
 

 
 

طی تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره دانشگاه علم و فرهنگ و رایزنی های انجام شده با سازمان سنجش آموزش 

ون رشته های بد.نموددر دو نوبت مهرو بهمن شروع به پذیرش  1401کشوردانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور در سال 

 -میکروبیولوژی  -صنایع  -شامل تمامی رشته های پرطرفدار دانشگاهی من جمله عمران  کنکور دانشگاه علم و فرهنگ

حقوق و روانشناسی است که مطابق شرایط و ضوابط خاصی دانشجو پذیرش می کند.همچنین در  -معماری  -شیمی دارویی 

لم و فرهنگ بدون کنکور می توانند از مشاوره و پشتیبانی صورت وجود هرگونه سوال و ابهامی در خصوص دانشگاه ع

  .آنالین سامانه مشاوره تحصیلی ایران تحصیل کمک بگیرید. با ما در ادامه مقاله همراه باشید

  

  اطالعیه پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه علم و فرهنگ

یرش بدون کنکور دانشجو برای ترم های مهر و بهمن پیرو اطالعیه روابط عمومی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ پذ

انجام خواهد گرفت ضمنا ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ از طریق سامانه ثبت نام بدون  1401

سر کشور از طریق تلفن از سرا 9099075307کنکور دانشگاه غیر انتفاعی و یا تماس با مرکز ثبت نام تلفنی به شماره 

 .بت خواهد بودثا

آن دسته از داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل بدون کنکور می باشند، می توانند اقدام به انتخاب رشته های بدون کنکور 

نمایند. لیست رشته های دانشگاه علم و فرهنگ تهران در گروه های آزمایشی مختلف متفاوت می  99دانشگاه علم و فرهنگ 

ان عزیز می توانند برای ثبت نام با توجه به جدول رشته های گروه های آزمایشی خود به انتخاب باشد به همین دلیل متقاضی

 .دست بزنند

رتبه علمی کسب شده در دانشگاه علم و فرهنگ در سال های اخیر بسیار باال می باشد. به همین دلیل متقاضیان زیادی 

رخشش دانشگاه علم و فرهنگ در برخی از دانشگاه های کشور داوطلب پذیرش و همچنین ورود به این دانشگاه می باشند. د

به میزانی است که می توان آن را در زمره دانشگاه های با سطح سواد علمی بسیار باال دانست . بنابراین در صورت 

 .تحصیل در این رشته ها شما خواهید توانست به یکی از افراد با معلومات باال در رشته مورد نظر تبدیل شوید

  

 ثبت نام دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور

دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور در دو نوبت ترم مهر و ترم بهمن صورت خواهد پذیرفت. به همین دلیل داوطلبان عزیز 

می تواننددر هر یک از زمان ها در صورت واجد شرایط بودن ، از بین لیست رشته های دانشگاه علم و فرهنگ تهران و یا 

هر یک از دانشگاه های مورد نظر خود دست به انتخاب بزنند و کد رشته محل های انتخابی خود را در فرم انتخاب رشته 

 .وارد نمایند

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور برای دانشگاه های غیر انتفاعی در ترم مهر در مرداد ماه امکان پذیر خواهد بود و همچنین 

ماه نیز در همان زمان صورت خواهد پذیرفت. همچنین جهت انجام ثبت نام الزم است به ثبت نام برای داوطلبان بهمن 

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%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
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سامانه سنجش و آموزش کشور مراجعه نموده و ثبت نام خود را به انجام برسانند. خرید کارت اعتباری ثبت نام برای تمامی 

 .رشته ها و برای کلیه متقاضیان الزامی خواهد بود

خاب رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ همزمان با ثبت نام رشته های پیراپزشکی الزم به ذکر است که انت

غیرانتفاعی بدون آزمون صورت خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور برای ایجاد امکان 

از ثبت نام حتما به جدول شهریه این دانشگاه  ادامه تحصیل متقاضیان خود ، شهریه را دریافت می نماید، به همین دلیل قبل

 .دقت داشته باشید و بر همین اساس دست به انتخاب رشته بزنید

  

 ک کنیدکلی رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسریجهت اطالع از 

  

 1401رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ 

 در دو رشته زیر دانشجو میپذیرد 1401-1401دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی سال تحصیلی 

 آمار و سنجش آموزشی  .1

 هتلداری دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور .2
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 ر واحد های غیرانتفاعیلیست رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دیگ

  

 گروه هنر گروه علوم انسانی گروه تجربی گروه ریاضی و فیزیک
گروه زبان 

 های خارجه

 فیزیوتراپی

 مهندسی عمران

 مهندسی معماری

 مهندسی صنایع

 زیست شناسی جانوری

 زیست شناسی دریا

 زیست فناوری

 شیمی کاربردی

 کاردانی گردشگری

 کاردانی علوم قضایی

 کاردانی بیمه

 کاردانی حسابداری

کاردانی امور مالی و 

 کاردانی گرافیک

 کاردانی انیمیشن

کاردانی حفاظت و 

 مرمت آثار تاریخی

 کاردانی باستان شناسی

کاردانی 

آموزش زبان 

 انگلیسی

کاردانی 

مترجمی زبان 

 انگلیسی

ی زبان مترجم



 

 
 

 مهندسی نقشه برداری

 معماری داخلی

 مهندسی کامپیوتر

 علوم کامپیوتر

 مهندسی پزشکی

 مهندسی مکانیک

 مهندسی هوافضا

 مهندسی انرژی

 مهندسی شیمی

 شیمی محض

 شیمی کاربردی

 علوم و مهندسی باغبانی

 مهندسی ایمنی صنعتی

 مهندسی ساخت و تولید

 مهندسی فضای سبز

 علوم و مهندسی خاک

 علوم و مهندسی باغبانی

 مهندسی خط و سازههای ریلی

 مهندسی مواد و متالورژی

 شیمی محض

 مهندسی شیمی

 گیاه پزشکی

 زمین شناسی

 اقتصاد کشاورزی

 مهندسی پزشکی

 مهندسی پلیمر

 علوم و مهندسی محیط زیست

 علوم و مهندسی باغبانی

 علوم و مهندسی خاک

 مهندسی اپتیک و لیزر

ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار

 مهندسی فضای سبز

 علوم و مهندسی جنگل

 علوم و مهندسی شیالت

 م و مهندسی محیط زیستعلو

علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 ()کشاورزی

کاردانی تکنولوژی مواد 

 مالیاتی

کاردانی مدیریت 

 بازرگانی

کاردانی مدیریت 

 صنعتی

 کاردانی امور دولتی

 کاردانی هتلداری

کاردانی آموزش و 

 پرورش ابتدایی

 کاردانی امور فرهنگی

کاردانی تربیت مبلغ 

 قرآن کریم

 کاردانی اشتغال

نی اقتصاد کار و کاردا

 بهره وری

 کاردانی روابط کار

 تاریخ اسالم

 زبان و فرهنگ عربی

 حسابداری

علم اطالعات و دانش 

 شناسی

فرهنگ و معارف 

 کاردانی هنر سفالگری

 کاردانی گرافیک

 ارتباط تصویری

تلویزیون و هنرهای 

 دیجیتالی

 طراحی صنعتی

 مرمت بناهای تاریخی

 طراحی لباس

 ارتباط تصویری

 سینما

 نقاشی

نوازندگی موسیقی 

 ایرانی

 طراحی پارچه

 هنر اسالمی

 ادبیات نمایشی

 کتابت و نگارگری

 نمایش عروسکی

 هنر اسالمی

تلویزیون و هنرهای 

 انگلیسی

زبان و ادبیات 

 آلمانی

آموزش زبان 

 انگلیسی

کاردانی 

آموزش زبان 

 انگلیسی

زبان و ادبیات 

 انگلیسی



 

 
 

 کاردانی فنی عمران

 کاردانی فنی برق

 نقشه برداریکاردانی 

 کاردانی معماری

 مدیریت امور گمرکی

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت امور بانکی

 مدیریت بیمه

 مذیریت صنعتی

 مدیریت مالی

 مدیریت دولتی

 کاردانی حسابداری

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

 کاردانی حسابداری

 کاردانی مدیریت بازرگانی

 مدیریت صنعتیکاردانی 

 کاردانی مخابرات

 کاردانی شهرسازی

 غذایی

 کاردانی امور زراعی و باغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری 

 ازگیاهان دارویی و معطر

ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار

 کاردانی امور اراضی

علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 ()کشاورزی

 ر زراعی و باغیکاردانی امو

کاردانی فنی عملیات 

 پتروشیمی

 کاردانی شیمی آزمایشگاهی

کاردانی بهینه سازی مصرف 

 انرژی

 کاردانی پاالیش گاز

کاردانی تکنولوژی صنایع 

 غذایی

 مهندسی برق

 مهندسی عمران

 مهندسی معماری

 مهندسی صنایع

 اسالمی

 علوم تربیتی

 علوم ورزشی

 مدیریت بازرگانی

 زبان و ادبیات فارسی

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی

 مدیریت صنعتی

 مدیریت بیمه

 حقوق

 جغرافیا

 مالیمدیریت 

 مدیریت امور گمرکی

 مدیریت دولتی

 فقه و حقوق اسالمی

 روانشناسی

 علوم تربیتی

 کاردانی امور دولتی

 مشاوره

 دیجیتالی

طراحی و ساخت طال 

 و جواهر

 مرمت بناهای تاریخی

 عکاسی

 کارگردانی تلویزیون



 

 
 

 کاردانی حقوق قضایی

کاردانی اقتصاد کار و بهره 

 وری

 کاردانی اشتغال

 کاردانی بیمه

 کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری 

 ازگیاهان دارویی و معطر

 کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات 

 گیاهی

 کاردانی آمار

کاردانی بهینه سازی مصرف 

 انرژی

 علم اطالعات و دانش شناسی

 فقه و حقوق اسالمی

 حقوق

 جغرافیا

 حسابداری

 علوم ورزشی

 علوم تربیتی

 مهندسی مکانیک

 مهندسی نقشه برداری

 معماری داخلی

 کامپیوترمهندسی 

 علوم کامپیوتر

 مهندسی انرژی

 مهندسی شهرسازی

 مهندسی معدن

 مهندسی نفت

 مهندسی هوافضا

 مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی خط و سازه های 

 ریلی

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 مهندسی صنایع مبلمان

 مهندسی ساخت و تولید

 ریاضیات و کاربردها

 کاردانی نقشه برداری

 عمرانکاردانی فنی 

 اقتصاد

مدیریت کسب و 

 کارهای کوچک

 گردشگری

 هتلداری

 علوم قرآن و حدیث

 زبان و ادبیات عربی

 علوم قرآن و حدیث

 فلسفه و کالم اسالمی

تبلیغ  -معارف اسالمی

 و ارتباطات

ارف اسالمی و مع

 علوم تربیتی

معارف اسالمی و 

 مدیریت

 کاردانی امور فرهنگی

 زبان شناسی

 مامایی بدون کنکور

 مددکاری اجتماعی

 علوم قضایی

مدیریت کسب و 



 

 
 

 ریاضیات و کاربردها

کاردانی تکنولوژی مواد 

 غذایی

 اقتصاد کشاورزی

کاردانی ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

مدیریت کسب و کارهای 

 کوچک

 فناوری زیست

 هتلداری

 علوم و مهندسی جنگل

 باستان شناسی

 کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 جامعه شناسی

 آمار

 کاردانی نقشه برداری

کاردانی تکنولوژی تولیدات 

 گیاهی

 زیست فناوری

 زیست شناسی گیاهی

 آمار و سنجش آموزشی

 کاردانی فنی صنایع

 کاردانی فنی مکانیک

مهندسی هوافضامهندسی 

 هوافضا

 کاردانی معماری

 کاردانی معماری سنتی

 کاردانی شهرسازی

 کاردانی فنی جوشکاری

 کاردانی آمار

 علوم مهندسی

 حسابداری

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت بیمه

 مدیریت صنعتی

 مدیریت مالی

مدیریت کسب و کارهای 

 کوچک

 مدیریت و بازرگانی دریایی

 مدیریت فرهنگی هنری

 کاردانی حسابداری

 کارهای کوچک

 گردشگری

 روابط عمومی

 روزنامه نگاری

مدیریت فرهنگی 

 هنری

 هتلداری

 زبان و ادبیات عربی

 شیعه شناسی

فلسفه و حکمت 

 اسالمی

 باستان شناسی



 

 
 

کاردانی ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

کاردانی تکنولوژی صنایع 

 غذایی

 و مهندسی محیط زیستعلوم 

 علوم و مهندسی شیالت

 علوم و مهندسی جنگل

 کاردانی علوم ورزشی

 کاردانی فنی جوشکاری

 روانشناسی

 گردشگری

 هتلداری

 مهندسی فضای سبز

 کاردانی مدیریت صنعتی

 کاردانی مدیریت بازرگانی

 کاردانی امور بانکی

 کاردانی علوم ورزشی

 کاردانی هتلداری

 دریاییمدیریت و بازرگانی 

 کاردانی حقوق قضایی

 کاردانی بیمه

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

 کاردانی مدیریت بازرگانی

 علوم قرآن و حدیث

 زبان و ادبیات عربی

 علوم قرآن و حدیث

 فارسیزبان و ادبیات 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 فلسفه و کالم اسالمی

تبلیغ و  -معارف اسالمی

 ارتباطات

معارف اسالمی و علوم 

 تربیتی

 معارف اسالمی و مدیریت

 کاردانی امور فرهنگی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن 

 کریم

کاردانی تربیت معلم قرآن 



 

 
 

 فقه و حقوق اسالمی

 علوم و مهندسی آب

 مهندسی نقشه برداری

 زبان و ادبیات فارسی

 مهندسی صنایع مبلمان

 روانشناسی

کاردانی تکنولوژی مواد 

 غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط 

 زیست

 کاردانی امور زراعی وباغی

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 جغرافیا

 نگاریروزنامه 

 زمین شناسی

 مهندسی ساخت و تولید

 مترجمی زبان عربی

 زبان و ادبیات عربی

 علوم قرآن و حدیث

 فقه و حقوق اسالمی

 کریم

 علوم ورزشی

 روانشناسی

 روابط عمومی

 جامعه شناسی

 آمار و سنجش آموزشی

 شیعه شناسی

 باستان شناسی

 علوم سیاسی

 جغرافیا

 کاردانی مخابرات

 کاردانی مدیریت صنعتی

 کاردانی حقوق قضایی

کاردانی آموزش و پرورش 

 ابتدایی

 کاردانی امور دولتی

 علوم سیاسی

 کاردانی اشتغال

کاردانی اقتصاد کار و بهره 

 وری



 

 
 

 فلسفه و حکمت اسالمی

 فلسفه و عرفان اسالمی

 اقتصاد

 علوم سیاسی

 شیعه شناسی

 زبان و ادبیات فارسی

 کاردانی هتلداری

  

 اطالعیه

متقاضیان محترم پذیرش در دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ رشته های باال مربوط به این واحد دانشگاهی نیست این 

 .غیرانتفاعی می باشدلیست مربوط به کلیه واحد های 

  

  

 زیرگروه رشته های دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور

شامل رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلفی می باشد به همین دلیل خوشبختانه  لیست رشته های دانشگاه علم و فرهنگ تهران

امکان ثبت نام و انتخاب رشته را برای تمامی داوطلبان در هر یک از رشته ها فراهم می آورد. نکته بسیار مهم در این 

شرایط می باشید، می توانید برای  زمینه این است که حتما به شرایط تعیین شده برای پذیرش توجه نمایید و چنانچه واجد این

 .ثبت نام اقدام نمایید

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با لیست رشته های دانشگاه علم و فرهنگ تهران و نحوه گزینش این دانشگاه می 

ز مشاوره توانید با شماره هی مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید و همچنین با برقراری این ارتباط خواهید توانست ا

انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ نیز بهره مند گردید. کافی است با تلفن ثابت خود شماره های مودر 

 .نظر را شماره گیری نمایید

 .کلیک کنید  شرایط ورود به دانشگاه فنی و حرفه ایجهت اطالع دقیق از 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 

 اخبار پیرامون دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور

 فرهنگپویایی دانشجویی؛ کیفیت آموزشی در علم و 

 ۲۰۲۲ایران در سال  ۲۲جهان و رتبه  ۶۵۳علم و فرهنگ بر اساس نظام رتبه بندی سایمگوی اسپانیا عالوه بر کسب رتبه 

 .در سه سال پیاپی رتبه یک دانشگاه نو آور ایران را ازآن خود نموده است

 فراخوان جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و فرهنگ

ه به جهاد دانشگاهی با هدف توسعه کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی، هیأت علمی تمام وقت دانشگاه علم و فرهنگ وابست

های مدیریت کند.این دانشگاه با هدف توسعه کیفی خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح دکتری تخصصی رشتهجذب می

طریق فراخوان جذب  ، ازHSE مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، حقوق خصوصی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 .کنداعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات علمی تمام وقت )پیمانی( جذب می

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 



 

 
 

  

 خالصه مطلب

رشته با توجه به  ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ برای سال تحصیلی دانشگاه علم و فرهنگ بدون کنکور از میان داوطلبان واجد شرایط 

رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ  دانشجو می پذیرد. ما در این مقاله های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ

و توضیحات ثبت نام را به طور کامل توضیح داده ایم چنانچه شما داوطلب گرامی در فرایند دانشگاه علم و فرهنگ  1401

 .توانید با کارشناسان ما در آکادمی ایران تحصیل تماس بگیریدشید، میبدون کنکور سوال داشته با
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