
 

 
 

داوطلبان با هر رشته تحصیلی میتوانند در کنکور گروه آزمایشی هنر شرکت نمایند. دانشگاه هنر تهران یکی از بهترین 

دانشگاه هستند و بر سر پذیرش  دانشگاه ها در زمینه رشته های هنری است و هر ساله افراد زیادی داوطلب ورود به این

رشته های مورد عالقه خود با یکدیگر به رقابت میپردازند. ساالنه دانشگاه های زیادی از سراسر کشور اقدام به پذیرش 

رشته های بدون کنکور دانشگاه هنر  دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی میکنند. در ادامه به نحوه پذیرش در دانشگاه هنر و

  .ته شده است. در صورت وجود سوال، میتوانید با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرماییدپرداخ تهران

  

 **اطالعیه**

در حال حاضر ثبت نام این دانشگاه تنها با شرکت در کنکور سراسری امکان پذیر است و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 

 .ن وجود نداردهای دانشگاه هنر تهرایا بدون کنکور در میان رشته

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر تهران یکی از بهترین مراکز آموزشی کشور در زمینه تحصیل در رشته های زیر شاخه هنر است که داوطلبان 

این دانشگاه در مقاطع زیادی ساالنه با شرکت در آزمون سراسری شانس خود را برای ورود به این دانشگاه امتحان میکنند. 

مختلف تحصیلی دانشجو میپذیر، اما همانطور که پیش تر ذکر شد به علت متقاضیان زیادی که برای ورود به دانشگاه هنر 

تهران وجود دارد، امکان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور برای کد رشته های این دانشگاه وجود ندارد. الزم 

ه رشته های زیادی به لیست رشته های بدون کنکور افزوده میشود و ممکن است طی سال های بعد، کد به ذکر است که هرسال

رشته های بدون کنکور دانشگاه هنر تهران نیز به داوطلبان ارائه شود. اما تا این لحظه تحصیل در این دانشگاه تنها با شرکت 

 .در آزمون سراسری امکان پذیر است

 هنر تهران)محل تحصیل کرج( لیست رشته های دانشگاه

 توضیحات رشته

   آهنگسازي

نوازندگي موسیقي 

 ایراني
 مربوط به نوازندگان ساز تار

نوازندگي موسیقي 

 ایراني
 مربوط به نوازندگان ساز سنتور

نوازندگي موسیقي 

 ایراني
 مربوط به نوازندگان ساز عود و سه تار



 

 
 

نوازندگي موسیقي 

 ایراني
 نوازندگان ساز قانون و قیچكمربوط به 

نوازندگي موسیقي 

 ایراني
 مربوط به نوازندگان ساز كمانچه و ني 

نوازندگي موسیقي 

 جهاني
 مربوط به نوازندگان پیانو 

نوازندگي موسیقي 

 جهاني
 مربوط به نوازندگان ساز بادي

نوازندگي موسیقي 

 جهاني
 مربوط به نوازندگان ساز زهي آرشه اي

موسیقي نوازندگي 

 جهاني
 مربوط به نوازندگان ساز گیتار

   فرش

  

  

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نوربرای اطالع از 

  

 لیست رشته های دانشگاه هنر تهران

 رشته

 ادبیات نمایشی

 ارتباط تصویری

 بازیگری

 سینما

 صنایع دستی

 طراحی پارچه

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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/
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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/


 

 
 

 طراحی صحنه

 طراحی صنعتی

 عکاسی

 مجسمه سازی

 نقاشی

 نمایش عروسکی 

  

 نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه هنر تهران

همانطور که اشاره شد، امکان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه هنر تهران وجود ندارد، عالقه مندان برای تحصیل در این 

سایر دانشگاه های دانشگاه میتوانند خود را برای شرکت در کنکور سراسری آماده کنند و یا در رشته های بدون کنکور 

کشور مشغول به تحصیل شوند. افرادی که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند با مراجعه به سایت دانشگاه هنر تهران می 

 .توانند مدارک مورد نیاز را بارگذاری و ثبت نام خود را تکمیل نمایند

  مدارک الزم برای ثبت نام

 نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید با امضاء و ُمهر دبیرستان یا سازمان  اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله

 آموزش پرورش

 دانشگاهی با امضاء و ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورشاصل و یا گواهی مدرک پیش 

 باشندشگاهی میدانگواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش. 

  برگ کپی کامل شناسنامه و کارت ملی ۲اصل و 

  تهیه شده در سال جاری ۳×۴شش قطعه عکس 

 مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول 

 تاییدیه تحصیلی 

 تعهدنامه برای ثبت نام نهایی 

  



 

 
 

 

  

 لیست رشته های بدون کنکور هنر

هر ساله رشته ها زیادی در قالب پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی)بدون کنکور( از سوی سازمان سنجش ارائه میشود و 

این امکان به افرادی که به هر دلیلی در کنکور سراسری شرکت نکرده اند و یا موفق به کسب نتیجه مطلوبی نشده اند، داده 

دارک تحصیلی دیپلم بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند. در ادامه لیست رشته میشود تا در صورت عالقه مندی، با استناد بر م

رشته های بدون کنکور دانشگاه هنر تهران در بین  1401های بدون کنکور هنر آورده شده است. قابل ذکر است که در سال 

ذیرش در کنکور سراسری ورود به این دانشگاه، مشروط بر شرکت و کسب نتیجه و پ  رشته های بدون کنکور نبوده و

  .است

  

 لیست رشته های بدون کنکور هنر)مقطع کاردانی(

 کاردانی حرفه ای آرایش زنانه 



 

 
 

 کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه 

 کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه 

  امور موزه -کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 

 کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطالع رسانی 

  ای تبلیغاتکاردانی حرفه 

 چاپ پوشاک -کاردانی حرفه ای چاپ 

  طراحی چاپ -کاردانی حرفه ای چاپ 

  فرش دستباف -کاردانی حرفه ای صنایع دستی 

 کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش 

  معماری داخلی -کاردانی حرفه ای معماری 

  عکاسی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

  یکگراف -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

  نقاشی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

  نقاشی ایرانی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

 کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس 

 کاردانی حرفه ای طراحی لباس 

 کاردانی حرفه ای آشپزی 

 کاردانی حرفه ای قنادی 

 کاردانی حرفه ای انیمیشن 

 کاردانی حرفه ای بازیگری 

  تدوین فیلم -سینما کاردانی حرفه ای 

  تصویر برداری -کاردانی حرفه ای سینما 

  جلوه های ویژه -کاردانی حرفه ای سینما 

  صدابرداری -کاردانی حرفه ای سینما 

 فیلم سازی  کاردانی حرفه ای سینما 

  فیلم نامه نویسی -کاردانی حرفه ای سینما 

 کاردانی حرفه ای عکاسی خبری 

  هنری بازی های رایانه ایکاردانی حرفه ای کارگردانی 

 کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی 

 کارگردانی حرفه ای گریم 

  آواز ایرانی -کاردانی حرفه ای موسیقی 

  نوازندگی ساز ایرانی -کاردانی حرفه ای موسیقی 

 کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک 

  



 

 
 

 

   

 رشته های بدون کنکور هنر) مقطع کارشناسی(

 فرش 

 ینقاشی ایران 

 مرمت آثار تاریخی 

 هنر اسالمی 

 باستان شناسی 

 نقاشی ایرانی 

 مجسمه سازی 

 آهنگ سازی 

 کارگردانی تلویزیون 

 صنایع دستی 

 طراحی صنعتی 

 ارتباط تصویری 



 

 
 

 عکاسی 

 نقاشی 

 بازیگری 

 نمایش عروسکی 

 طراحی پارچه 

 طراحی لباس 

 سینما 

 نوازندگی موسیقی ایرانی 

 کتابت و نگارگری 

 ادبیات نمایشی 

 و هنرهای دیجیتالی تلویزیون 

 طراحی و ساخت طال و جواهر 

 1401دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور هنر 

هر ساله دفترچه راهنمای رشته های بدون کنکور توسط سازمان سنجش و یا مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی 

و انتخاب رشته آگاه شوند و سپس اقدام به  منتشر میشود تا داوطلبان با بررسی دقیق دفترچه، از شرایط و ضوابط ثبت نام

تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته نمایند. در ادامه دفترچه راهنمای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)بدون 

 .کنکور( در مقطع کارشناسی آورده شده است

دفترچه راهنمای انتخاب رشته بدون کنکور _ دانشگاه 

 سراسری
 دانلود

دفترچه راهنمای انتخاب رشته بدون کنکور _ دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 دانلود

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/بدون-کنکور-سراسری.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/بدون-کنکور-آزاد.pdf


 

 
 

 

  اخبار پیرامون رشته های بدون کنکور

 های روزانههای بزرگ به پذیرش بدون آزمون در رشتهورود دانشگاه

های روزانه برای پذیرش های بدون آزمون در های سازمان سنجش آموزش کشور از معرفی رشتهمعاون امور آزمون

ها امسال افزایش یافته بدون آزمون برخی دانشگاه های روزانههای بزرگ خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش در رشتهدانشگاه

 .است

 لیست رشته های بدون کنکور اعالم شد

در چند سال اخیر تصمیمات مختلفی در خصوص حذف کنکور صورت گرفته است. یکی از این تصمیمات اجرایی شدن قانون 

ای سراسری را تغییر داده و سبب شد تا پذیرش حذف کنکور بوده که بر اساس این قانون رویه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ه

 .های بدون برگزاری آزمون امکان پذیر باشد درصد دانشجویان در رشته 85

  



 

 
 

 خالصه مطلب

رشته های بدون کنکور  هر ساله افراد زیادی شانس خود را برای قبولی در دانشگاه هنر تهران امتحان میکنند. عالقه مندان به 

می توانند با مطالعه این مقاله از جزئیات و نحوه ثبت نام، همچنین شرایط پذیرش در دانشگاه هنر تهران  دانشگاه هنر تهران

آگاه شوند. همچنین در این مطلب به لیست رشته های بدون کنکور در سایر مراکز آموزشی کشور به طور کامل اشاره شده 

آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه  است. در صورت وجود ابهام و یا سوال میتوانید با مشاوران

 .روزه آماده پاسخگویی به سواالت شما عزیزان هستند

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف کامل مطالب این صفحه، 
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