در صورت داشتن شرایط ثبت نام بدون کنکور در لیست دانشگاه های غیر ان ✅

تبریز، می توانند بدون انصراف از دانشگاه محل تحصیل خود، ثبت نام نموده و بعد از پذیرش در رشته و دانشگاه جدید، از 

 .دانشگاه قبلی خود انصراف دهند



 

 
 

 

  

 دفترچه ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی تبریز 
انتفاعی تبریز و همچنین رشته های دانشگاه غیر انتفاعی ضوابط و شرایط اسم نویسی به همراه لیست دانشگاه های غیر 

نام برای تبریز، در دفترچه راهنمای منتشر شده توسط سازمان سنجش قرار دارد. توصیه می شود پیش از اقدام جهت ثبت  

 .کسب اطالعات الزم و همچنین استخراج کد رشته محل های مورد عالقه خود، دفترچه را دانلود و مطالعه کنید 

  

 اطالعیه 

در ارتباط با لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز، دفترچه ثبت نام رشته های غیر انتفاعی تبریز برای نیمسال های 

 .گیردتحصیلی مهر ماه و بهمن ماه به صورت مجزا تهیه می شود و در اختیار افراد داوطلب قرار می



 

 
 

  

  

 انتفاعی تبریز راهنمای ثبت نام در رشته های دانشگاه غیر  
نحوه  نام نویسی در دانشگاه غیر انتفاعی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش صورت می گیرد. متقاضیان باید از

 .تبریز اطالع کافی داشته باشند که در این قسمت توضیح خواهیم داد  ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی

  

 sanjesh.org  سایت ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی مراجعه به ✅

دانلود دفترچه راهنما و مطالعه کامل لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز و رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز و  ✅

 استخراج کد رشته محل ها 

 خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه ثبت نام  ✅

 تکمیل فرم ثبت نام و درج کد رشته محل ها  ✅

 د رهگیری دریافت شماره پرونده و ک ✅

  

 مدارک الزم جهت ثبت نام در دانشگاه های غیرانتفاعی تبریز 
داوطلبان جهت اسم نویسی اینترنتی در لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز و انتخاب رشته های دانشگاه غیر انتفاعی  

به عالوه در زمان ثبت نام  مدارک ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی را ارائه دهند.  تبریز، در سایت سازمان سنجش، باید

  :حضوری نیز باید مدارک الزم را به همراه داشته باشند که به شرح زیر هستند

  

  

 نام و نام خانوادگی

 کد ملی



 

 
 

  

  

 اطالعات فردی و شناسنامه ای 

 تاریخ صدور شناسنامه شماره شناسنامه و 

 تاریخ تولد و محل تولد

 سری و سریال شناسنامه

 ثابت و تلفن همراهتلفن 

  ملیت داوطلب و کد رهگیری مختص اتباع غیر ایرانی

 جدید که در سال جدید گرفته شده باشد 3*4عکس 

 عنوان آخرین مدرک تحصیلی 

  

  

 اطالعات سوابق تحصیلی 

 تاریخ فارغ التحصیلی 

 معدل آخرین مدرک تحصیلی 

 مقطع آخرین مدرک تحصیلی 

  

  

 برای ثبت نام حضوری مدارک الزم 

اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید با امضا و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و   ��

  پرورش



 

 
 

 دانشگاهی با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش اصل و یا گواهی مدرک پیش ��

 .دانشگاهی ندارند پذیرفته شدگانی که مدرک دیپلم نظام جدید و یا مدرک پیش گواهی اخذ مدرک كاردانی برای  ��

 برگ کپی کامل شناسنامه 2اصل و  ��

 اصل و کپی از کارت ملی  ��

 .که مربوط به سال جاری داوطلب است  3×4قطعه عكس  6 ��

  مدرک نظام وظیفه پذیرفته شدگان ��

 تاییدیه تحصیلی  ��

 ۱۴۰۱رشته های دانشگاه غیرانتفاعی تبریز   تعهدنامه برای ثبت نام ��

  

  

 اعالم نتایج و شانس قبولی در رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز 
پس از بررسی لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز و بررسی رشته ها، باید به شانس قبولی در رشته های مختلف نیز 

باشد، سوال و  های غیر انتفاعی تبریز که اکثراً به صورت سوابق تحصیلی می  دانشگاهدقت کرد. با توجه به نحوه پذیرش 

ها به چه میزان بوده و عالوه بر آن،   دغدغه بسیاری از داوطلبان هنگام ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه

 .جه نهایی تا چه حد موثر می باشدها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیتعداد انتخاب 

های بدون آزمون داشته و اینگونه می   البته در این بین داوطلبانی نیز وجود دارند که دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته 

ه  پندارند که چون این شیوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد، بنابراین فقط ثبت نام کردن مساوی با قبولی است، در صورتی ک

ها و  های قبل موفق به ورود به دانشگاه  این امر کامالً غلط است و اثبات این موضوع نتایج ثبت نام افرادی است که در سال  

 .اند های بدون کنکور نشده رشته

های مختلف، عوامل و فاکتورهای بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته  در شیوه پذیرش بدون کنکور در دانشگاه  

صیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود جهت پذیرش و نکات حائز  تح 

کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد   اهمیت دیگری وجود دارد که شانس و احتمال پذیرش افراد را تعیین می

 .متقاضی از الزامات است



 

 
 

 

  

 اطالعیه 

داوطلب باید جهت بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه، با افراد و مشاوران افراد 

 .مند شوندصاحب صالحیت مشورت کرده و از اطالعات و تجربیات آنان بهره 

  

نام رشته های غیر  الزم به ذکر است بعد از اتمام مهلت اسم نویسی، سازمان سنجش در اواخر شهریور ماه نتایج ثبت 

انتفاعی تبریز را همزمان با نتایج کنکور سراسری از طریق سایت خود منتشر می کند. افراد متقاضی با وارد نمودن شماره 

 .نام خود می توانند نتایج قبولی خود را مشاهده کنند پرونده و کد رهگیری ثبت 

رانتفاعی تبریز باید در تاریخ های تعیین شده به سایت هم  داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در رشته های دانشگاه های غی

آوا دانشگاه علمی کاربردی مراجعه نموده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند. شما متقاضیان گرامی جهت تکمیل نام نویسی در  

 .م را دریافت کنیدرشته قبولی خود می توانید با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های الز



 

 
 

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز 

دانشگاه های غیر انتفاعی از مجموعه دانشگاه های غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می   از آنجا که

تند. یکی از مزایای باشند و به دلیل رتبه و جایگاه آموزشی مناسب، افراد بسیاری عالقه مند به تحصیل در آن رشته ها هس

کاردانی )پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی )پیوسته و   ارائه اکثر رشته های تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی این دانشگاه ها،

 .ناپیوسته(، کارشناسی ارشد و دکتری است

گاه غیرانتفاعی را یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات برای متقاضیانی که قصد دارند انتخاب کد رشته های دانش

تا بتوانند با بررسی شرایط مالی، وضعیت تحصیلی خود  اطالع از شهریه رشته های مختلف در هر مقطع است انجام دهند،

 .را تعیین کنند. در ادامه مطلب محدوده تقریبی شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز ارائه شده است 

  

 اطالعیه 

نتفاعی با توجه به نوع رشته و سال ورود به دانشگاه و شهریه متغیر بر اساس تعداد  شهریه ثابت دانشگاه های غیر ا

 .واحدهای اخذ شده تعیین می شود 

  

  

 1402 –   1401شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی  
هزینه آن   افراد داوطلبی که قصد دارند در دانشگاه غیرانتفاعی پذیرفته شوند، باید به ازای هر کدام از واحدهای درسی خود 

درصد به میزان شهریه های دانشگاه های غیر انتفاعی اضافه می  15الی  10را پرداخت کنند. به طور معمول هر سال 

 .شود

از نظر میزان شهریه یکسان هستند.   و رشته های با کنکور آن رشته های بدون کنکور دانشگاه های غیر انتفاعی 

با مراجعه به آئین نامه ها و شیوه نامه های موجود در سامانه   غیر انتفاعی الزم استپذیرفته شده در دانشگاه های  افراد

از میزان شهریه هر مقطع و نحوه پرداخت آن آگاهی یابند. بدیهی است اگر دانشجو در زمان مشخص شده   دانشگاه مذکور،

 .ابی وی ثبت نمی شودنسبت به واریز شهریه خود اقدام نکند، مشمول جریمه خواهد شد و واحدهای انتخ 

 1402 – 1401میزان شهریه کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی 

  
 مبلغ شهریه گروه آزمایشی



 

 
 

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   400میلیون و  2 علوم انسانی 
 میلیون تومان 4هزار الی   800میلیون و  2 فنی و مهندسی 

 میلیون  3هزار الی   600میلیون و  2 علوم پایه
 — علوم پزشکی

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   200میلیون و  2 هنر

  

 1402 – 1401میزان شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه غیرانتفاعی 

  
 مبلغ شهریه گروه آزمایشی

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   400میلیون و  2 علوم انسانی 
 میلیون تومان 4هزار الی   800میلیون و  2 فنی و مهندسی 

 میلیون تومان  3هزار الی  600میلیون و  2 علوم پایه
 — علوم پزشکی

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   200میلیون و  2 هنر

  

 1402 – 1401میزان شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی 

  
 مبلغ شهریه گروه آزمایشی

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   400میلیون و  2 انسانی علوم 
 میلیون تومان 4هزار الی   800میلیون و  2 فنی و مهندسی 

 میلیون تومان 3هزار الی   600میلیون و  2 علوم پایه
 — علوم پزشکی

 هزار تومان  730میلیون و  2هزار الی   200میلیون و  2 هنر

  

 1402 – 1401کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی میزان شهریه 



 

 
 

  
 مبلغ شهریه گروه آزمایشی

 هزار تومان  200میلیون و  4هزار الی   300میلیون و  4 علوم انسانی 
 هزار تومان  800میلیون و  6میلیون الی  5 فنی و مهندسی 

 میلیون تومان  5هزار تومان الی   100میلیون و  4 علوم پایه
 — پزشکیعلوم 

 میلیون تومان 5میلیون الی  4 هنر

  

 1402 – 1401میزان شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 

  
 مبلغ شهریه گروه آزمایشی

 هزار تومان  460میلیون و  13هزار الی   400میلیون  11 علوم انسانی 
 هزار تومان  760میلیون و  15هزار الی   760میلیون و  12 فنی و مهندسی 

 هزار تومان  460میلیون و  13میلیون الی  12 علوم پایه
 — علوم پزشکی

 هزار تومان  460میلیون و  13هزار الی   760میلیون و  11 هنر

  

  

 1402 –  1401نحوه پرداخت شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی 

خود در سایت دانشگاه بخشی از کل  دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های غیر انتفاعی می بایست از صفحه شخصی 

 .تا اجازه و امکان دسترسی به انتخاب واحد به آن ها داده شود الکترونیکی پرداخت کند شهریه خود را به شکل 

توسط دانشجو واریز و تسویه   نیز بعد از زمان حذف و اضافه و مشخص شدن مانده بدهی در سامانه، مابقی مبلغ شهریه

تا مجاز به اخذ واحد درسی   باید شهریه ثابت را پرداخت کنند خاب واحد ترم دوم به بعد، دانشجویانخواهد شد. در زمان انت

 .تا زمان امتحانات پایان ترم با واحد دانشگاهی تسویه نمایند شهریه متغیر را نیز می توانند شوند و



 

 
 

 

 . لینک کلیک کنیدبدون کنکور بر روی  دانشگاه های غیرانتفاعیبرای کسب اطالع از لیست 

  

  

 نکات مربوط به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی 

یک   پرداخت کنند، باید جهت تضمین پرداخت شهریه،  دانشجویانی که تمایل دارند شهریه خود را به صورتاقساطی •

 .به مبلغ کل شهریه ترم به دانشگاه ارائه دهند  فرقه چک
 .را پرداخت نماید ده باشد، حتماً باید شهریه ثابت آن نیمسال تحصیلیکر در صورتی که دانشجو درخواستمرخصی •
 .خواهد بود درصد شهریه ثابت و شهریه متغیر واحد های اخذ شده   50 شهریه ترم های تابستانیمعادل •
دانشجویانی که ترم تابستان را در دانشگاهی غیر از دانشگاه خود می گذرانند، موظف به پرداخت شهریه به   •

 .اه مقصد خواهند بوددانشگ
 .است نصف شهریه ثابت به پرداخت استفاده کند، ملزم در صورتی که دانشجو از فرصتمعرفی به استاد •
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درصد شهریه   5به ازای هر واحد درسی معادل شده، باید  داشته باشد، معادل سازی اگر فردیدرخواستی مبنی بر •

 .را پرداخت نماید ثابت همان نیمسال تحصیلی

  

 ه اطالعی

تسهیالتی تحت  جهت کمک به تأمین بخشی از شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم،

جزئیات  از سامانه وام دانشجویی تعلق خواهد گرفت. دانشجویان واجد شرایط می توانند با مراجعه به وام دانشجویی عنوان

مطلع شده و در موعد مقرر نسبت به ثبت درخواست خود   دریافت و بازپرداخت آن ها مربوط به میزان این وام ها و نحوه  

  .اقدام کنند

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه های غیر انتفاعی 

 شودمجوز تاسیس موسسات بدون بررسی صادر نمی

اه ایسکانیوز، با اشاره به کلیات گروه دانشگ وگو با خبرنگارمحمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت 

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب  ۶۴آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی که سال 

شده است، گفت: اینگونه نیست که هر فرد یا مسئولی درخواست ثبت موسسه آموزشی یا غیرانتفاعی دهد، بلکه باید شرایط و  

  .ضوابط قید شده در این آیین نامه را داشته باشد 

 شرایط تغییر محل امتحانات در دانشگاه های غیر انتفاعی 

با اشاره به برگزاری امتحانات دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی گفت: امتحانات  خبرنگار مهر ش در گفتگو با علی آهون من

 .ها و مؤسسات غیرانتفاعی به صورت الزامی حضوری برگزار خواهد شددانشگاه

اجاره کنند و یا هر دلیل  اند  وی ادامه داد: فقط دانشجویانی که دارای شرایط خاص هستند به عنوان مثال خوابگاه نتوانسته

هایی که تعیین شده، صحبت کرده و امتحان خود را توانند در شهر خود با دانشگاه موجه دیگر در صورت تأیید دانشگاه، می 

 .به صورت حضوری در دانشگاه محل زندگی برگزار کنند

های بهداشتی در دانشگاه و   مام پروتکلهای غیر انتفاعی افزود: امتحانات با رعایت ت رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه

 .مؤسسات غیر انتفاعی به صورت حضوری برگزار خواهد شد 

 کمک صندوق رفاه به دانشگاه های غیر انتفاعی برای حل مشکل خوابگاه



 

 
 

های حضوری شدن آموزش در دانشگاه و مؤسسات غیر  خبرنگار مهر با اشاره به چالش علی آهون منش در گفتگو با 

گفت: به دلیل این که در ماه مبارک رمضان قرار داریم هنوز مشکل تغذیه مؤسسات غیرانتفاعی خود را نشان نداده  انتفاعی

 .است

شود و تعداد دانشجویان خوابگاهی نیز زیاد نیست، بنابراین مشکالت مربوط  وی ادامه داد: در این ماه، وعده ناهار ارائه نمی

 .ماه مبارک رمضان نشان خواهد داد به تغذیه دانشجویان خود را بعد از 

های   دبیر کل اتحادیه دانشگاه و مؤسسات غیر انتفاعی گفت: اما در بخش خوابگاهی با توجه به این مساله که از خوابگاه

ین ها بسیار افزایش یافته و دانشجویان توان پرداخت آن را ندارند، بنابراین در ا شود، هزینه خوابگاه خودگردان استفاده می

 .مورد از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درخواست کمک کردیم

 

  

 خالصه مطالب



 

 
 

در این مقاله لیست دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز را ارائه داده و پس از اشاره به رشته های دانشگاه غیر انتفاعی تبریز، 

ز داوطلبان خواهان برخورداری از اطالعات کافی از  شرایط و نحوه ثبت نام در این دانشگاه ها را بررسی کردیم. بسیاری ا

پذیرش دانشگاه های غیرانتفاعی در مقاطع گوناگون هستند و سواالت بسیاری پیرامون حضور در این دانشگاه ها و رشته  

ال هایی که هر سال ارائه می شود، دارند. با توجه به ضرورت آگای داوطلبان، مشاوران مجرب ایران تحصیل با داشتن س

ها در تجربه در امر مشاوره، می توانند شما متقاضیان گرامی را در امر ثبت نام و آگاهی از لیست دانشگاه های غیر  

 .انتفاعی تبریز به بهترین نحو راهنمایی کنند

 .کنید کلیکبرای دانلود مقاله 
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