
 

 
 

صنایع غذایی به علوم و صنایعی گفته می شود که در آن مواد خام گیاهی، حیوانی و غذایی تولید شده و پس از مرحله 

رشته صنایع غذایی  برداشت فرآوری خواهند شد و برای مصرف آماده می شوند. در این مطلب سعی در آشنایی افراد با 

 .را داریمبدون کنکور 

و افراد می  دانید رشته صنایع غذایی بدون آزمون در حال حاضر در دانشگاه های مختلف ارائه می شود همان گونه که می  

گفتنی است هم اکنون دانشگاه های آزاد و   توانند طبق سوابق تحصیلی خود، در این رشته مشغول به تحصیل شوند. 

است.   کنند و امکان تحصیل برای افراد فراهم شده  سراسری و علم کاربردی در رشته صنایع غذایی بدون آزمون پذیرش می

یع غذایی بدون آزمون در دانشگاه های سراسر کشور و همچنین شرایط ثبت نام  در ادامه قصد داریم به بررسی رشته صنا 

 .بپردازیم

  

 رشته صنایع غذایی 
رشته علوم و صنایع غذایی معموالً به آشنایی با تکنولوژی مراکز و صنایع مواد غذایی از جمله گوشت، روغن، لبنیات، 

دو بخش علوم و صنایع غذایی و علوم و مهندسی صنایع غذایی  جات و سبزیجات ارتباط دارد و این رشته در غالت، میوه 

 .ارائه می شود

های زیادی در بازار کار برای   های شغلی مختلفی را در برمی گیرد و فرصتدر حال حاضر رشته صنایع مواد غذایی رده 

 .باشد  افراد وجود دارد، به این دلیل که فرآوری صنایع غذایی در حال حاضر و در حال توسعه می

بندی و کنترل کیفی مواد غذایی و  افراد محصل در رشته صنایع غذایی باید در مورد صنایع نگهداری مواد غذایی، بسته  

گیرند که چگونه از بهداشت مواد غذایی اطمینان پیدا دیده باشند و در طول تحصیل یاد می   همچنین فرایند تولید مواد آموزش

 .تر خواهد بود تر و طوالنی ایی با کیفیت  کرده و چطور عمر محصوالت غذ

در حال حاضر رشته صنایع غذایی در دانشگاه ها شامل دو رشته مستقل است. رشته اول به عنوان علوم و صنایع غذایی و  

عنوان می شود و این رشته در زیر گروه یک گروه آزمایشی تجربی قرار دارد و پذیرش آن به صورت   40کد ردیف رشته 

 .استکشوری 

شناسایی می شود. این    106رشته دوم آن به عنوان علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی( است و با کد ردیف رشته 

 .گروه تجربی جای دارد و پذیرش آن به صورت قطبی است  5رشته در زیر گروه 

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-99/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-99/


 

 
 

 

 اطالعیه 

نور و علمی کاربردی به صورت بدون کنکور  پیام اکنون رشته صنایع غذایی در برخی از دانشگاه های سراسری، آزاد، هم  

 .ارائه می شود

 شرایط ثبت نام رشته صنایع غذایی بدون کنکور سراسری 
دهند و پذیرش  همان گونه که اشاره شد بسیاری از دانشگاه های سراسر کشور رشته صنایع غذایی بدون آزمون را ارائه می 

یلی در مقطع کارشناسی بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی داوطلبان  و جذب دانشجو در دوره روزانه این رشته تحص

 .است

دانشگاهی و مدرک دیپلم است  ترین شرایط ثبت نام در رشته صنایع غذایی بدون آزمون، داشتن گواهینامه پیش   یکی از مهم 

 .م نخواهد بودکه در صورت عدم وجود امکان ثبت نام و انتخاب رشته صنایع غذایی بدون آزمون هم فراه

 زمان ثبت نام رشته صنایع غذایی بدون کنکور سراسری 



 

 
 

زمان با انتخاب رشته با آزمون دانشگاه  زمان پذیرش در رشته صنایع غذایی بدون کنکور سراسری مرداد ماه هر سال و هم  

 ر در این تاریخ قابلهای سراسری صورت می گیرد. بنابراین انتخاب رشته و ثبت نام در رشته صنایع غذایی بدون کنکو

انجام خواهد بود. نوبت بعدی انتخاب رشته صنایع غذایی بدون کنکور در آذر ماه هر سال است که افراد جا مانده از ثبت نام 

 .نویسی در رشته صنایع غذایی بنام کنکور اقدام کنند می توانند برای اسم

 

 نحوه ثبت نام رشته صنایع غذایی به نام کنکور سراسری 
رای ثبت نام در رشته صنایع غذایی بدون کنکور در دانشگاه سراسری، افراد باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور  ب

مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم انتخاب رشته صنایع غذایی بدون کنکور و پر کردن تقاضانامه اینترنتی، ثبت نام خود را 

 .شده را دریافت نمایندرقم تشکیل   16تا  7ت نام، شماره پرونده و کد پیگیری که از در سایت تایید نموده و در پایان فرآیند ثب

 .بر روی لینک کلیک کنید رشته بهداشت موادغذایی بدون کنکور برای آشنایی با 

 شرایط ثبت نام رشته صنایع غذایی بدون کنکور آزاد 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

مدرک پیش  پذیرد. داشتن گواهینامه معتبر دیپلم و دانشگاه آزاد نیز در این رشته هر ساله به میزان معینی دانشجو می 

 .آیدترین ضوابط ورود در رشته صنایع غذایی بدون کنکور در دانشگاه آزاد به شمار می  دانشگاهی از مهم  

وظیفه داوطلبان آقا برای وردو به این رشته هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد، در غیر این صورت  بر این در نظام  عالوه

 .د داشت ها وجود نخواهامکان ثبت نام برای آن 

 زمان ثبت نام رشته صنایع غذایی بدون کنکور آزاد 
دانشگاه آزاد برای رشته صنایع غذایی در مقاطع کاردانی پیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هر سال دو بار پذیرش 

 (ماه بار در آذر ماه و دی های مرداد و شهریور و دومین  بار در ماه خواهد داشت )اولین  

مرداد ماه آغاز شده و تا روزهای اول   20اشاره کرد که ثبت نام در مقاطع مختلف رشته صنایع غذایی بدون کنکور از باید 

 .مهر ماه ادامه خواهد داشت

 نحوه ثبت نام در رشته صنایع غذایی بدون کنکور دانشگاه آزاد 
چون خرید کارت اعتباری به صورت اینترنتی و فرآیند ثبت نام و انتخاب رشته صنایع غذایی بدون آزمون با انجام مراحلی 

پرداخت مبلغ تعیین شده صورت می گیرد. افراد بعد از ورود به بخش ثبت نام، باید فرم تقاضانامه اینترنتی خود را کامل 

 .کرده و تمام مدارک مورد نظر را بارگذاری نمایند

یی بدون آزمون را انتخاب نمایند. دقت کنید که کد رشته  کد رشته محل در رشته صنایع غذا 20همچنین داوطلبان می توانند 

 .محل مورد انتخاب شما باید مطابق با عالیقتان انجام شود و در پایان ثبت نام رسید را دریافت کنید



 

 
 

 

 دانشگاه های پذیرنده رشته صنایع غذایی بدون کنکور
به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارائه می در ادامه به دانشگاه های سراسری و آزاد که رشته صنایع غذایی را 

 .ایم. شما داوطلبان گرامی با آگاهی از این دانشگاه ها می توانید روند انتخاب رشته خود را تسریع نمایید دهند را قرار داده

 دانشگاه های روزانه پذیرنده صنایع غذایی  ردیف 
 استان اصفهان واحد اردستان  1
 آذربایجان شرقی واحد ممقان استان  2
 استان آذربایجان غربی واحد مهاباد  3
 استان تهران واحد رودهن 4
 استان تهران واحد شهرقدس  5
 استان تهران واحد صفادشت 6
 استان تهران واحد ورامین  7



 

 
 

 استان خراسان رضوی واحد تربت جام  8
 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 9

 دانشگاه ایالم 10

همدان )محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  -دانشگاه بوعلی سینا  11

 (تویسرکان
 دانشگاه جیرفت  12
 دانشگاه زابل  13
 ایرانشهر -دانشگاه والیت  14

 ثبت نام رشته صنایع غذایی علم کاربردی بدون کنکور
سایت پذیرش خواهد  کاربردی نیز بدون آزمون و با ارائه مدارک مندرج در وب  رشته صنایع غذایی در دانشگاه های علمی 

داشت. ثبت نام رشته صنایع غذایی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و  

بان مهیا است. باید توجه داشت  ماه برای داوطل پذیر است و مهلت ثبت نام در دو نیم ترم مهر ماه و بهمنارشد امکان 

 .شده نمی توانند ثبت نام را انجام دهندداوطلبان خارج از مهلت اعالم  

 شرایط ثبت نام رشته صنایع غذایی علمی کاربردی بدون کنکور
همان گونه که گفته شد مهم ترین شرط ثبت نام در این رشته، داشتن مدارک مندرج در سایت دانشگاه و همچنین پرداخت 

شده است. از دیگر شرایط ثبت نام در رشته صنایع غذایی بدون کنکور علمی کاربردی،  زمان تعیین مبلغ شهریه در مدت  

 .داشتن مدرک دیپلم مرتبط با رشته صنایع غذایی یا دیپلم رشته تجربی و ریاضی است

 شهریه رشته صنایع غذایی بدون کنکور
ی شود، به تعداد واحدهای هر ترم و همچنین احتساب شهریه ثابت بستگی خواهد  ای که از داوطلبان این رشته اخذ مشهریه  

داشت. شهریه رشته صنایع غذایی بدون کنکور شامل شهریه ثابت و متغیر در ارتباط با واحدهای هر ترم است. اما باید  

 .درصد ساالنه افزایش خواهد یافت 15الی  10بدانید که مقدار شهریه دریافتی 



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید دفترچه بدون کنکور دانشگاه آزادبرای دریافت 

 چارت درسی رشته صنایع غذایی بدون کنکور 

 واحد 130 : تعداد کل واحدها 
 واحد 22 : دروس عمومی
 واحد 25دروس پایه : 

 واحد 37روس اصلی : د
 واحد 28دروس اختصاصی : 

 واحد 18 : دروس کارآموزی در عرصه

  

 دروس عمومی رشته علوم تغذیه 

https://irantahsil.org/unpublished-prospectus-of-azad-university/


 

 
 

 تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس 

 3 ادبیات فارسی 4 دو درس ازدروس مبانی نظری اسالم 

 3 زبان عمومی  2 یک درس از دروس اخالق اسالمی 

 1 1تربیت بدنی  2 انقالب اسالمییک درس از دروس 

 1 2تربیت بدنی  2 یک درس ازدروس تاریخ و تمدن اسالمی 

 2 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی 
 22 جمع

 2 جمعیت و تنظیم خانواده 

  

 دروس پایه رشته علوم تغذیه 

تعداد   نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد  

 واحد

روش های مطالعه  

 یادگیریو 
 4 بیوشیمی مقدماتی 2

 1 آناتومی  3 فیزیولوژی 

 2 آمارحیاتی 
مبانی روان  

 شناسی
2 

جامعه شناسی  

 پزشکی
2 

اپیدمیولوژی 

 بیماری ها 
2 

 2 بهداشت عمومی
میکروب شناسی  

 عمومی
3 

 25 جمع 2 انگل شناسی

  

 اطالعیه 



 

 
 

 .متفاوت می باشد دروس رشته صنایع غذایی بدون کنکور در برخی از دانشگاه ها 

  

 دروس اصلی رشته علوم تغذیه 

تعداد   نام درس 

 واحد
 نام درس 

تعداد  

 واحد

 4 بیوشیمی متابولیسم
بهداشت و مسمومیت های  

 غذایی 
2 

میکروب شناسی  

 مواد غذایی
2 

اصول و روش های  

 نگهداری مواد غذایی
2 

شیمی و تجزیه مواد  

 غذایی 
 2 اثر فرایند بر ارزش غذا  2

 2 2تغذیه اساسی  3 1تغذیه اساسی

 2 زبان تخصصی  2 فیزیولوژی تغذیه

اصول تنظیم برنامه 

 های غذایی 
 1 اصول ایمونولوژی 1

 2 مدیریت خدمات غذایی 2 داروشناسی

کاربرد رایانه در 

 علوم تغذیه 
 2 اکولوژی غذا و تغذیه  1

 37 جمع 2 پاتوفیزیولوژی 

  

 تغذیه دروس تخصصی رشته علوم  

تعداد   نام درس 

 واحد
 نام درس 

تعداد  

 واحد

 2 تغذیه گروهها و شرایط ویژه 2 تغذیه در دوره های زندگی



 

 
 

تعداد   نام درس 

 واحد
 نام درس 

تعداد  

 واحد

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای 

 بهداشتی
2 

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه  

 ای
2 

 1 اصطالحات پزشکی و بیمارستانی  3 ارزیابی وضع تغذیه 

 2 بیماری های ناشی از سوء تغذیه  2 آموزش و مشاوره تغذیه اصول 

 3 2رژیم درمانی  3 1رژیم درمانی 

 2 سمینار تغذیه 2 روش تحقیق در علوم بهداشتی

 28 جمع 2 پروژه 

  

 دروس کارآموزی در عرصه رشته علوم تغذیه 

تعداد   نام درس 

 واحد
 نام درس 

تعداد  

 واحد

 الف : بخش صنایع غذایی 

 صنایع گوشت و روغن

 لبنیات و غالت  –صنایع شیر 

 کنسرو و نوشابه – صنایع کمپوت 

اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد 

 غذایی 

3 

و سایر مراکز  PHCب : کارآموزی تغذیه در  

 جامعه

 مراکز روستایی 

 مراکز شهری

 مراکز شهرستانی و سایر مراکز جامعه

6 

 بیمارستانپ : کاراموزی تغذیه در 

 مدیریت بخش غذایی بیمارستان 

 آزمایشگاه تشخیص طبی 

 بخش بیماری های کودکان

 مشاوره بیماران سرپایی 

 کبد و بانکراس –بخش گوارش 

 CCUعروق و  –بخش قلب 

 بخش دیابت و غدد درون ریز 

 ICUبخش جراحی و 

 بخش کلیه

 18 جمع 9



 

 
 

  

 های رشته صنایع غذایی گرایش  

اشاره شد رشته صنایع غذایی در مقاطع مختلف کارشناسی ناپیوسته، پیوسته و ارشد و همچنین دکتری ارائه همانگونه که 

 .های این رشته اشاره خواهیم کرد  می شود که در ادامه به گرایش

 بدون گرایش :مقطع کارشناسی ناپیوسته

 بدون گرایش :مقطع کارشناسی پیوسته

 مهندسی صنایع غذایی –شیمی مواد غذایی   –زیست فناوری مواد غذای  –مواد غذایی فناوری  :مقطع کارشناسی ارشد

 علوم و مهندسی صنایع غذایی :مقطع دکتری

 

 مدارک الزم برای رشته صنایع غذایی بدون کنکور 



 

 
 

 (کیلو بایت باشد 70و حجم آن نباید کمتر از  jpg داوطلب )فرمت عکس باید 4*6یا  4*3فایل اسکن عکس  •
 ات مربوط به سوابق تحصیلی دیپلم از جمله معدل ، عنوان مدرک دیپلم و تاریخ فارغ التحصیلی اطالع •
 … اطالعات محل سکونت ) آدرس محل سکونت ، شماره تلفن ثابت ، شماره تلفن همراه ، کد پستی و •
 اطالعات رشته محل های مورد تقاضا طبق دفترچه ثبت نام •
 ناسه و رمز عبور ثبت نامخرید کارت اعتباری ثبت نام و تهیه ش •

 التحصیالن رشته صنایع غذایی موقعیت شغلی فارغ  

التحصیل در رشته علوم و صنایع غذایی پس از گذراندن دوران تحصیل می توانند به عنوان تکنسین با افراد فارغ 

ه عنوان مهندس فنی،  کارخانجات مختلف صنایع غذایی همکاری نمایندو همچنین در صورت اخذ مدرک مهندسی می توانند ب

های بهداشتی همکاری نمایند و یا به عنوان کارآفرین،   مدیر تولید، مسئول کنترل کیفیت و همچنین کارشناس در شبکه 

های شغلی رشته صنایع  های صنایع غذایی و کارخانجات تولید مواد غذایی را تأسیس نمایند. در مجموع فرصت   کارگاه

 :زیر خالصه کردغذایی را می توان در موراد 

 مدیریت تولید کارخانجات  •
 مسئولیت فنی •
 مسئولیت آزمایشگاه •
 فعالیت های تحقیق و توسعه  •
 ساخت محصوالت جدید •
 مسئول کنترل کیفیت تولید •
 مسئول کنترل بسته بندی و ارائه مشاوره تغذیه ای •



 

 
 

 

 جدیدترین اخبار پیرامون رشته صنایع غذایی بدون کنکور 

 کنکور رشته صنایع غذایی _ شیر و فراورده های لبنی دانشگاه علمی کاربردیثبت نام بدون 

رشته صنایع غذایی _ شیر و فراورده های لبنی در دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی پیوسته رشته صنایع غذایی 

های لبنی ارائه می شود و بصورت  _ شیر و فراورده های لبنی و کارشناسی ناپیوسته رشته صنایع غذایی _ شیر و فراورده 

 .تخصصی در واحدهای مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی تدریس می شود

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی 

شته  رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه آزاد به صورت بدون آزمون پذیرش می شود. ثبت نام بدون کنکور ر

 .علوم و مهندسی صنایع غذایی در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه انجام می گیرد



 

 
 

 

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی رشته صنایع غذایی بدون کنکور در دانشگاه های مختلف کشور پرداختیم. همان گونه که اشاره شد  

 .پذیرد کاربردی هر ساله دانشجو می این رشته در دانشگاه های سراسری، آزاد و علمی 

افراد باید پس از اطالع از شرایط و ضوابط تعیین شده، ثبت نام خود را انجام دهند. گفتنی است زمان ثبت نام و شرایط آن 

ذایی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین افراد باید با دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته صنایع غ

 .نویسی مطلع شوند بدون آزمون، از زمان ثبت نام و شرایط اسم  

چنانچه شما داوطلب گرامی در مورد رشته صنایع غذایی بدون آزمون نیازمند راهنمایی باشید، کارشناسان ما در آکادمی 

 .های شما و ارائه راهنمایی های ارزشمند به شما هستندایران تحصیل منتظر دریافت سوال  

 .کنید کلیکاف مقاله دی  ی دانلود پی برا 
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