
 

 
 

اولین انتخاب کسانی می باشد که نتوانسته اند از طریق آزمون بزرگ کنکور به دانشگاه سراسری   های بدون کنکوررشته

دانشگاه ها وارد شوند. رشته های بدون آزمون این روزها در دانشگاه های بسیاری ارائه می شود. در حالت بدون کنکور 

وند. قبل از اینکه تصمیم خود را برای افراد می توانند بدون شرکت در کنکور و تنها با داشتن سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ش

حضور در رشته های بدون کنکور سراسری بگیرید، نیاز است از رشته های ارائه شده در این دوره ها و شرایط شرکت در 

 .آن اطالعات الزم را بدست آورید

رشته را دانلود نمایید. سپس  برای این منظور نیاز است، ابتدا به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کرده و سپس دفترچه انتخاب

با مطالعه دفترچه می توانید، لیست تمامی رشته های بدون آزمون و دانشگاه های ارائه دهنده آن ها، مدارک، شرایط و تمامی 

 .اقدامات الزم برای پذیرش، در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری را مطالعه کنید

تا  1401رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری، پیام نور و غیرانتفاعی در سال عالقه مندان به ادامه تحصیل در 

پایان مهلت مقرر فرصت برای ثبت نام خواهند داشت و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته خود باید در تاریخ های 

ه در دفترچه ثبت نام را قبل از ثبت نام مقرر شده اقدام نمایند و هر داوطلب موظف است لیست رشته محل های ارائه شد

 .بررسی نماید

  

مشاوران آکادمی ایران تحصیل با استفاده از جدیدترین متدها به شما کمک می کنند تا رشته مناسب خود را انتخاب کنید. 

 .بر روی لینک زیر کلیک کرده و فرم مشاوره را پر کنید برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است

[academypic/] 

  

  

 اطالعیه پذیرش رشته های جدید بدون آزمون سراسری

دفترچه انتخاب  داوطلبان متقاضی ثبت نام با سوابق تحصیلی رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری ضمن مطالعه دقیق

 .توانند در بین لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری انتخاب رشته نمایندو طی کردن مراحل ثبت نام، می رشته

نسبت به سال های گذشته از تنوع بیشتری برخوردار می باشد. نحوه  خوشبختانه رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری

محاسبه معدل برای پذیرش در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی از جمله مواردی است که در این اطالعیه مورد بررسی 

 .قرار خواهد گرفت

  

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://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 اطالعیه

بدون آزمون دانشگاه های سراسری و پس از انتشار همزمان با ثبت نام پذیرش  1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر

 .نتایج کنکور سال جاری در بازه زمانی مرداد ماه آغاز خواهد شد

  

 لیست رشته های بدون آزمون سراسری زیر گروه علوم تجربی

ن کنکور کنکور تجربی همانند سایر گروه های آزمایشی دیگر ، داوطلبان عزیزی را که واجد شرایط لیست رشته های بدو

 رشته های بدون کنکور سراسری دانشگاه سراسری باشند، پذیرش می نماید. کافی است در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام

اقدام نمایید. دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه های سراسری مهر ماه، همزمان با انتخاب رشته کنکور منتشر خواهید 

 .ای نحوه انتخاب رشته کنکور تجربی می توانید به انتخاب درستی در این زمینه دست یابیدگردید. با استفاده از راهنمایی ه

 رشته های جدید بدون آزمون کنکور تجربی مقطع کارشناسی

 شیمی کاربردی
علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 )کشاورزی(
 شیمی محض علوم دامی

مهندسی صنایع چوب و 

 فرآورده های سلولزی
 گیاه پزشکی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مهندسی صنایع مبلمان

 زیست فناوری میکروبیولوژی بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت

 علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی شیالت علوم و مهندسی باغبانی

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی فضای سبز مهندسی طبیعت علوم و مهندسی محیط زیست

 زیست شناسی جانوری
زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی
 زیست شناسی دریا زیست شناسی گیاهی

 زمین شناسی اقتصاد کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار
 اقیانوس شناسی

 رشته های جدید بدون آزمون کنکور تجربی مقطع کاردانی

 کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی تکنولوژی جنگلداری

کاردانی تولید و بهره برداری 

 از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی تکنولوژی تولیدات 

 دامی
 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی تولیدات 

 گیاهی



 

 
 

 کنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ت

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم ریاضی

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری در زیر گروه ریاضی فیزیک شامل لیست متنوعی از رشته های مختلف می 

باشد. با توجه به اینکه دانشگاه های مختلفی اقدام به پذیرش داوطلبان در رشته های مختلف می نمایند، ما در این بخش به 

بهترین  یاضی خواهیم پرداخت. قبل از انتخاب رشته بهتر است ازصورت اختصاصی تنها به بررسی رشته های علوم ر

 .تا بتوانید نسبت به آینده شغلی خود اطمینان الزم را به دست آورید آگاه شوید مشاغل رشته ریاضی و فیزیک

 رشته های بدون کنکور ریاضی

 مهندسی نفت معماری داخلی مهندسی نقشه برداری مهندسی مدیریت پروژه

 علوم و مهندسی آب ریاضیات و کاربردها آمار و سنجش آموزشی آمار

 مهندسی ساخت و تولید
مهندسی صنایع و سیستم های 

 مدیریت
 فیزیک مهندسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 مهندسی شهرسازی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی انرژی

 مهندسی مواد و متالورژی مهندسی شیمی مهندسی پزشکی
مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 )کشاورزی(
مهندسی ماشین های صنایع 

 غذایی
 مهندسی مکانیک مهندسی کامپیوتر

 مهندسی راه آهن مهندسی پلیمر مهندسی هوافضا مهندسی معماری

 مهندسی نساجی مهندسی ماشین های ریلی چند رسانه ای مهندسی خط و سازه های ریلی

 مهندسی صنایع مهندسی معدن مهندسی برق مهندسی عمران

 — فیزیک علوم مهندسی علوم کامپیوتر

  رشته های بدون کنکور ریاضی کاردانی

https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/


 

 
 

 کاردانی فنی صنایع کاردانی فنی عملیات پتروشیمی کاردانی فنی مکانیک
کاردانی ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 کاردانی نقشه برداری کاردانی فنی جوشکاری کاردانی فنی عمران کاردانی معماری

 کاردانی مخابرات
کاردانی بهینه سازی مصرف 

 انرژی
 کاردانی پاالیش گاز کاردانی فنی برق و تاسیسات

 کاردانی فنی صنایع شیمیایی کاردانی شهرسازی کاردانی آمار کاردانی معماری سنتی

 کاردانی تکنولوژی آبیاری کاردان فنی الکترونیک
کاردانی علمی کاربردی برق 

 قدرت
وژی ماشین های کاردانی تکنول

 کشاورزی

  

 اطالعیه

 .لیست رشته های جدید بدون آزمون کنکور در هر یک از دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی متفاوت می باشد

  

 زیر گروه علوم انسانی -لیست رشته های بدون آزمون سراسری 

تعداد لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری گروه علوم انسانی بسیار بیشتر از سایر گروه های آزمایشی می باشد. 

به همین دلیل انتخاب رشته علوم انسانی با وسواس بیشتر و همچنین تنوع باالتری همراه خواهد بود. آن دسته از داوطلبان 

باشند، می توانند به هنگام انتخاب رشته مرداد و یا بهمن   ته های جدید بدون آزمونعلوم انسانی که واجد شرایط شرکت در رش

 .ماه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند



 

 
 

 رشته های جدید بدون آزمون کنکور انسانی مقطع کارشناسی

 هتلداری مدیریت صنعتی مدیریت مالی معارف اسالمی و کالم

 حسابداری روابط عمومی روانشناسی جامعه شناسی

 زبان و ادبیات ترکی آذری فلسفه و حکمت اسالمی علم اطالعات و دانش شناسی علوم ورزشی

 تاریخ زبان و ادبیات فارسی فقه و حقوق اسالمی اقتصاد

 گردشگری معارف اسالمی معارف اسالمی و اخالق مردم شناسی

 معارف اسالمی و تاریخ معارف اسالمی و علوم تربیتی معارف اسالمی و علوم قرآنی معارف اسالمی و ادیان

 مدیریت دولتی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مشاوره مدیریت بازرگانی

 حقوق باستان شناسی تاریخ تمدن ملل اسالمی ادیان و عرفان

 علوم تربیتی علوم سیاسی فقه و مبانی حقوق اسالمی روزنامه نگاری



 

 
 

 مدیریت بیمه مدیریت امور گمرکی مددکاری اجتماعی مدیریت امور بانکی

مدیریت کسب و کارهای 

 کوچک
 معارف اسالمی و مدیریت علوم قضایی

تبلیغ و  –معارف اسالمی 

 ارتباطات

 زبان شناسی زبان و ادبیات عربی علوم قرآن و حدیث جغرافیا

 شیعه شناسی قوق حنفیفقه و ح فقه و حقوق شافعی مدیریت فرهنگی هنری

 رشته های جدید بدون آزمون کنکور انسانی مقطع کاردانی

 کاردانی امور مالی و مالیاتی کاردانی امور بانکی کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی حسابداری

 کاردانی گردشگری کاردانی هتلداری کاردانی بیمه کاردانی علوم ورزشی

 کاردانی خدمات اداری کاردانی امور دولتی کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی مدیریت صنعتی

 کاردانی علوم قضایی کاردانی امور فرهنگی



 

 
 

 
 [caption/]رشته های بدون کنکور سراسری

 لیست رشته های دانشگاه سراسری زیر گروه هنر

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری هنر به نسبت سایر رشته ها و گروه های آزمایشی تنوع کمتری دارند. در 

ری از رشته های این گروه آزمایشی آزمون عملی کنکور هنر وجود دارد که داوطلبان پذیرفته شده در مرحله ابتدایی الزم بسیا

به تناسب هر یک از رشته ها متفاوت  آزمون های عملی کنکور هنر .است در مرحله بعدی در آزمون مورد نظر پذیرفته شوند

 .خواهد بود

 رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی هنر

 هنرهای صناعی نوازندگی موسیقی ایرانی مجسمه سازی مرمت بناهای تاریخی

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/رشته-های-بدون-کنکور-سراسری.jpg


 

 
 

 بازیگری نقاشی عکاسی ارتباط تصویری

 نقاشی ایرانی مرمت آثار تاریخی فرش صنایع دستی

 طراحی صنعتی باستان شناسی کتابت و نگارگری هنر اسالمی

 نمایش عروسکی طراحی صحنه ادبیات نمایشی سینما

 طراحی و ساخت طال و جواهر طراحی لباس طراحی پارچه تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

 آهنگسازی کارگردانی تلویزیون

 کاردانی

 کاردانی انیمیشن کاردانی هنر سفالگری کاردانی گرافیک
کاردانی حفاظت و مرمت آثار 

 تاریخی

 کاردانی باستان شناسی کاردانی طراحی پوشاک

  

 .وارد شوید ن کنکور دانشگاه سراسرینتایج ثبت نام بدو برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 لیست رشته های بدون آزمون زیر گروه زبان های خارجی

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/


 

 
 

تنها محدود به چند رشته می باشد. به همین دلیل انتخاب رشته با تنوع کمتری در لیست رشته های بدون  انتخاب رشته زبان

آزمون دانشگاه سراسری زبان های خارجه وجود خواهد داشت. آمادگی و تسلط نسبی بر مکالمه قبل از ورود به این رشته از 

 .ملزومات محسوب می گردد

  زبان خارجه کارشناسی کنکوررشته های بدون 

 یزبان و ادبیات انگلیس زبان و ادبیات آلمانی مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات فرانسه

 — زبان و ادبیات ارمنی زبان روسی آموزش زبان انگلیسی

 کاردانی

 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی کاردانی آموزش زبان انگلیسی

 هدف از ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری

نظر به اینکه برخی از داوطلبان کنکور سراسری متأسفانه نتوانسته اند عملکرد مناسبی را در جلسه آزمون داشته باشند ، 

کنکور می های بدون کنکور دانشگاه سراسری فرصت مناسبی برای آنان می باشد و از طریق پذیرش بدون پذیرش در رشته

  .توانند به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وارد شوند

باشد و ورود به دانشگاه و تحصیالت با توجه به اینکه امروزه ضرورت تحصیل در دانشگاه ها امری اجتناب ناپذیر می

موزش عالی با طرح ها و مؤسسات آدانشگاهی امری ضروری و نه همانند گذشته، تنها از روی میل و رغبت باشد، دانشگاه

های بدون کنکور دانشگاه سراسری ریزی و کسب مجوزهای الزم از وزارت علوم و تحقیقات، مجوز پذیرش دانشجو در رشته

های سراسری که تنها از طریق کنکور  های داوطلبان جهت ورود به دانشگاهاند. بنابراین بخشی از محدودیترا اخذ نموده

 .ده استگردید، برداشته شمسیر می

ها بستگی زیادی به باشند که ظرفیت پذیرش آنهای متعددی میهای سراسری در گرایشهای بدون آزمون دانشگاهرشته

موسسات آموزش عالی خواهد داشت. لذا از داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 

 .در اولویت قرار دهند دارند تقاضا می شود مطالعه دقیق دفترچه را

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری شرایط ثبت نام در

در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری را ها و مؤسسات آموزش عالی که قصد شرکت متقاضیان ورود به دانشگاه

 .های بدون کنکور، اطمینان یابنددارند، الزم است ابتدا از دارا بودن شرایط ورود به این دانشگاه

 ها صادر گردیده است، اند و کارنامه کنکور سراسری برای آنآن دسته از داوطلبانی که در جلسه کنکور حضور داشته
 .باشند، شرکت نمایندهایی که مجاز به انتخاب رشته میاثیر معدل در کنکور خود در رشتهتوانند بر اساس تمی

 ها صادر نگردیده است ، با آن دسته از داوطلبانی که در ثبت نام کنکور سراسری شرکت نکرده اند و کارنامه برای آن
الکترونیک می توانند با پر کردن  و پرداخت به صورت سایت سازمان سنجش هزار تومان از طریق 18پرداخت هزینه 

های مورد عالقه خود بر اساس اولویت فرم تقاضای ورود به رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری نسبت به ثبت رشته
مد نظر خود اقدام نمایند. داوطلبان توجه داشته باشند اخذ شماره پرونده و دریافت کد رهگیری، به منزله اتمام ثبت نام شما 

 .توانید نسبت به صحت ثبت نام خود اطمینان الزم را کسب نماییدگردد. و با دریافت این کد، میب میمحسو
 توانند بدون نیاز به ثبت اند، میاند و در کنکور سراسری شرکت نمودهداوطلبانی که به هر دلیلی در جلسه کنکور غائب بوده

کنکور دانشگاه سراسری اقدام به انتخاب رشته بر اساس عالقه و  های مورد نظر خود در بین رشته های بدوننام در رشته
 .های خود نماینداولویت

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/معرفی-رشته-های-بدون-کنکور.jpg


 

 
 

 اند و متقاضی انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه اند و یا غیبت داشتهداوطلبانی که در جلسه کنکور حضور نداشته
های بدون توانند در بین لیست رشتهباشند و پس از آن میهای شناور هستند، نیازمند پرداخت هزینه میسراسری در رشته

 .آزمون دانشگاه سراسری شرکت نمایند

  

سیله سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ایران تحصیل، می توانید با شهریه و ظرفیت تمامی دانشگاه ها آشنا شده به و

روی لینک رزرو آنالین  و با راهنمایی های مشاوران ما، بهترین رشته و دانشگاه را انتخاب کنید. برای ورود به سامانه،

 .کلیک کنید

 

  

 نحوه ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی

گردد و داوطلبان در هر سال تنها یک بار امکان شرکت و ثبت با توجه به اینکه کنکور سراسری هر ساله یک بار برگزار می

تلف را خواهند داشت، در زمان اعالم نتایج اولیه کنکور و در مهلت انتخاب رشته مرداد ماه، به های آزمایشی مخنام در گروه

 .های خارجه( داده خواهد شدهای شناور )گروه آزمایشی هنر و گروه آزمایشی زبانداوطلبان فرصت ثبت نام در رشته

رشته های بدون آزمون دانشگاه  ته در بینهای مذکور که قصد انتخاب رشهای گروهداوطلبان متقاضی شرکت در رشته

ها زمانی به ثبت خواهد را دارند، می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. الزم به ذکر است که ثبت نام آن سراسری

 .توانند از اتمام ثبت نام خود اطمینان یابند که کد پیگیری را دریافت نموده باشندرسید و زمانی می

رشته های بدون  نامه و مقررات تعیین شده از طرف وزارت علوم و تحقیقات، چنانچه داوطلبان در ثبت نام براینطبق آئی
عمداً و یا سهواً این اطالعات را اشتباهاً وارد نمایند و در جهت اصالح آن گامی برداشته ندارند،  کنکور دانشگاه سراسری

پذیرفته شود، با دانشجوی خاطی مقرر  ای بدون آزمون دانشگاه سراسریه لیست رشته حتی در صورتی که داوطلب در بین

شود که در وارد نمودن اطالعات ثبت نامی و با قوانین و مقررات برخورد خواهد گردید. لذا به کلیه داوطلبان توصیه می

 .نهایت دقت را داشته باشند سامانه سنجش انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری در

  

https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 

  

 لیست برخی رشته ها و دانشگاه های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

ی می نمایند اشاره می کنیم به برخی رشته ها و دانشگاه های دولتی که اقدام به پذیرش رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسر

متقاضیان محترم می توانید جهت اطالع از لیست کامل رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی با شماره های مرکز ثبت نام 

 .تماس حاصل نمایید

  

 تبریز -رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری آذربایجان شرقی 

 رشته تحصیلی گروه آزمایشی

 آمار علوم ریاضی و فنی



 

 
 

 ریاصیات و کاربردها علوم ریاضی و فنی

 علوم کامپیوتر علوم ریاضی و فنی

 فیزیک علوم ریاضی و فنی

 مهندسی برق علوم ریاضی و فنی

 مهندسی پلیمر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی راه آهن علوم ریاضی و فنی

 مهندسی شهرسازی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی شیمی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی صنابع علوم ریاضی و فنی

 مهندسی عمران علوم ریاضی و فنی

 مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مدیریت پروژه علوم ریاضی و فنی

 مهندسی معماری علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مکانیک علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مواد و متالوژی علوم ریاضی و فنی

 ترویج و آموزش پایدار علوم تجربی

 زمین شناسی علوم تحربی

 ادیان و معارف علوم انسانی

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون علوم انسانی

 تاریخ علوم انسانی

 تاریخ تمدن ملل اسالمی علوم انسانی



 

 
 

 جامعه شناسی علوم انسانی

 جغرافیا علوم انسانی

 روابط عمومی علوم انسانی

 روزنامه نگاری علوم انسانی

 زبان و ادبیات عربی علوم انسانی

 روزنامه نکاری علوم انسانی

 زبان و ادبیات عربی علوم انسانی

 رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

 رشته ها گروه آزمایشی

 آمار علوم ریاضی و فنی

 ریاضیات و کاربردها علوم ریاضی و فنی

 علوم ریاضی و فنی
 علوم کامپیوتر

 فیزیک

 مهندسی برق علوم ریاضی و فنی

 مهندسی پزشکی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی شهرسازی علوم ریاضی و فنی



 

 
 

 مهندسی شیمی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی صنایع علوم ریاضی و فنی

 مهندسی عمران علوم ریاضی و فنی

 مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مدیریت پروژه علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مکانیک علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مواد و متالوژی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی هوافضا علوم ریاضی و فنی

 اقتصاد کشاورزی علوم تجربی



 

 
 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار علوم تجربی

 زمین شناسی علوم تجربی

 زیست شناسی گیاهی علوم تجربی

 شیمی محض علوم تجربی

 ادیان و عرفان علوم انسانی

 اقتصاد علوم انسانی

 تاریخ علوم انسانی

 تاریخ تمدن ملل اسالمی علوم انسانی

 جامعه شناسی علوم انسانی

 جغرافیا علوم انسانی



 

 
 

 روابط عمومی علوم انسانی

 روزنامه نگاری علوم انسانی

 زبان و ادبیات عربی علوم انسانی

 زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی

 علم اطالعات و دانش شناسی علوم انسانی

 علوم تربیتی علوم انسانی

 علوم قرآن و حدیث علوم انسانی

 فقه و مبانی حقوق اسالمی علوم انسانی

 فلسفه و مالم اسالمی علوم انسانی

 گردشگری علوم انسانی



 

 
 

 مشاوره علوم انسانی

 ارتباط تصویری هنر

 صنایع غذایی هنر

 طراحی پارچه هنر

 عکاسی هنر

 فرش هنر

 مرمت بناهای تاریخی هنر

 هنر اسالمی هنر

 هنرهای صناعی هنر

 زبان و ادبیات انگلیسی هنر



 

 
 

 مترجمی زبان انگلیسی هنر

 رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری استان البرز واحد اشتهارد

 رشته های تحصیلی گروه آزمایشی

 علوم کامپیوتر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی صتایع علوم ریاضی و فنی

 مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مدیریت پروژه علوم ریاضی و فنی

 اقتصاد علوم انسانی

 حقوق علوم انسانی

 زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی

 علوم تربیتی علوم انسانی

 علوم قرآن و حدیث علوم انسانی

 فقه و مبانی حقوق اسالمی علوم انسانی

 مدیریت بازرگانی علوم انسانی

 مدیریت صنعتی علوم انسانی

 مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

  



 

 
 

 

 رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

 رشته تحصیلی گروه آزمایشی

 علوم مهندسی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی انرژی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی برق علوم ریاضی و فنی

 مهندسی پزشکی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی پلیمر علوم ریاضی و فنی

 مهندسی شیمی علوم ریاضی و فنی

 مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی



 

 
 

 مهندسی معدن علوم ریاضی و فنی

 مهندسی مکانیک علوم ریاضی و فنی

 مهندسی نفت علوم ریاضی و فنی

 مهندسی هوافضا علوم ریاضی و فنی

 کاردانی فنی و برق علوم ریاضی و فنی

 کاردانی فنی عملیات پتروشمی علوم ریاضی و فنی

 شیمی کاربردی علوم تجربی

 حسابداری دولتی     علوم انسانی

  

 .وارد شوید ر کاردانی دانشگاه آزادثبت نام بدون کنکو برای کسب اطالعات بیشتر درباره

  

 دفترچه انتخاب رشته های بدون کنکور

توجه داشته باشید که رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری بسیار بیشتر از مواردی هستند که در این مقاله ذکر کرده ایم. 

چه مربوط به این موضوع را مطالعه رشته های بدون کنکور سراسری نیاز است که حتماً دفتر برای اطالع از لیست کامل

 .نمایید

شما می توانید با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت نام نیمسال تحصیلی مهر ماه و یا بهمن ماه این لیست و نیز دانشگاه های 

 .ارائه دهنده آن را ببینید

یکسان است و روی سایت سنجش قرار  زمان انتشار دفترچه نیز تقریباً با شروع مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

 .خواهد گرفت

جهت تسهیل فرآیند دانلود دفترچه راهنما برای ثبت نام کنندگان کنکور و همچنین کسانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده 

 .اند، لینک مربوط به آن را در جدول زیر آورده ایم

  

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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7/


 

 
 

  دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

 (.کنید کلیک جهت دریافت فایل، روی لینک )دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری مهر

 (.کنید کلیک جهت دریافت فایل، روی لینک )دانلود اصالحیه اول دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه های سراسری مهر

 (.کنید کلیک جهت دریافت فایل، روی لینک )دانلود اصالحیه دوم دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه های سراسری مهر

 (.کنید لیکک جهت دریافت فایل، روی لینک)دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری بهمن

  

  

داوطلبان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی انتخاب رشته آکادمی ایران تحصیل، با بهترین مشاورین انتخاب رشته 

کشور در ارتباط باشند و از خدمات انتخاب رشته در این آکادمی استفاده نمایند؛ برای بهره مندی از خدمات انتخاب رشته 

 .روی لینک زیر کلیک کنید در آکادمی ایران تحصیل

 

  

 ات مهم در زمان انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه سراسرینک

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/111.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/111.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/Sar1401-Savabgh11.Es_.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/Sar1401-Savabgh11.Es_.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/Sar1401-Savabgh11.Es_.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/Sar1401-Savabgh11.Es_.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/Sar1401-Savabgh11.Es_.pdf
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

در خصوص ثبت نام رشته های بدون کنکور، یک سری نکات کلی و جزیی وجود دارد که باید از آن ها اطالع داشته باشید. 

 .ا ما در تماس باشیددر ادامه ما به برخی از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد؛ اما توصیه می کنیم برای دریافت کامل نکات ب

در ابتدا الزم است بدانید که تمامی دانشگاه های سراسری اعم از روزانه و شبانه، غیرانتفاعی و علمی کاربردی و پیام نور، 

اند که عدد قابل درصد از کل ظرفیت خود را برای متقاضیان ورود به دانشگاه بدون کنکور اختصاص داده ۸۰نزدیک به 

وضوع نیز یکی از دالیل تمایل و ترغیب داوطلبان برای ادامه تحصیل به صورت بدون کنکور در این توجهی است. همین م

 .مراکز می باشد

 .اگر به صورت مروری دفترچه ها را نگاهی بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که ده هزار رشته به همین صورت وجود دارد

 .در حال حذف شدن می باشدهمین موضوع نیز داللت بر این دارد که کنکور سراسری 

 .دانشگاه بدون کنکور به دانشگاهی گفته می شود که مالک پذیرش آن معدل کتبی می باشد

توجه داشته باشید که عالوه بر مدرک دیپلم، افراد باید حداقل معدل اعالم شده در بازه را داشته باشند. پذیرش شما به معدل 

 .سایر داوطلبان نیز بستگی خواهد داشت

 .ادامه نیز جدولی را آورده ایم که در آن دقیقاً بر معدل مورد نیاز اشاره شده است در

  

 مالک معدل ثبت نام رشته های بدون کنکور در دانشگاه ها

 مالک معدل مقاطع مورد پذیرش دانشگاه پذیرنده

 کاردانی و کارشناسی دانشگاه سراسری و پردیس های خودگردان

معدل کتبی دیپلم برای دارندگان دیپلم رشته 

به بعد و معدل کل دیپلم  84های نظری سال 

و  84برای دارندگان دیپلم نظری قبل سال 

 یا دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش

 دانشگاه غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد

معدل کتبی دیپلم برای دارندگان دیپلم رشته  کاردانی ناپیوسته

به بعد و معدل کل دیپلم  84های نظری سال 

و  84برای دارندگان دیپلم نظری قبل سال 

 یا دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش
 کارشناسی پیوسته

 معدل کل مدرک کاردانی کارشناسی پیوسته



 

 
 

 معدل کل دیپلم نظری یا فنی کارشناسی ناپیوسته

دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی 

 حرفه ای
 کاردانی و کارشناسی

معدل کل دیپلم نظری یا فنی و معدل کل 

 کاردانی

 کارشناسی پیوسته دانشگاه پیام نور

معدل کتبی دیپلم برای دارندگان دیپلم رشته 

به بعد و معدل کل دیپلم  84های نظری سال 

و  84برای دارندگان دیپلم نظری قبل سال 

 یا دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش

  

 رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری براساس نوع دوره

ما در قسمت های فوق به بررسی رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری براساس گروه های کنکوری پرداختیم؛ اما می 

توان این رشته ها را براساس نوع پذیرش دانشگاه های سراسری نیز مشخص نمود که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد. 

چه ای واحد منتشر می شود که ما در قسمت های باالتر مقاله لینک آن را قرار البته فراموش نکنید لیست کلیه رشته ها در دفتر

 .داده ایم

  

 1401لیست رشته های بدون کنکور نوبت دوم دانشگاه های سراسری 

یکی از دوره های محبوب برای تحصیل در دانشگاه های سراسری دوره های نوبت دوم است. در این دوره ها افراد می توانند 

با دانشجویان دوره های روزانه در یک کالس حاضر شده و از کیفیت آموزشی برابر برخوردار شوند. اما در دوره های شبانه 

یل در این دوره ها به صورت بدون کنکور را دارید می توانید دفترچه را مطالعه شهریه گرفته می شود. اگر قصد ادامه تحص

 .کنید



 

 
 

 

 1401لیست رشته های بدون کنکور پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری 

ره های پردیس خودگردان نیز در دانشگاه های سراسری برگزار می شود و به صورت کلی ماهیت این دوره ها در بدون دو

کنکور بودن آن ها است. در این دوره ها دانشجویان می توانند با پرداخت هزینه هایی از کیفیت آموزشی همانند دوره های 

 .روزانه برخوردار شوند

  

 1401نکور غیرانتفاعی دانشگاه های سراسری لیست رشته های بدون ک

گروه آزمایشی، پرچم دار پذیرش بدون کنکور  5دانشگاه غیرانتفاعی هر ساله با ارائه رشته های متنوع در مقاطع مختلف هر 

دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی است. در این مرکز نیز از دانشجویان در قبال ارائه خدمات آموزشی شهریه 

 .دریافت می شود



 

 
 

 

 اخبار پیرامون رشته های بدون کنکور

 1401مرداد  20خبر 

 .دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور منتشر شده است

 1401مرداد  20خبر 

 .شهریور تعیین شده است 6و انتخاب رشته های بدون کنکور تا مهلت ثبت نام 

 1401مرداد  20خبر 

 .مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود

 1401شهریور  15خبر 

 .اصالحیه سری سوم برای انتخاب رشته های بدون کنکور منتشر شده است

 1401بهمن  20خبر 



 

 
 

 .در بهمن ماه منتشر شده است 1401نتایج انتخاب رشته بدون کنکور سال 

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/09/47.mp3"][/audio] 

  

 خالصه مطلب

محاسبه معدل برای پذیرش در رشته  دانشگاه دولتی، نحوه رشته های بدون آزمون در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با

های بر اساس سوابق تحصیلی و لیست جدید رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری و شرایط پذیرش رشته های بر اساس 

سوابق تحصیلی مطالب مفیدی را به شما عزیزان ارائه نماییم. برای دریافت راهنمایی و مشاوره با شماره های مندرج در وب 

 .حاصل نماییدسایت تماس 

   

  

 


