
 

 
 

در اکثر دانشگاه ھای کشور ارائھ می شوند. افرادی کھ مایلند بر اساس سوابق   1401کنکور ریاضیرشتھ ھای بدون 
رشتھ  .تحصیلی خود، در این رشتھ ادامھ تحصیل دھند، ابتدا باید با فھرست رشتھ ھای ارائھ شده از سوی دانشگاه آشنا شوند

د کھ خوشبختانھ امکان ثبت نام بدون آزمون در آن ریاضی، پس از رشتھ تجربی یکی از رشتھ ھای پر متقاضی می باش
   .وجود دارد و متقاضیان می توانند بر اساس معدل دیپلم خود در این رشتھ ادامھ تحصیل دھند

 ١٣٩٧امکان اخذ پذیرش بدون کنکور سراسری در دانشگاه ھا با ھدف حذف آزمون و کاھش فشار دانش آموزان در سال 
ھیھ دفترچھ انتخاب رشتھ، امکان مشاھده رشتھ ھای مختلف گروه ریاضی در کلیھ دانشگاه ھای تصویب شد. از آن پس با ت

کشور در تمامی نوبت ھای روزانھ (نوبت اول)، شبانھ (نوبت دوم)، پردیس ھای خود گردان، پیام نور و غیرانتفاعی در 
آزمون و کمبود منابع موثق برای ارائھ  مقطع کارشناسی میسر گردید. با توجھ بھ تقاضای بسیار برای ثبت نام بدون

در این مقالھ  می پردازیم. 1401سی رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی اطالعات درست بھ داوطلبان، در این مقالھ بھ برر
قصد داریم تا لیست کامل رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی فیزیک را بھ تفکیک دوره ھای تحصیلی ذکر کرده و در مورد 

 .وضیح دھیمشرایط پذیرش ت

  

 روش ورود بھ رشتھ ھای بدون کنکور رشتھ ریاضی
رشتھ علوم ریاضی بھ دلیل دارا بودن رشتھ ھای جذاب، یکی از پر متقاضی ترین گروه ھای آموزشی بھ شمار می رود. 

 در روز بسیاری از داوطلبان این رشتھ بھ دلیل رقابت باال در کنکور سراسری، فشار و استرس آزمون و یا بد اقبالی
بھ ھمین دلیل، انتخاب رشتھ ھای بدون آزمون ریاضی یکی از بھترین گزینھ  .آزمون، از رسیدن بھ ھدف خود باز می مانند

 .ھا برای تمامی عالقھ مندان این رشتھ بھ شمار می رود

ت نام رشتھ مورد نظر بر این اساس، متقاضیان این فرصت را دارند تا ساالنھ در دو نوبت، یعنی مھر و بھمن ماه برای ثب
خود در گروه ریاضی اقدام کنند. عالوه بر لزوم برخورداری از برخی شرایط، توجھ داشتھ باشید کھ معیار اصلی قبولی در 

رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی داشتن حداقل معدل مجاز می باشد. داوطلبان شرکت در رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی می 
 .بت نام کنند، بھ شرط این کھ در ھیچ درسی مردود نشده باشندتوانند با ھر معدل کتبی ث

ھمچنین، ھمزمان با آغاز زمان نام نویسی دفترچھ راھنما منتشر می شود و متقاضیان می توانند از بین کد رشتھ ھای موجود 
و برای دانشگاه ھای  ١٠٠انتخاب رشتھ نمایند. گفتنی است کھ برای رشتھ ھای بدون آزمون دانشگاه ھای سراسری حداکثر 

 .رشتھ محل مجاز خواھد بود ٢٠آزاد حداکثر 



 

 
 

 

 اطالعیھ  

بھ صورت آنالین و از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد. از  رشتھ ھای ریاضی  ١٤٠١ثبت نام بدون آزمون 
 بدون کنکور را بھ خوبی این رو توصیھ می شود قبل از شروع فرایند ثبت نام، شرایط تعیین شده در دفترچھ رشتھ ھای

 .مطالعھ نموده و مدارک مندرج در اطالعیھ را بھ ھمراه خود داشتھ باشند

  

 راھنمای ثبت نام رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی دانشگاه ھای سراسری
 اقدام بھ ثبت نام دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون کنکور سراسری ١٣٩٧دانشگاه ھای سراسری پس از سال 

در گروه ھای آزمایشی مختلف مانند گروه ریاضی کردند. داوطلبان ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه می توانند در ھر دو 
نیمسال اول (مھر ماه) و نیمسال دوم (بھمن ماه) مشغول بھ تحصیل گردند. در این مقالھ روند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه 

 .ا ھمراه باشیدرا شرح خواھیم داد. با م ١٤٠١سراسری 



 

 
 

مراجعھ نموده و از  sanjesh.org ترنتیدر ابتدا می بایست بھ سایت سازمان سنجش و آموزش کشور بھ نشانی این•
 .را انتخاب نمایید” سراسری“منوی سمت راست صفحھ گزینھ 

 

تحصیلی آزمون سامانھ پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق “در مرحلھ بعد می بایست بر روی لینک فعال •
 .کلیک نمایید” ١٤٠١سراسری بھمن ماه سال 



 

 
 

 

در منوی سمت راست صفحھ کلیک کنید تا بتوانید ” خرید کارت اعتباری“  در این مرحلھ می بایست بر روی گزینھ•
 .اقدام نمایید جھت پرداخت ھزینھ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری



 

 
 

 

ریال سامانھ پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مھر س“در این مرحلھ، بر روی دکمھ •
 .کلیک نمایید” تایید و ادامھ“کلیک کنید و سپس بر روی گزینھ ” ١٤٠١ماه سال 



 

 
 

 

سپس در این مرحلھ اطالعاتی از شما خواستھ می شود کھ می بایست داوطلب اطالعات خواستھ شده را تکمیل •
 .کلیک نمایید” تایید و ادامھ“تخاب درگاه مورد نظر پرداختی، بر روی عبارت نماید. بعد از ان



 

 
 

 

در این مرحلھ سایت کد پیگیری پرداختی برای شما صادر می کند. این کد پیگیری را یادداشت نمایید و پس از آن •
 .را انتخاب نمایید” ند پرداختادامھ رو“قوانین را مطالعھ کرده و تیک مربوط بھ قوانین را فعال کرده و سپس گزینھ 



 

 
 

 

 .را انتخاب کنید” پرداخت“سپس اطالعات کارت بانکی خود را در کادر ھای مربوطھ درج کرده و کلید •



 

 
 

 

 .کلیک کنید” ثبت نام جدید“پس از پرداخت ھزینھ، بھ صفحھ نخست ثبت نام بازگردید و بر روی گزینھ •



 

 
 

 

خریداری شده را در کادر خواستھ شده وارد کنید. با این کار مراحل ثبت نام شما در مرحلھ آخر، سریال ثبت نام •
  .آغاز می شود و پس از کلیک بر روی گزینھ تایید، می توانید رشتھ ھای مورد نظر خود را وارد کنید



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید لیست رشتھ ھای بدون کنکور دانشگاه پیام نوربرای مشاھده  

  

 دانشگاه ھای آزادراھنمای ثبت نام رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی 
در این بخش از مقالھ بھ بررسی نحوه ثبت نام رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی در دانشگاه آزاد می پردازیم. برخالف 

دانشگاه ھای سراسری، داوطلبینی کھ تمایل بھ ثبت نام در نیمسال اول (مھر ماه) را دارند، می بایست بھ صورت اینترنتی و 
سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی اقدام نمایند. اما داوطلبانی کھ تمایل بھ نام نویسی در نیمسال از طریق سامانھ مرکز 

دوم (بھمن ماه) را دارند، می بایست بھ صورت حضوری مراجعھ کرده و ثبت نام خود را نھایی کنند. در ادامھ مراحل ثبت 
 .راه باشیدنام اینترنتی دانشگاه آزاد را ارائھ خواھیم داد. با ما ھم



 

 
 

شوید و در  azmoon.org نترنتیدر ابتدا وارد سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی بھ نشانی ای•
ثبت نام دوره ھای بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی با پذیرش صرفا بر اساس “صفحھ اصلی بر روی لینک فعال 

 .کلیک کنید” ١٤٠٢ – ١٤٠١سوابق تحصیلی 

 

  

کلیک نمایید. فراموش نکنید کھ بدون خرید سریال و کارت اعتباری  ”خرید کارت“در مرحلھ بعد بر روی گزینھ •
  .ثبت نام، اجازه ورود بھ سامانھ نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد را نخواھید داشت



 

 
 

 

 .کلیک نمایید ”ادامھ“برای خرید کارت اعتباری جھت ثبت نام در دانشگاه، بر روی دکمھ •



 

 
 

 

در این مرحلھ دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس، بھ مرحلھ بعدی منتقل خواھید شد. (ثبت نام کاردانی •
پیوستھ و کارشناسی ناپیوستھ نیز بھ این لیست اضافھ شد و امکان نام نویسی این مقاطع نیز در زمان تعیین شده وجود خواھد 

 (.داشت



 

 
 

 

 .تمایل خود را جھت ادامھ مراحل ثبت نام اعالم کنید” بلی“اب دوره مربوطھ، با کلیک بر روی گزینھ پس از انتخ•



 

 
 

 

  

در مرحلھ بعدی باید داوطلب تمامی اطالعات خواستھ شده را در کادر ھای مربوطھ وارد کرده و در نھایت بر روی •
 .کلیک نماید” ثبت اطالعات و نھایی نمودن خرید“کلید 



 

 
 

 

در مرحلھ بعدی، وارد صفحھ پرداخت خواھید شد. در این مرحلھ اطالعات بانکی خواستھ شده را وارد کرده و •
 .ھزینھ ثبت نام را پرداخت نمایید



 

 
 

 

پس از پرداخت ھزینھ ثبت نام، سیستم بھ شما یک شناسھ پرداخت ارائھ خواھد داد. آن شناسھ را یادداشت نمایید، •
 ثبت“رای شروع ثبت نام خود استفاده کنید. سپس مجددا بھ مرحلھ دوم بازگردید و بر روی لینک چرا کھ باید از آن ب

 .کلیک کنید  ”نام

ورود بھ “اطالعات خواستھ شده از جملھ شماره سریال اعتباری خریداری شده، بر روی گزینھ   پس از وارد کردن•
 .کلیک کنید” ثبت نام

تھ ھای مورد نظر شما آغاز می شود. در این مرحلھ با وارد کردن کد رشتھ محل ھای پس از تکمیل مراحل باال، ثبت رش
کلیک کرده تا رشتھ و دانشگاه مورد نظر خود را ” جستجو“مورد نظر در فرم انتخاب رشتھ می توانید بر روی گزینھ 

ارد و ان انتخاب ھای بعدی را نیز ورا بفشارید تا رشتھ ثبت شود؛ بھ ھمین ترتیب می تو ”تایید“جستجو نمایید. سپس دکمھ 
 .ثبت نمود



 

 
 

پس از پایان تمام مراحل ثبت نام، یک کد رھگیری دریافت خواھید کرد کھ در زمان اعالم نتایج مورد نیاز شما خواھد بود. 
ات وارد حتما آن کد را یادداشت نمایید. توجھ داشتھ باشید کھ حتما پس از طی تمامی مراحل فوق و بھ منظور ذخیره اطالع

 .کلیک کنید” تایید نھایی“شده، بر روی عبارت 

 

 .کلیک کنید ھ ھای بدون کنکور سراسریمعدل الزم برای رشتبرای مشاھده  

  

 دوره روزانھ -رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کارشناسی 

در این بخش از مقالھ بھ ارائھ لیستی از رشتھ ھایی می پردازیم کھ داوطلبان می توانند در مقطع کارشناسی انتخاب کنند. 
ین است کھ داوطلبان می توانند با ھر نوع دیپلمی برای ثبت نام نکتھ بسیار مثبت در مورد رشتھ ھای بدون آزمون ریاضی ا

و انتخاب رشتھ مورد نظر خود اقدام کنند. برای مثال اگر یک فرد کھ دارای معدل حد نصاب است، با دیپلم علوم انسانی 
 .مجاز بھ انتخاب رشتھ مھندسی مکانیک خواھد بود



 

 
 

، پیام نور، غیر انتفاعی، خودگردان و آزاد در رشتھ ھای بدون کنکور عالوه بر این، اغلب دانشگاه ھای روزانھ، شبانھ
ریاضی دانشجو جذب می کنند. بھ ھمین سبب، ظرفیت پذیرش باال و رقابت پایین است. در جدول زیر شاھد لیست رشتھ 

 .ھای بدون کنکور ریاضی در مقطع کارشناسی ھستیم

 روزانھ -تحصیلی لیست رشتھ ھای کارشناسی ریاضی بر اساس سوابق 

 مھندسی اپتیک و لیزر مھندسی انرژی ریاضیات و کاربردھا مھندسی مواد و متالورژی

کاردانی علمی کاربردی برق  علوم و مھندسی آب
 کاردانی تکنولوژی آبیاری مھندسی عمران قدرت

 مھندسی برق مھندسی صنایع علوم کامپیوتر مھندسی مکانیک

 آمار و سنجش آموزشی فیزیک و بازرسی فنی مھندسی ایمنی فیزیک مھندسی

مھندسی ماشین ھای صنایع 
 مھندسی مکانیزاسیون کشاورزی علوم مھندسی مھندسی شیمی غذایی

 مھندسی مکانیزاسیون کشاورزی آمار
مھندسی مکانیک بیوسیستم 

 مھندسی اپتیک و لیزر ((کشاورزی

 ایمنی و بازرسی فنیمھندسی  مھندسی کامپیوتر مھندسی معدن مھندسی شیمی

  

 .کلیک کنید رشتھ ھای بدون کنکور دانشگاه آزادبرای مشاھده  

  

  دوره شبانھ -رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کارشناسی 

افرادی کھ بھ ھر دلیلی در دوره ھای روزانھ پذیرفتھ نمی شوند، می توانند رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی در دوره شبانھ 
لیست رشتھ ھای این دوره در دفترچھ راھنمای انتخاب رشتھ وجود دارد و متقاضیان می (نوبت دوم) را انتخاب نمایند. 

 .بایست با توجھ بھ شرایط ذکر شده از میان آن ھا انتخاب می کنند



 

 
 

بھ دلیل اھمیت اطالع از رشتھ ھای بدون کنکور، ما در این بخش برای داوطلبان گرامی لیست رشتھ ھای بدون آزمون 
ھمان نوبت دوم را ارائھ کرده ایم. اما چنانچھ می خواھید اطالعات کامل تری را بھ دست آورده و از ریاضی شبانھ یا 

 .شھریھ ھر رشتھ مطلع شوید، ھمکاران ما در آکادمی ایران تحصیل جزئیات را در اختیار شما قرار خواھند داد

 شبانھ -لیست رشتھ ھای کارشناسی ریاضی بر اساس سوابق تحصیلی 

 مھندسی شیمی مھندسی برق مھندسی عمران معماری مھندسی

 مھندسی انرژی مھندسی شھرسازی مھندسی صنایع مھندسی کامپیوتر

 مھندسی مواد و متالوژی علوم و مھندسی آب مھندسی معدن مھندسی مکانیک

 مھندسی ایمنی و بازرسی فنی فیزیک مھندسی علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردھا

 آمار و سنجش آموزشی کاردانی معماری مھندسیعلوم  فیزیک

 آمار
مھندسی مکانیک بیوسیستم 

 مھندسی ماشین صنایع غذایی کاردانی نقشھ برداری ((کشاورزی

  

  پیام نور و غیر انتفاعی - رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کارشناسی

باالی خود از محبوبیت زیادی در میان متقاضیان برخوردارند. دانشگاه ھای پیام نور و غیر انتفاعی بھ دلیل ظرفیت پذیرش 
بھ عالوه، این رشتھ ھا شھریھ پایین تری نسبت بھ سایر دانشگاه ھای شھریھ پرداز داشتھ و ھمین امر باعث می شود کھ 

 پیام نور و امکان تحصیل راحت تری برای رشتھ ھای بدون آزمون ریاضی داشتھ باشند. ھمانطور کھ می بینید رشتھ ھای
  .غیر انتفاعی این گروه آزمایشی در جدول زیر ذکر شده است



 

 
 

  پیام نور و غیرانتفاعی -لیست رشتھ ھای کارشناسی ریاضی بر اساس سوابق تحصیلی 

 مھندسی صنایع مھندسی شیمی مھندسی برق مھندسی پزشکی

 مھندسی اپتیک و لیزر ریاضیات و کاربردھا مھندسی عمران مھندسی معدن

 مھندسی کامپیوتر مھندسی مکانیک مھندسی مدیریت پروژه مھندسی نفت

 مھندسی معماری فیزیک مھندسی خط و سازه ھای ریلی فیزیک مھندسی

 علوم مھندسی آمار کاردانی فنی جوشکاری کاردانی فنی مکانیک

 کاردانی فنی عمران کاردانی فنی صنایع شیمیایی مھندسی نقشھ برداری مھندسی ایمنی و بازرسی فنی

 مھندسی پلیمر مھندسی راه آھن مھندسی انرژی مھندسی مواد و متالورژی 

کاردانی علمی کاربردی برق  علوم و مھندسی آب علوم کامپیوتر
 کاردانی مخابرات قدرت

 معماری داخلی کاردانی معماری سنتی مھندسی شھرسازی آمار و سنجش آموزشی

مھندسی مکانیزاسیون 
 کاردانی شھرسازی کاردانی فنی الکترونیک کاردانی معماری کشاورزی

کاردانی فنی عملیات 
 – مھندسی ھوافضا مھندسی ایمنی صنعتی پتروشیمی

  

 پردیس خودگردان - رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کارشناسی



 

 
 

ھای دوره ھای خودگردان نیز ارائھ می ھمزمان با انتشار دفترچھ راھنمای انتخاب رشتھ بدون کنکور سراسری، رشتھ 
گردند. بنابراین، داوطلبان می توانند در دو نیمسال مھر و بھمن برای انتخاب اقدام نمایند. در جدول زیر فھرست رشتھ ھای 

  .ریاضی در مقطع کارشناسی پردیس خودگردان ارائھ شده اند

 دیس خودگردانپر -لیست رشتھ ھای کارشناسی ریاضی بر اساس سوابق تحصیلی 

 مھندسی ھوافضا مھندسی صنایع مھندسی کامپیوتر مھندسی معماری

 مھندسی مکانیک مھندسی عمران مھندسی مواد و متالورژی مھندسی شھرسازی

       آمار

  

  رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کاردانی

مقاطع کاردانی پیوستھ یا ناپیوستھ رشتھ ھای بدون آزمون عالوه بر مقطع کارشناسی، این امکان وجود دارد تا متقاضی در 
سال می باشد. در ادامھ لیستی از رشتھ ھای  ٣و یا حداکثر  ٢ریاضی ادامھ تحصیل دھد. طول دوره تحصیل در این دوره 

 .ریاضی بدون آزمون در مقطع کاردانی ارائھ شده است

 لیست رشتھ ھای کاردانی ریاضی بر اساس سوابق تحصیلی

سازی مصرف  کاردانی بھینھ
 انرژی

کاردانی فنی برق و 
 کاردانی فنی صنایع کاردانی تکنولوژی آبیاری تاسیسات

کاردانی علمی کاربردی برق 
 کاردانی شھرسازی کاردانی معماری کاردانی تکنولوزی آبیاری قدرت

 آمارکاردانی  کاردانی فنی جوشکاری کاردانی نقشھ برداری کاردانی فنی مکانیک



 

 
 

کاردانی تکنولوزی ماشین  کاردانی فنی عمران
کاردانی ارتباطات و فناوری  کاردانی فنی الکترونیک ھای کشاورزی

 اطالعات

 کاردانی فنی عملیات پتروشیمی کاردانی مخابرات کاردانی فنی صنایع شیمیایی کاردانی پاالیش گاز

       کاردانی معماری سنتی

  

 .ک کنیدکلی رشتھ ھای بدون کنکور پردیس خودگردانبرای مشاھده  

  

 دانشگاه آزاد - رشتھ ھای ریاضی بدون کنکور در مقطع کارشناسی

دانشگاه آزاد نیز در رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی را در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو جذب می کند. برای 
بر اساس سوابق انتخاب این رشتھ ھا دو راه وجود دارد؛ شرکت در کنکور سراسری و ثبت نام در رشتھ ھای صرفا 

تحصیلی. در روش اول، متقاضی در کنکور سراسری شرکت کرده و پس از اعالم نتایج اولیھ از میان رشتھ ھای بدون 
آزمون انتخاب می کند. اما در روش دوم می توان ھمرمان با انتشار دفترچھ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد، رشتھ ھای 

 .بدون آزمون ریاضی را گزینش کرد

توجھ داشتھ باشید کھ برای نام نویسی الزم است کھ حتما بھ سایت دانشگاه ازاد مراجعھ شود. البتھ دفترچھ مقاطع مختلف از 
قبیل کاردانی پیوستھ، کاردانی ناپیوستھ، کارشناسی پیوستھ، کارشناسی ناپیوستھ دانشگاه آزاد بھ صورت جداگانھ منتشر می 

در جدول  .وجھ بھ رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی فرم انتخاب رشتھ را اولویت بندی کنندشود و عالقھ مندان می بایست با ت
 .زیر لیست رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی دانشگاه آزاد را در مجموع جمع آوری کرده ایم

 دانشگاه آزاد -لیست رشتھ ھای کارشناسی ریاضی بر اساس سوابق تحصیلی 



 

 
 

مھندسی مکانیزاسیون  معماریمھندسی  مھندسی عمران مھندسی برق
 کشاورزی

 مھندسی مکانیک بیوسیتم مھندسی شیمی مھندسی کامپیوتر مھندسی مکانیک

 فناوری صدا مھندسی شھرسازی مھندسی معدن مھندسی نقشھ برداری

 مھندسی انرژی فیزیک مھندسی علوم مھندسی مھندسی صنایع

مھندسی خط و سازه ھای  مھندسی اپتیک لیزر مھندسی ھستھ ای مھندسی ھوافضا
 ریلی

 آمار و سنجش آموزشی علوم کامپیوتر مھندسی پزشکی ریاضیات و کاربردھا

 ایمنی صنعتی معماری داخلی مھندسی پلیمر فیزیک

 علوم و مھندسی آب مھندسی ورزش مھندسی دریانوردی آمار

صنایع مھندسی ماشین ھای  مھندسی مواد و متالوژی مھندسی نساجی مھندسی نفت
 غذایی

 مھندسی ماشین آالت دریایی مھندسی ساخت و تولید
  

  
  

  



 

 
 

 

  

 شرایط ثبت نام در رشتھ ھای بدون آزمون ریاضی

ھمانطور کھ قبال نیز در توضیحات باال اشاره کردیم، برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی جھت ثبت نام و پذیرش 
است. این شرایط برای دانشگاه ھای سراسری و آزاد تا حد زیادی مشابھ ھستند. در رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی الزامی 

 .در زیر شرایط عمومی و اختصاصی را ذکر خواھیم کرد

 :شرایط عمومی و اختصاصی عبارتند از

 اعتقاد بھ دین مبین اسالم یا یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی✅

 می ایرانداشتن التزام عملی بھ نظام جمھوری اسال✅



 

 
 

 نداشتن عناد و دشمنی با نظام✅

 عدم عضویت یا ارتباط با سازمان ھا و گروھک ھای ضد نظام✅

 عدم اعتیاد بھ مواد مخدر و روانگردان ھا✅

 نداشتن منع تحصیلی یا مشکل نظام وظیفھ برای آقایان✅

کاردانی برای متقاضیانی کھ قصد برخورداری از مدرک دیپلم نظام جدید، دیپلم نظام قویم و پیش دانشگاھی، و یا ✅
 .انتخاب رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی مقطع کارشناسی دارند

افرادی کھ در حال تحصیل می باشند، می بایست مدرک خود را تا پایان شھریور اخذ کنند. برای داوطلبانی کھ ورودی ✅
 .بھمن الزامی است ٣٠نیمسال دوم ھستند، کسب مدرک تا 

خود را بھ صورت عمدی یا سھوی اشتباه وارد کند، تخلف شناختھ شده و حتی در صورت قبولی، از اگر متقاضی معدل ✅
 .پذیرش وی ممانعت بھ عمل خواھد آمد

  

 اخبار مرتبط با رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی

  ١٤٠١مھلت انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی  

برای ھر کدام از نیمسال ھای تحصیلی  ١٤٠١ساس سوابق تحصیلی ھمانند روال سال ھای گذشتھ مھلت انتخاب رشتھ بر ا
از طرف سازمان سنجش آموزش کشور تعیین و بھ داوطلبان اعالم خواھد شد. با توجھ بھ اطالعیھ منتشر شده در ارتباط با 

ماه جھت ثبت  مرداد ٢٣لغایت  ١٨متقاضیان می توانند از تاریخ  ١٤٠١مھلت انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی مھر 
 .اقدام نمایند دانشگاه ھای سراسری نام

 کم رنگ شدن حضور داوطلبان در کنکور ریاضی 



 

 
 

ھزار نفری داوطلبان  ۵٠٠معاون فناوری و نو آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره بھ تعداد یک میلیون و 
درصد از این داوطلبان در گروه آزمایشی  ١٠ز ھزار نفر یعنی کمتر ا ١۴۵کنکور سراسری امسال گفت: حضور تنھا 

 .ریاضی و فنی را نگران کننده خواند

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترسیم نشدن آینده امید بخش شغلی را علت کاھش استقبال 
کھ تا چھ حد بدنھ کشور از دھد داوطلبان کنکور سراسری از گروه ریاضی و فنی دانست و افزود: این آمار نشان می

 .نیروھای متخصص فناور و فنی خالی بوده و این موضوع مایھ نگرانی است

 

 اطالعیھ  

ھای شھریھ پرداز از جملھ دانشگاه ھای غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان نیازمند  دانشگاه از آنجا کھ تحصیل در
روع مراحل ثبت نام، شھریھ این دانشگاه ھا را بررسی نمایید و در صورت است، توصیھ می کنیم پیش از ش پرداخت شھریھ

 .ثبت نام نھایی خود را انجام دھید  برخورداری از تمکن مالی

  



 

 
 

 خالصھ مطالب

با افزایش تقاضای ثبت نام بدون آزمون، تقاضا برای کسب اطالعات در این زمینھ نیز افزایش یافتھ است. گروه ریاضی بھ 
از پر متقاضی ترین گروه ھا ھمواره در کنکور سراسری و ثبت نام دانشگاه می باشد و با امکان ثبت نام بدون عنوان یکی 

 .آزمون در رشتھ ھای ریاضی، عالقمندان بیشتری را بھ خود جذب کرده است

ھایی را کھ  پرداختیم و نیز لیستی از رشتھ ١٤٠١از این رو در این مقالھ بھ بررسی رشتھ ھای بدون کنکور ریاضی 
داوطلبان می توانند انتخاب نمایند کھ بدون آزمون پذیرش تحصیلی دریافت کرده و مشغول بھ تحصیل گردند را ارائھ می 

دھیم. عالوه بر آن، نحوه ثبت نام بدون کنکور ھم در دانشگاه ھای سراسری و ھم در دانشگاه آزاد را بھ صورت تصویری 
چھ پس از مطالعھ دقیق این مقالھ با اشکال و یا سوالی مواجھ شدید، می توانید با کارشناسان و و گام بھ گام ارائھ کردیم. چنان

مشاوران ما در ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. ھمچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن 
 .کامنت شما از سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواھد شد

  

 .کنید کلیکمقالھ  لود پی دی افانبرای د 

 


