
 

 
 

 1401 کنکور بدون حقوق رشته نام ثبت

یکی از پرطرفدارترین رشته در گروه انسانی، رشته حقوق است. به همین دلیل، پذیرش در این رشته از طریق 

شرکت در کنکور سراسری کمی دشوار است. اما، افراد می توانند بر اساس سوابق تحصیلی نیز در دانشگاه های 

، باید معدل رشته حقوق بدون کنکور ثبت نام مختلف پذیرفته شده و در این رشته درس بخوانند. آن ها برای

باالیی داشته و شرایط خاصی را دارا باشند. ثبت نام رشته حقوق بدون آزمون در دانشگاه های مختلفی همچون: 

دانشگاه آزاد و علمی کاربردی امکان پذیر است. الزم به ذکر است تا بدانید که شهریه رشته حقوق، برای هر یک 

متفاوت می باشد. اما، شهریه رشته حقوق بدون کنکور دانشگاه آزاد نسبت به سایر از دانشگاه های ذکر شده 

  .دانشگاه ها، کمی بیشتر است

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید اقدام به ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور کنید، بهتر است بدانید 

برای ثبت نام، شما عزیزان باید مدارکی را با خود به که انجام ثبت نام در دو ترم مهر و بهمن امکان پذیر است. 

همراه داشته و تمامی شرایط را دارا باشید. برای آشنایی با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما 

ای شما در ادامه مقاله تمامی شرایط ثبت نام، نحوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز و ... را به طور کامل و مفصل بر

  .عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری به  85با توجه به مصوبات جدید سازمان سنجش آموزش کشور، 

 .صورت بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل می گردد

  

  



 

 
 

 معرفی رشته حقوق

های داوطلبان  کی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین رشتههمان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، رشته حقوق ی

. است مالحظه قابل امروز زندگی روابط کلیه در و گسترده حقوق رشته هایگروه علوم انسانی است. دامنه گرایش 

 خصوصی روابط یا و است معروف عمومی حقوق به که باشد مردم و دولت روابط به مربوط تواند می روابط این

گانه کشور، حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه  .شود گیرد که حقوق خصوصی نامیده میدر برمی  را مردم

پردازد که  شود. حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می

چنین، ممکن است مسائل مهم ترین آن ها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است. هم

 .مربوط به حقوق مدنی باشد که می توان به اموال، مالکیت، قراردادها و... اشاره کرد

هرساله رتبه های برتر گروه انسانی در رشته حقوق دانشگاه های برتر ایران پذیرش می شوند. این رشته بسیار 

د و کالن دربر می گیرد و همه افراد به گونه گسترده است و جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی بشر را در سطح خر

های مختلف به دانش حقوق نیازمندند و از آن بهره می برند. جسارت، قدرت استدالل، خالقیت ذهنی و فن بیان 

خوب الزمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما 

ست. افراد می توانند از دو طریق در این رشته پذیرفته شه و درس بخوانند. در واقع، حقوقدان شدن بسیار مشکل ا

آن ها می توانند از طریق شرکت در کنکور سراسری و هم از طریق سوابق تحصیلی در دانشگاه های مختلف 

  .پذیرفته شده و در رشته حقوق درس بخوانند

  



 

 
 

 

  

  

  نحوه ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور

انتخاب رشته حقوق همزمان با انجام ثبت نام برای تمامی دانشگاه های بدون کنکور صورت می پذیرد. همان طور 

ترم مهر  در دانشگاه های مختلف، در دو ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور که در ابتدا مقاله بیان شد، فرایند

و بهمن انجام می شود. لذا کلیه داوطلبان می توانند با توجه به ظرفیت تعیین شده برای هر یک از دانشگاه های 

مختلف اقدام نمایند. اگر می خواهید که در دانشگاه آزاد ثبت نام کنید، ابتدا به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه 

ود دفترچه ثبت نام اقدام نمایید. الزم به ذکر است تا بدانید که آزاد مراجعه نمایید و پس از آن، نسبت به دانل

 .پذیرش داوطلبان در دانشگاه های آزاد اسالمی، بر اساس باالترین معدل صورت خواهد گرفت



 

 
 

برای انتخاب رشته حقوق بدون کنکور علمی کاربردی، شما عزیزان می توانید بدون نیاز به مرتبط بودن رشته 

انتخابی خود، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایید. داوطلبان عزیز توجه داشته باشید که انجام  مورد نظر با رشته

ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته امکان پذیر است. دارا 

. بهتر است بدانید که اولویت بودن شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام برای تمامی داوطلبان ضروری می باشد

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های علمی کاربردی با داوطلبانی خواهد بود که از شرط معدل بهتری برخوردار 

 .باشند

برای انجام ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در هر یک از دانشگاه ها، حتما ابتدا باید برای خرید کارت اعتباری 

س از آن در سایت مخصوص به هر یک از دانشگاه ها که برای دانشگاه های پیام نور، غیر ثبت نام اقدام نمایید. پ

انتفاعی و سراسری، سایت سازمان سنجش می باشد، مراجعه نمایید و دفترچه راهنمای ثبت نام را دانلود نماید. 

کان پذیر خواهد بود. بنابراین اما انجام ثبت نام برای هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد، در سایت دانشگاه آزاد ام

 .ابتدا دفترچه این دانشگاه را به درستی مطالعه نموده و سپس برای انجام ثبت نام اقدام نمایید

  

 شرایط ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور

مومی برای انجام ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و آزاد، شما داوطلبان گرامی باید واجد شرایط ع

  :و اختصاصی تعیین شده باشید. برخی از مهم ترین این شرایط عمومی و اختصاصی، شامل موارد زیر می باشند

  

 شرایط عمومی پذیرش در رشته حقوق بدون کنکور

 مخدر مواد به اعتیاد عدم و داشتن توانایی جسمی متناسب برای تحصیل در رشته های انتخابی 

 عدم اشتهار به فساد اخالقی 

  عدم عناد با نظام جمهوری اسالمی ایران و عدم وابستگی، عضویت، هواداری و پرداخت کمک مالی به

 گروهک های محارب



 

 
 

  پذیرفتن قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی نظام جمهوری

 اسالمی ایران

 دانشگاه پذیرفتن کلیه مقررات 

 تحصیلی سوابق تقال در صورت پذیرفته شدن بر اساسممنوعیت نقل و ان 

 پرداخت شهریه بر اساس مصوب ساالنه 

 پایه مدرک پذیرش بر اساس معدل 

 رشته  الزم به ذکر است تا بدانید که دارا بودن مدرک دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم و جدید جهت ثبت نام

 .باشد می الزامی کاربردی علمی کنکور بدون حقوق

  

  



 

 
 

 

  

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور

  داوطلبان نظام قدیم ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور دانشگاه آزاد و پیام نور، حتما باید دارای مدرک

ر این صورت، امکان ثبت نام را نخواهند داشت. همچنین فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی باشند؛ در غی

هنرستان و فنی و حرفه ای نیز، باید حتما دارای مدرک کاردانی باشند تا بتوانند در ثبت نام این دانشگاه 

 .اقدام نمایند

  اند، امکان در صورت پذیرش در برخی از دانشگاه های آزاد که فراخوان ثبت نام و جذب دانشجو داده

 .انتقالی وجود نخواهد داشت. لذا در انتخاب واحد دانشگاهی مورد نظر، نهایت دقت را داشته باشید



 

 
 

  فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و یا پیراپزشکی که دارای تعهد خدمت می باشند، امکان ثبت نام را

 .نخواهند داشت

 اولویت پذیرش بر اساس انتخاب رشته داوطلبان با رشته های ابتدایی و اولی خواهد بود. 

 هر یا تهران آزاد دانشگاه کنکور بدون حقوق رشته متقاضیانی که دیپلم آنان غیر مرتبط باشد، اما در 

 .ذرانندبگ را نظر مورد رشته به مربوط جبرانی دروس است الزم شوند، پذیرش به موفق دیگری دانشگاه

  

  

، بر روی لینک مربوطه کلیک رشته حقوق بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

  .کنید

  

  

  

 ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های مختلف

ممکن است سوال کنید که در کدام دانشگاه های می توان برای ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور اقدام کرد؟ در 

شما برای ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور، می توانید  پاسخ به این سوال باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که

شما داوطلبان عزیز به جز دانشگاه های سراسری در دانشگاه های مختلف اقدام به انجام این کار کنید. در واقع، 

می توانید در مابقی دانشگاه ها در رشته حقوق بدون کنکور، ثبت نام کرده و درس بخوانید. به یاد داشته باشید 

که این امکان فقط برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان پذیر می باشد. برخی از دانشگاه 

  :ید در آن ها نسبت به ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور، اقدام نمایید، شامل موارد زیر می باشندهایی که می توان

  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7/


 

 
 

  ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های آزاد

وقتی نام ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی به گوش می رسد، همه افراد اولین دانشگاهی که به ذهنشان می آید، 

المی می باشد. لذا، یکی از دانشگاه هایی که شما متقاضیان گرامی می توانید در آن برای ثبت نام دانشگاه آزاد اس

رشته حقوق بدون کنکور اقدام کنید، دانشگاه آزاد می باشد. برای ثبت نام در این دانشگاه ها، شما عزیزان باید به 

جعه کرده و سپس مراحل ذکر شده که مرا azmoon.org سایت اصلی خود این دانشگاه به نشانی الکترونیکی

بخش های پیشین بیان کردیم، را به خوبی انجام دهید. الزم به ذکر است تا بدانید که شما عزیزان می توانید در 

مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی در این دانشگاه ها در رشته حقوق بدون کنکور دانشگاه 

داشته باشید که اگر قصد ثبت نام در این دانشگاه ها را دارید، شهریه رشته حقوق بدون  آزاد ثبت نام کنید. به یاد

  .کنکور در آن ها نسبت به سایر دانشگاه ها بیشتر است

  

  

 . لیک کنیدبر روی لینک مربوطه کazmoon.org  برای آشنایی بیشتر با سایت

  

  

  

 ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های غیر انتفاعی

یکی دیگر از دانشگاه هایی که ما عزیزان می توانید در آن در رشته حقوق بدون آزمون پذیرفته شوید، دانشگاه 

فی از رشته حقوق های غیر انتفاعی می باشند. شما عزیزان می توانید در این دانشگاه های در گرایش های مختل

 :ثبت نام کرده و درس بخوانید. برخی از این گرایش ها، شامل موارد زیر می باشند

 فقه و حقوق امامی 

https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/azmoon-org/


 

 
 

 فقه و حقوق حنفی 

 فقه و حقوق شافعی 

  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 فقه و حقوق اسالمی 

یر انتفاعی نسبت به سایر دانشگاه الزم به ذکر است تا بدانید که شهریه رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های غ

  .ها، کم تر است

  

  

 



 

 
 

  

  

 ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های پیام نور

نور در شته حقوق درس بخوانید، به یاد داشته باشید که باید در مقطع اگر می خواهید که در دانشگاه های پیام 

 فقه، کارشناسی ثبت نام نمایید. در مقطع کارشناسی در این دانشگاه می توانید در گرایش های مختلفی همچون: 

ش بخ در که طور همان. خوانید درس آزمون در شرکت بدون....  و اسالمی حقوق اسالمی، حقوق مبانی حقوق،

  .های قبلی مقاله بیان شده است، برای ثبت نام در این دانشگاه باید به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید Sanjesh.org برای آشنایی کامل با سایت سازمان سنجش

  

  

 ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های علمی کاربردی

شما داوطلبان عزیز عالوه بر دانشگاه های ذکر شده، می توانید در دانشگاه های علمی کاربردی نیز فرایند ثبت نام 

و یا دیپلم رشته حقوق بدون کنکور را انجام دهید. برای ثبت نام در این دانشگاه، باید دیپلم سه ساله نظام قدیم 

نظام جدید خود را ارائه دهید. برای ثبت نام در این دانشگاه نیز باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید. 

دانشگاه علمی کاربردی، در مقاطع تحصیلی مختلف اعم از: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته حقوق 

بدانید که در دانشگاه علمی کاربردی شما داوطلبان گرامی بدون آزمون، دانشجو می پذیرد. الزم به ذکر است تا 

می توانید در گرایش های متنوعی از رشته حقوق ادامه تحصیل دهید. گرایش هایی مختلف رشته حقوق در این 

  .باشند می …دانشگاه ها، شامل: ارشاد و معاضدت قضایی، حقوق قضایی، حقوق ثبتی، شورای حل اختالف و 

https://irantahsil.org/sanjesh-org/
https://irantahsil.org/sanjesh-org/


 

 
 

  

 های دارای رشته حقوق بدون کنکور لیست دانشگاه

هم اکنون که دانستید در کدام نوع از دانشگاه ها می توانی بدون شرکت در کنکور در رشته حقوق ثبت نام کنید، 

ممکن است سوال کنید که اسامی دانشگاه های ذکر شده کدامند؟ برای پاسخ به این سوال شما عزیزان را به طور 

ی دانشگاه های دارای رشته حقوق بدون کنکور، آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با کامل و مفصل با لیست اسام

  .اسامی هر یک از این دانشگاه ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 اسامی دانشگاه های پیام نور دارای رشته حقوق بدون آزمون

  

 دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری

 استان خراسان جنوبی دانشگاه پیام نور

 دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

 دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

 دانشگاه پیام نور استان خوزستان

 زنجان دانشگاه پیام نور استان

 دانشگاه پیام نور استان سمنان

 دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

  



 

 
 

 اسامی دانشگاه های غیر انتفاعی دارای رشته حقوق بدون کنکور

  

 موسسه غیر انتفاعی مجازی ایرانیان -استان تهران 

 موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران مهر دانش -استان تهران 

 موسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی -استان تهران 

 موسسه غیر انتفاعی نور هدایت -استان چهارمحال وبختیاری 

 موسسه غیر انتفاعی ابن یمین -استان خراسان رضوی 

  موسسه غیر انتفاعی بیهق -استان خراسان رضوی 

 موسسه غیر انتفاعی پارس رضوی -استان خراسان رضوی 

 موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی -استان خراسان رضوی 

  دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی -ان استان سمن

 موسسه غیر انتفاعی سناباد -استان خراسان رضوی 

 موسسه غیر انتفاعی مولوی -استان سمنان 

 موسسه غیر انتفاعی ادیبان -استان سمنان 

  



 

 
 

 لیست دانشگاه های آزاد دارای رشته حقوق بدون کنکور

  

  کازرون واحد –استان فارس 

  الرستان واحد –استان فارس 

  مرودشت واحد –استان فارس 

  ممسنی نورآباد واحد –استان فارس 

  ریز نی واحد –استان فارس 

  تاکستان واحد –استان قزوین 

  قم واحد –استان قم 

  بانه واحد –استان کردستان 

  سنندج واحد –استان کردستان 

  قروه واحد –استان کردستان 

  بافت واحد –استان کرمان 

  بم واحد –استان کرمان 

  جیرفت واحد –استان کرمان 

  رفسنجان واحد –استان کرمان 



 

 
 

  کرمان واحد –استان کرمان 

  سیرجان واحد –استان کرمان 

 غرب آباد اسالم واحد –استان کرمانشاه 

  

  چارت درسی رشته حقوق

شما عزیزان در صورتی که موفق به ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور در دانشگاه های ذکر شده شوید، دروس 

مختلفی را باید پاس کنید. حال ممکن است سوال کنید که چه تعداد دروسی را باید در ترم های مختلف پاس 

درسی را پاس کنید. تعداد دروس  واحد 135کنیم؟ شما عزیزان باید برای فارغ التحصیلی در این رشته، حدود 

 :عمومی و پایه و .... این رشته به شرح زیر می باشند

 واحد 135 : تعداد کل واحدها

 واحد 20 : دروس عمومی

 واحد 15 : دروس پایه

 واحد 94 : دروس اصلی و تخصصی

 واحد 6 : دروس اختیاری

  



 

 
 

 

  

  

 دروس عمومی رشته حقوق

  

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 ادبیات فارسی 4 دو درس ازدروس مبانی نظری اسالم



 

 
 

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 زبان عمومی 2 یک درس از دروس اخالق اسالمی

 1 1تربیت بدنی  2 یک درس از دروس انقالب اسالمی

 1 2تربیت بدنی  2 یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسالمی

 20 جمع 2 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی

  

 دروس پایه رشته حقوق

  

 نام درس نام درس

 1حقوق جزای عمومی  مقدمه علم حقوق

 اشخاص و حمایت از محجورین - 1حقوق مدنی 1حقوق اساسی 

 عربی مبانی علم اقتصاد

 مبانی جامعه شناسی مالیه عمومی

  



 

 
 

  

 حقوق کارشناسی و تخصصی رشته اصلی دروس

  

 نام درس نام درس

 2حقوق جزای عمومی   2حقوق اساسی 

 2و1حقوق بین الملل عمومی  3حقوق جزای عمومی 

 2و1حقوق اداری  حقوق سازمان های بین المللی

 4و 3و 2و1متون فقه  2و1اصول فقه 

 شرکتها -2حقوق تجارت اشخاص -1حقوق تجارت 

 ورشکستگی -4حقوق تجارت  اسناد تجاری -3حقوق تجارت 

 کلیات قراردادها -3حقوق مدنی  اموال و مالکیت -2حقوق مدنی



 

 
 

 خانواده -5حقوق مدنی  الزامات خارج از قراردادها -4حقوق مدنی

 معین قسمت ب عقود -7حقوق مدنی عقود معین قسمت الف -6حقوق مدنی 

 3و2و1آئین دادرسی مدنی  شفعه، وصیت و ارث -8حقوق مدنی

 زبان خارجی تخصصی -2متون حقوقی به زبان خارجی -1متون حقوقی 

 2و1کار تحقیقی  2و1آئین دادرسی کیفری

 جرم شناسی 2و1حقوق بین الملل خصوصی 

 2و1قواعد فقه  3و2و1حقوق جزای اختصاصی 

 ادله اثبات دعوی حقوق تطبیقی

 پزشکی قانونی حقوق کار

  



 

 
 

 دروس اختیاری رشته کارشناسی حقوق

  

 نام درس نام درس

 پلیس علمی 2و1بزهکاری اطفال 

 حقوق دریایی کیفرشناسی

 داوری بین المللی حقوق هوایی

 آیات االحکام اصول روابط بین الملل

 حقوق بیمه حقوق ثبت

 اصطالحات حقوقی به زبان عربی حقوق بانکی

 حقوق بشر در اسالم تامین اجتماعی

 دادرسی های اختصاصی کیفری احوال شخصیه در فقه عامه

 مالکیت معنوی تاریخ حقوق

 کارآموزی قضایی )عملی( فلسفه حقوق



 

 
 

 نام درس نام درس

 رویه قضایی جامعه شناسی حقوق

 حقوق قضایی حقوق و کامپیوتر

 آمار حقوق ارتباطات

  

  

 بازار کار رشته حقوق

از بهترین کارهایی که شما فارغ التحصیالن رشته حقوق می توانید در آن به کار کردن به پردازید، وکالت است 

که نیازمند گذراندن آزمون کانون وکال و گرفتن پرونده وکالت است. بعد از اینکه شما در آزمون قضاوت شرکت 

ز قبول شدید، می توانید با استفاده از آزمون های استخدامی در اداره های مختلف کردید و مصاحبه شفاهی را نی

مشغول به کار شوید. به علت ازدیاد فارغ التحصیالن در این رشته در حال حاضر شاغل شدن کار آسانی نیست و 

ر شود می تواند به های زیادی مواجه است. اما اگر دانشجویی در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهبا محدودیت

شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک، شهرداری و شرکت های مختلف امید داشته باشد. شخصی که 

در آزمون ورودی کانون وکال قبول شود بعد از این که دو سال کار آموزی را با موفقیت سپری کند می تواند پروانه 

توانند اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کنند می وکالت گرفته و دفتر وکالت تأسیس کند و همچنین

 این رشته را در دانشگاه ها تدریس کند.

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدبازار کار رشته حقوق برای آشنایی بیشتر با

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/


 

 
 

  

  

  

 شهریه رشته حقوق بدون کنکور

شهریه رشته حقوق بدون کنکور، در دانشگاه های مختلف، متفاوت می باشد. در واقع، دانشگاه آزاد نسبت به 

دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور، کمی بیشتر است. در مقابل، دانشگاه غیر انتفاعی 

یان رشته حقوق دریافت می کند. به یاد داشته باشید نسبت به تمامی این دانشگاه ها شهریه کمتری را از دانشجو

که شهریه ثابت هر یک از این دانشگاه ها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند و ساالنه برای ورودی های مختلف، 

تغییر می نمایند. اگر که می خواهید اطالع دقیقی از شهریه هر یک از این دانشگاه ها دریافت کنید، می توانید با 

به شما عزیزان به طور دقیق شهریه رشته حقوق بدون  ارتباط برقرار کنید. مشاوران ما ایران تحصیل مشاوران ما در

  .کنکور را در تمامی دانشگاه های ذکر شده، بیان خواهند کرد

  

  

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 

  

  

  جدیدترین اخبار پیرامون رشته حقوق بدون کنکور

 امنیت شغلی در رشته حقوق نسبت به سایر رشته های علوم انسانی بیشتر است

علوم های دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز با بیان اینکه امنیت شغلی در رشته حقوق نسبت به سایر رشته

ترین مشاغلی است که ها مهمانسانی بیشتر است، گفت: وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوره حقوقی به شرکت

 .خوانان وجود دارد برای حقوق

 پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه علوم قضائی آغاز شد



 

 
 

 آموختگان دانش بین از ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در نیمسال اول سال

 اساس بر ،( شوند آموخته دانش ۱۴۰۱/۶/۳۱ تاریخ تا اینکه به مشروط)  هادانشگاه سایر کارشناسی دانشجویان و

 مورخ /۳۰۰۴۳۰ شماره به ارشد کارشناسی تحصیلی دوره در درخشان استعداد آزمون بدون پذیرش نامه آئین »

 .پذیردمی دانشجو مندرج شرایط با « ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

 الملل در مراکز آموزشی کشور تا افزایش حقوق استادان حق التدریساز حضور بیش از صد هزار دانشجوی بین

گل, وزیر علوم با انتشار نامه و پیامی در فضای مجازی از تصویب طرح تاسیس شبکه ملی  محمد علی زلفی

نامه حمایتی این طرح با  گفت: تفاهم عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و آزمایشگاهی در کمیسیون شورای

 .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده است

  

  

 :اطالعیه

دانشگاه های دولتی در رشته حقوق بدون کنکور، دانشجو نمی پذیرند. داوطلبان برای قبولی در رشته حقوق در 

ی، دانشگاه عالمه طباطبایی و ... باید در کنکور دانشگاه های دولتی همچون دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشت

  .سراسری شرکت نموده و رتبه الزم را کسب نمایند

  

  

  

 خالصه مطلب

 ثبت نام رشته حقوق بدون کنکور ما در این مقاله سعی کردیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با نحوه

در دانشگاه های مختلف آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که پیش از ثبت نام در این رشته در دانشگاه های مختلف، 



 

 
 

 که است بهتر این، بر عالوه. آورید دست به کنکور بدون حقوق رشته شهریه حتما اطالعات دقیقی را در رابطه با

یشی را از رشته حقوق انتخاب کنید، که به آن عالقمند گرا سپس و داشته نظر در را خود عالقه رشته انتخاب برای

هستید. اگر در این زمینه به کمکی احتیاج دارید و یا سوالی دارید، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل 

ته ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است تا با شماره های درج شده در مقاله تماس گرف

و یا برای ما در زیر این مقاله، کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن سواالت شما را پاسخ داده 

  .و شما داوطلبان عزیز و گرامی را یاری خواهند کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله


