
 

 
 

به تحصیل بپردازند زیرا قبول شدن در کنکور  دانشگاه بدون کنکوراین روزها بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا در 

شود تا افراد ترجیح دهند به سراغ مطالعه و شرکت در کنکور ست. این مسئله باعث میبرای بسیاری از افراد سخت ا

نروند. این نکته را در نظر داشته باشید زمانی که قصد دارید در دانشگاه بدون کنکور تهران تحصیل کنید مطمئنا به دنبال 

به سادگی می توانید به لیست تمام دانشگاه های  بهترین دانشگاه خواهید گشت. شایان ذکر است بدانید با مطالعه این مقاله

 .بدون کنکور مانند )دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علمی کاربردی و غیره( دست پیدا کنید

از سوی دیگر یک لیست دیگر مربوط به دانشگاه های روزانه و شبانه هم به شما ارائه خواهد شد. در نتیجه شما بعد از 

 .های بدون کنکور سراسری کشور در اختیار خواهید داشتعات کاملی نسبت به دانشگاهمطالعه این مقاله اطال

در ادامه بهتر است بدانید که شرایط ثبت نام، نحوه ثبت نام دانشگاه بدون کنکور و بسیاری از موارد مهم دیگر هم مورد 

تجربه کنید. در انتهای این مقاله یک ویدئو بررسی قرار داده خواهد شد که می تواند به شما کمک کند یک انتخاب درست را 

هم قرار داده شده است که می تواند به شما کمک شایانی کند. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای به دست آوردن اطالعات دقیق 

 .با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید 1402نسبت به دانشگاه های بدون کنکور 
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 دون کنکور ایرانمعرفی دانشگاهای ب

آیا به دنبال لیست دانشگاه های بدون کنکور ایران هستید؟ توجه داشته باشید در قسمت زیر معتبرترین دانشگاه های ایران قید 

شده اند که شما میتوانید به اسانی در آن ها به تحصیل بپردازید. این نکته را در نظر داشته باشید داوطلبان دانشگاهای 

برای دانشجویان ورودی بهمن   و بهمن می توانند برای ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تهران اقدام کنندسراسری در مهر 

پذیرش شروع می شود. اما با وجود ویروس کرونا به خاطر مسائل ایمنی و   دی ۱طبق اعالمیه ای سازمان سنجش از 

مه تنظیم شده از طرف سازمان سنجش در روز هیجدهم جلوگیری از انتشار آن این زمان لغو شده و داوطلبان باید طبق برنا

 .فروردین برای اطالع از زمان ثبت نام وارد سایت شده و ثبت نام نموده اند

 . دانشگاهای سراسری که با سوابق تحصیلی بدون کنکور دانشجو پذیرش می کند ��

 دانشگاه آزاد��

 دانشگاه غیر دولتی��

 دانشگاه علمی کار بردی��

 پیام نور دانشگاه��

 های نظامیبعضی دانشگاه��

  

 ثبت نام دانشگاه بدون کنکور سراسری

شاید برای ثبت نام در دانشگاه های بدون کنکور سراسری مشکل داشته باشید به همین دلیل بهتر است اطالعاتی را در این 

تحصیلی فرد و بصورت اینترنتی می باشد نام با سوابق مورد در اختیار شما قرار دهیم. همانطور که ذکر کردیم نحوه ثبت

 .های سراسری شده و برای ثبت نام اقدام کرددانشگاه sanjesh.org برای اینکار کافیست وارد سایت

  



 

 
 

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید نورثبت نام بدون کنکور پیام  جهت کسب اطالعات نسبت به�� 

  

 مدارک مورد نیاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

داوطلبان با ارائه این مدارک با وجود داشتن شرایط های الزم می توانند در دانشگاههای سراسری بدون کنکور ثبت نام کنند 

 :اشد . اطالعات و مدارک مورد نیاز ثبت نام اینترنتی. این مدارک در ثبت نام حضوری و اینترنتی با هم متفاوت می ب

  

 کد ملی ملیت مذهب کد اتباع غیر ایرانی وضعیت جسمانی

 ۳×۴عکس  شماره تلفن همراه تلفن ثبت نام
وضعیت نظام وظیفه 

 داوطلب آقا
 اطالعات شناسنامه

 شماره شناسنامه
سری و سلایر 

 شناسنامه
 نام خانوادگی نام سال تولد
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 دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

در روز اول ثبت   را  مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تهران هر مقطع

 نام بطور جداگانه منتشر و در سایت قرار می دهد تا داوطلبان به راحتی با مطالعه آن رشته و دانشگاه مورد توجه خود را

 :مشخص کنند. برای سهولت شما عزیزان لینک دفترچه را در ادامه قرار داده ایم

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری

لیست رشته های بدون کنکور سراسری همزمان با ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تهران در دفترچه منتشر می شود داوطلبان 

رشته مورد عالقه خود را پس از تحلیل و بررسی انتخاب و نسبت به ثبت نام اقدام کنند . با دراختیار داشتن دفترچه راهنما 

این رشته ها برای ورودی مهر و بهمن بطور جداگانه منتشر می شود که شامل رشته های گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی 

( و دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی   گردان، انسانی ، هند و زبان در دوره های روزانه و نوبت دوم )شبانه ( پردیس) خود

است . داوطلبان می توانند با توجه به عالقه و شرایط دیگر مانند آخرین مدرک تحصیلی در هر کدام از گروه های آزمایشی 

یلی که مایلند شرکت کنند . باید توجه داشته باشند که بر اساس نوع دیپلم و گروه آزمایشی انتخاب شده ضریب سوابق تحص

 . نیز متفاوت می باشد

  

  روزانه لیست دانشگاه های بدون کنکور

 دانشگاه استان دانشگاه استان
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 آذربایجان شرقی

 دانشگاه تبریز

 فارس

 دانشگاه شیراز

 دانشگاه جهرم دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 دانشگاه سلمان فارسی دانشگاه مراغه

 دانشگاه فسا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 مرکز آموزش عالی فیروزآباد دانشگاه بناب

 مرکز آموزش عالی اقلید دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی

 مرکز آموزش عالی استهبان دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 اصفهان

 مرکز آموزش عالی ممسنی دانشگاه هنر اصفهان

 دانشگاه قم قم دانشگاه اصفهان

 دانشگاه کردستان کردستان عالی شهرضامرکز آموزش 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر 

 خوانسار

 کرمان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه جیرفت دانشگاه ایالم ایالم

 دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری
دانشکده علوم انسانی حضرت 

 ()ویژه خواهراننرجس )س( 

 خراسان جنوبی

 (دانشگاه ولی عصر )عج دانشگاه صنعتی بیرجند

 مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه بیرجند

 مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه بزرگمهر قائنات

 خراسان رضوی

 دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه یاسوج کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه حکیم سبزواری

 دانشگاه صنعتی قوچان
 گلستان

 دانشگاه گلستان

 دانشگاه گنبد دانشگاه تربت حیدریه



 

 
 

 دانشگاه نیشابور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

دانشکده کشاورزی و دامپروری 

 تربت جام
 دانشگاه گیالن گیالن

دانشکده فنی و مهندسی حضرت 

)ویژه زینب )س( سبزوار 

 لرستان (خواهران
 دانشگاه لرستان

 دانشگاه آیت هللا بروجردی مرکز آموزش عالی کاشمر

 مجتمع آموزش عالی گناباد

 مازندران

 دانشگاه علم و فناوری مازندران

 خراسان شمالی

مجتمع آموزش عالی فنی و 

 مهندسی اسفراین
 دانشگاه مازندران

 (دانشگاه کوثر )ویژه خواهران
تهران  –دانشگاه شهید بهشتی 

)محل تحصیل پردیس زیرآب 

 (واقع در سوادکوه مازندران

 دانشگاه بجنورد
دانشگاه تخصصی فناوری های 

 نوین آمل

 دانشکده کشاورزی شیروان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری

 خوزستان

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 

 ()ص

 مرکزی

 دانشگاه تفرش

 دانشگاه اراک دانشگاه شهید چمران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان
 مرکز آموزش عالی محالت

 دانشگاه هرمزگان هرمزگان دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه علوم و فنون دریایی 

 خرمشهر
 همدان

 بوعلی سینا

 دانشگاه زنجان زنجان
مجتمع آموزش عالی فاطمیه 

 (نهاوند )ویژه خواهران



 

 
 

 سمنان

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه سمنان

 دانشگاه مالیر دانشگاه صنعتی شاهرود

 دانشگاه دامغان

 یزد

دانشگاه فرزانگان )ویژه  دانشگاه یزد

 (خواهران

 سیستان و بلوچستان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دریانوردی و علوم دانشگاه  دانشگاه اردکان

 دریایی چابهار

 دانشگاه زابل
 دانشگاه میبد

 مجتمع آموزش عالی سراوان

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید مشاوره دانشگاه بدون کنکوربرای اطالع از �� 

  

  

 شبانهلیست رشته های بدون کنکور سراسری دوره دوم 

تحصیل در دوره دوم با شهریه امکان پذیر است اما نکته مثبت آن این است که شرکت در رشته های نوبت دوم سراسری در 

کنار دانشجویان روزانه می باشد . این رشته ها از نظر کیفیت آموزش و محیط آموزشی و اساتید، آیین نامه های اصلی، 

ه ارزیابی دانشجو و غیره در رتبه های بسیار باال قرار دارد و موردتوجه چارت واحد های درسی، وام دانشجویی، نحو

بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است. یکی دیگر از رشته محل های بدون کنکور دانشگاه سراسری دوره پردیس خود 
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از ثبت نام در  گردان است که تحصیل درراین دوره با پرداخت شهریه امکان پذیر است پس بهتر است دانشجویان پیش

دانشگاه پردیس بدون کنکور از شهریه رشته محل انتخابی خود اطالع پیدا کنند. دانشگاه پردیس خود گردان تفاوتی در هیچ 

یک از مواردهای دانشگاه اصلی ندارد درواقع یکی از شعبه های خود دانشگاه می باشد بسیار معتبر است و دانشجو می 

 .نام این دانشگاه و همینطور شهریه آن اطالعات کافی بدست آورده و بعد ثبت نام کنند ثبت  تواند با جزئیات بیشتر

  

  شبانهلیست دانشگاه های بدون کنکور 

 دانشگاه استان دانشگاه استان

 آذربایجان شرقی

 دانشگاه صنعتی سهند

 فارس

 مرکز آموزش عالی فیروزآباد

 دانشگاه سلمان فارسی دانشگاه تبریز

 مرکز آموزش عالی ممسنی دانشگاه مراغه

 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 قزوین

مرکز آموزش عالی فنی و 

 مهندسی بویین زهرا

 اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 ()ره

دانشکده ریاضی و کامپیوتر 

 خوانسار
 دانشگاه قم قم

 دانشگاه کردستان کردستان دانشگاه کاشان

 دانشگاه ایالم ایالم

 کرمان

 دانشگاه صنعتی سیرجان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری

 خراسان جنوبی

 دانشگاه جیرفت دانشگاه بیرجند

 (دانشگاه ولی عصر )عج دانشگاه بزرگمهر قائنات

 زرند مجتمع آموزش عالی دانشگاه صنعتی بیرجند

 خراسان رضوی
 دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم انسانی حضرت 

 (نرجس )س( )ویژه خواهران

 مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه صنعتی قوچان



 

 
 

 دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه نیشابور

 دانشگاه یاسوج کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه حکیم سبزواری

 دانشگاه تربت حیدریه

 گلستان

 دانشگاه گنبد

دانشکده کشاورزی و دامپروری 

 تربت جام
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

 دانشگاه گلستان مرکز آموزش عالی کاشمر

دانشکده فنی و مهندسی حضرت 

زینب )س( سبزوار )ویژه 

 (خواهران
 دانشگاه گیالن گیالن

 مجتمع آموزش عالی گناباد

 لرستان

 دانشگاه لرستان

 خراسان شمالی
مجتمع آموزش عالی فنی و 

 مهندسی اسفراین
 دانشگاه آیت هللا بروجردی

 خوزستان
دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 

 ()ص

 مازندران

 دانشگاه علم و فناوری مازندران

 دانشگاه مازندران دانشگاه زنجان زنجان

 سمنان

 دانشگاه سمنان
منابع  دانشگاه علوم کشاورزی و

 طبیعی ساری

 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
دانشگاه تخصصی فناوری های 

 نوین آمل

 دانشگاه دامغان

 مرکزی

 مرکز آموزش عالی محالت

دانشگاه فرزانگان )ویژه 

 (خواهران
 دانشگاه اراک

 دانشگاه هرمزگان هرمزگان دانشگاه صنعتی شاهرود

 سیستان و بلوچستان

 عالی سراوانمجتمع آموزش 

 همدان

 بوعلی سینا

دانشگاه دریانوردی و علوم 

 دریایی چابهار
مجتمع آموزش عالی فاطمیه 

 (نهاوند )ویژه خواهران



 

 
 

 دانشگاه مالیر دانشگاه سیستان و بلوچستان

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه زابل

 دانشگاه یزد یزد دانشگاه فسا فارس

  

 دانشگاه های دوره مجازی سراسریلیست 

اگر قصد دارید در دانشگاه های دوره مجازی سراسری تحصیل کنید به سادگی میتوانید در این بخش با ما همراه باشید زیرا 

 .در قسمت زیر یک جدول قرار داده ایم که لیست دانشگاه های دوره مجازی سراسری در آن قرار داده شده است

  مجازیکور دانشگاه های بدون کن

 دانشگاه استان

 صنعتی سهند آذربایجان شرقی

 دانشگاه شیراز فارس

 (موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره قم

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید دندانپزشکی بدون کنکور پردیسبرای کسب اطالعات نسبت به �� 

  

 لیست دانشگاه های پردیس خودگردان

این روزها بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا در دانشگاه های معتبر پردیس خودگردان تحصیل کنند. اگر شما هم وارد 

شدن به این دانشگاه را دوست دارید میتوانید در جدول زیر با دانشگاه های پردیس خودگردان که بدون کنکور دانشجو 

 .یرد اشنا شویدمیپذ

  پردیس خودگرداندانشگاه های بدون کنکور 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/


 

 
 

 دانشگاه استان

 دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان

 هرمزگان
 دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه تهران

  

 دانشگاه های پیام نور

بخش زیر نام دانشگاه های پیام دانشگاه پیام نور یک نام کامال آشنا برای افرادی است که قصد دارد وارد دانشگاه شوند. در 

 .بدون کنکور دانشجو می پذیرند قرار داده شده است. با ما همراه باشید 1401نور که در سال 

  پیام نوردانشگاه های بدون کنکور 

 دانشگاه استان دانشگاه استان

 اصفهان

 مرکز اصفهان
 تهران

 واحد فیروزکوه

 مرکز پاکدشت مرکز شاهین شهر

 کاشانمرکز 

 خراسان رضوی 

 مرکز مشهد

 مرکز تربت حیدریه مرکز آران و بیدگل

 مرکز نیشابور واحد قمصر

 مرکز سبزوار واحد خوراسگان

 تهران

 تهران شمال

 فارس

 مرکز شیراز

 مرکز جهرم تهران غرب

 مرکز کازرون تهران شرق

 مرکز فسا تهران جنوب

 مرکز داراب واحد ری

 واحد کوار اسالمشهرمرکز 



 

 
 

 

 لیست رشته های بدون کنکور غیر انتفاعی دانشگاهای سراسری

گروه آزمایشی دانشجو پذیرش  ۵کار دانی و کار شناسی با ارائه رشته های متنوع در   دانشگاه غیر انتفاعی درمقطع های

غیر انتفاعی با پرداخت شهریه امکان پذیر می کند . این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم می باشد و تحصیل در دانشگاه 

 .است.در لیست زیر تمامی دانشگاه بدون کنکور تهران نیز بیان شده است

  

  بدون کنکور غیرانتفاعیدانشگاه ها و موسسات 

 دانشگاه استان دانشگاه استان

 اصفهان
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و 

 حدیث
 تهران

موسسه غیرانتفاعی آل طه )ویژه 

 (خواهران

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی  دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی  خراسان رضوی



 

 
 

 سجاد اصفهانی

دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن 

 و عترت )ع( اصفهان
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا 

 ()ع

 دانشگاه غیرانتفاعی خیام دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

 امین موسسه غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی اقبال 

 الهوری

 موسسه غیرانتفاعی بیهق موسسه غیرانتفاعی پیام

المهدی مهر  موسسه غیرانتفاعی

 ()ویژه خواهران
 موسسه غیرانتفاعی اسرار

 بنیان موسسه غیرانتفاعی

 فارس

 موسسه غیرانتفاعی حافظ

 تهران

دانشگاه غیرانتفاعی علم و 

 فرهنگ
 آپاداناموسسه غیرانتفاعی 

 موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد دانشگاه غیرانتفاعی سوره

موسسه غیرانتفاعی معماری و 

 هنر پارس
 موسسه غیرانتفاعی ارم

 موسسه غیرانتفاعی اندیشه موسسه غیرانتفاعی ارشاد

  

 لیست دانشگاهای بدون کنکور آزاد

رشته های تحصیلی ارائه شده دانشجو پذیرش می کند. این دانشگاها دانشگاه آزاد اسالمی نیز در دو نوبت مهر و بهمن در 

از تمام رشته های تحصیلی ریاضی ، فنی مهندسی ، علوم انسانی علوم تجربی هنر و زبان در دوره های کاردانی پیوسته و 

انشگاه غیر ممکن می باشد اگر ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و نا پیوسته داوطلب می پذیرد . اما ارائه تمام رشته ها در این د

فردی به رشته خاصی عالقه دارد باید دانشگاهی را که در ان رشته را ارائه می دهد پیدا کند . لیست دانشگاهای بدون 

آزمون به همراه رشته های ارائه شده در دفترچه راهنمای این دانشگاه منتشر می شود همه ی داوطلبین می توانند با توجه به 

یلی خود دفترچه مربوطه را دانلود و از اطالعات کامل برخوردار شوند .در لیست زیر می توانید دانشگاه بدون مقطع تحص

 .کنکور تهران را نیز مشاهده نمایید

  



 

 
 

  آزادلیست دانشگاه های بدون کنکور 

 واحد دانشگاهی استان واحد دانشگاهی استان

 تهران

 تهران شمال

 خراسان رضوی

 مشهد

 تربت حیدریه مرکزیتهران 

 سبزوار تهران غرب

 کاشمر تهران شرق

 نیشابور تهران جنوب

 گناباد پاکدشت

 تربت جام اسالمشهر

 اصفهان

 کاشان

 فارس

 پاسارگاد

 فسا آران و بیدگل

 کازرون گلپایگان

 سروستان اردستان

 جهرم شهرضا

 مرودشت بادرود

 داراب شاهین شهر

 نی ریز زواره

 میمند خمینی شهر

  

 .کلیک کنید دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهرانبرای اطالع از �� 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%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-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%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-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 لیست دانشگاه های بدون کنکور علمی کاربردی

های معتبر در ایران به شمار می رود. به همین دلیل در قسمت زیر شما را با دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی جزو دانشگاه

  .خواهیم کرد. با ما همراه باشیدهای بدون کنکور علمی کاربردی آشنا 

 علمی کاربردی لیست دانشگاه های بدون کنکور

 کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل-مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پوالد پیچ کار-مرکز آموزش علمی

 کاربردی شرکت ایران پاش-مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین-مرکز آموزش علمی

 کاربردی میاندوآب-مرکز آموزش علمی کاربردی پاسارگارد-آموزش علمیمرکز 

 کاربردی شیروان-مرکز آموزش علمی کاربردی کازرون-مرکز آموزش علمی

 کاربردی آباده-مرکز آموزش علمی کاربردی ازنا-مرکز آموزش علمی

  

نیاز برای ثبت نام حضوری دانشگاه بدون در این بخش از مقاله تصمیم داریم اطالعات کاملی را نسبت به مدارک مورد 

پارامتر قرار داده شده است که میتواند شما را از مدارک مورد  10کنکور تهران در اختیار شما قرار دهیم. در قسمت زیر 

 .نیاز مطلع سازد در نتیجه به موارد زیر دقت زیادی کنید

 . است که هنگام پذیرش تحویل دانشگاه داد عالوه بر بارگذاری مدارک در سامانه به مدارک دیگری نیاز ��

سازمان   اصل و یا گواهی مدرک تحصیل دیپلم ، چهار ساله قدیم یا دیپلم نظام جدید با امضا و مهر دبیرستانو یا ��

 آموزش و پرورش

 اصل و یا گواهی مدرک پیش دانشگاهی با امضا و مهر ��



 

 
 

 دبیرستان و یا سازمان آموزش و پرورش ��

 . اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستندگواهی ��

 برگ کپی کامل شناسنامه و کارت ملی ۲اصل و ��

 تهیه شده سال جاری ۳×۴شش قطعه عکس ��

 مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول��

 تاییدیه تحصیلی��

 هاییتعهد نامه برای ثبت نام ن��

  

** 

 مراحل الزم برای پذیرش رشته های دانشگاه بدون کنکور تهران

 مطالعه دفترچه ثبت نام و تعیین رشته محل مورد نظر خود ️☑

 تهیه مدارک و مراجعه به سایت سازمان سنجش برای ثبت نام️☑

 ارائه درخواست ادامه تحصیل در رشته موردنظر در دانشگاه بدون کنکور تهران️☑

 تماس برای موافقت پذیرش و یا عدم پذیرش انتظار️☑



 

 
 

 کددرشته برای ادامه تحصیل ۱تحلیل و بررسی رشته هایی که دانشگاه با پذیرش موافقت کرده و انتخاب ️☑

 مراجعه به دانشگاه و ارائه تعهد کتبی مبنی برعالقه ادامه تحصیل دررشته انتخاب شده️☑

 ��اطالعیه  ��

 .اه بدون کنکور باید تمامی شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشدیک دانشجو برای ثبت نام دانشگ

  

  

 شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه بدون کنکور

تمامی دانشگاه های بدون کنکور سراسری روزانه، شبانه، پردیس خود گردان، غیر انتفاعی، مجازی و پیام نور دارای 

در دفترچه کنکور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد.افرادی که دارای  شرایطی برای پذیرش می باشند که تمامی این شرایط

 :شرایط دانشگاه مد نظر باشند، می توانند در آن ثبت نام نمایند.برخی از شرایط یکسان تمامی دانشگاه به شرح زیر است

  

 شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه بدون کنکور

  ��شرایط عمومی ��

 اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشوراعتقاد به دین مبین 

 نداشتن هرگونه دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران

 عدم عضویت در سازمان های غیرقانونی، فراماسونری و وابستگان آن ها



 

 
 

 فساد اخالقی نداشتن

 عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر

 برای آقایان عدم منع نظام وظیفه

 ��شرایط اختصاصی ��

 مدرک دیپلم چهار ساله قدیم ، دیپلم سه ساله جدید نظری ، فنی حرفه ای داشتن

جهت شرکت در این مرحله می بایست تا پایان مهلت  و قبل از آن 1400دوره روزانه ورودی  دانشجویان

 . خود را اعالم کنند انصراف قطعی نام نویسی

 فارغ التحصیالن فنی حرفه ای و کارو دانشپذیرش بر اساس معدل کل دیپلم برای 

با توجه به اطالعیه سازمان سنجش، پذیرفته شدگان نهایی که دانشجوی دوره نوبت دوم )شبانه(، نیمه 

نیازی به  حضوری، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند

 .رشته های قبلی و یا جدید ادامه تحصیل دهند می توانند در یکی از  فقط و انصراف نداشته

را از رشته قبلی خود دریافت  مدارک الزم برای ثبت نام این دسته از متقاضیان در صورت پذیرش باید

 .نموده و به دانشگاه محل پذیرش جدید تحویل بدهند



 

 
 

 

  

  ��پادکست صوتی مقاله  ��
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 اخبار پیرامون دانشگاه بدون کنکور

 ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد��

چهاردهم تیرماه آغاز شده است شنبه تاریخ از سه 1401الزم به ذکر است بدانید ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 

 .توجه داشته باشید که ثبت نام تا شنبه )بیست و پنجم تیرماه( ادامه خواهد داشت

 پذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بابل��

 .بدون کنکور دانشجو میذیردبر اساس اعالم خبر گذاری ایسنا، دانشگاه علمی کاربردی بابل در مقطع کاردانی و کارشناسی 

 را منتشر کرد ۱۴۰۱-۱۴۰۲دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش دانشجو بدون کنکور سال تحصیلی ��

بدون آزمون در مقطع  ۱۴۰۱-۱۴۰۲بر اساس اعالم خبرگذاری دانشجو، فراخوان پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 

 .دکتری توسط دانشگاه اصفهان منتشر کرد

  

  



 

 
 

 

  

 مطالب خالصه

در ایران نداشته اید اما در حال حاضر از  دانشگاه بدون کنکورمطمئنا تا قبل از مطالعه مقاله اطالعات کامل نسبت به 

لیست بهترین دانشگاه های بدون کنکور در داخل کشور مطلع هستید و می دانید که چگونه می توان در یکی از دانشگاه ها 

ه های مختلفی همچون دانشگاه بدون کنکور تهران به شما معرفی شده است. از سوی دیگر ثبت نام کرد. در این مقاله دانشگا

روند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور در محتوا قرار دارد. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند در هنگام 

 .ثبت نام دانشگاه بدون کنکور به شما کمک شایانی کند

  

 �� این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید  PDF دانلود فایلبرای �� 
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