
 

 
 

رشته عمران یکی از رشته های پرطرفدار در جامعه محسوب می شود. همانطور که می دانید بازار کار رشته عمران بسیار 

خوب است زیرا ساخت و ساز در کشور همواره در حال انجام می باشد و روز به روز ساختمان های جدیدی در تمامی 

ثبت نام رشته عمران بدون  ر این مقاله اطالعات کاملی نسبت بهاستان ها ساخته می شود. به همین دلیل ما قصد داریم د

 .در اختیار شما قرار دهیم تا شما بتوانید به راحتی در این رشته تحصیل کرده و آینده شغلی خود را بسازید کنکور

توجه داشته باشید شما با مطالعه این مقاله اطالعات کاملی نسبت به لیست دانشگاه های رشته عمران بدون کنکور به دست 

نام و انتخاب رشته عمران را هم در اختیار شما قرار خواهیم داد. تا خواهید آورد. از سوی دیگر دفترچه راهنمای ثبت

 .رشته به دست بیاورید نام در ایناطالعات کامل تری نسبت به ثبت

در ادامه بهتر است ذکر کنیم برای ثبت نام در هر رشته ای باید نسبت به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آگاه باشید 

در نتیجه ما یک بخش از این مقاله را به شرایط ثبت نام و یک بخش دیگر را هم به مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در 

ختصاص داده ایم. در ثانی بسیاری از اطالعات دیگر را به صورت کامل در اختیار شما قرار خواهیم داد. در رشته عمران ا

نهایت پیشنهاد می کنیم برای کسب اطالعات کامل نسبت به ثبت نام در رشته عمران بدون کنکور تا پایان این مقاله با ما در 

 .وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

 اطالعیه

بر  سایت سنجش ثبت نام رشته عمران بدون کنکور باید به سایت سنجش و آموزش کشور مراجعه کنید، برای ورود بهبرای 

 .روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید

  

 لیست دانشگاه های رشته عمران بدون کنکور

ر کشور وجود دارند که امکان ثبت نام و تحصیل در رشته عمران بدون همانطور که می دانید دانشگاه های زیادی در سراس

کنکور را برای داوطلبان فراهم کرده اند. شایان ذکر است اگر قصد دارید برای ثبت نام رشته عمران بدون کنکور اقدام کنید 

امل دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب باید با این دانشگاه ها آشنا باشید زیرا در این صورت می توانید با دید باز و آگاهی ک

کنید. به همین دلیل در این بخش از مقاله دانشگاه هایی که شرایط تحصیل در رشته عمران بدون نیاز به شرکت در کنکور 

. را فراهم کردند به شما معرفی خواهیم کنیم و لیست کاملی نسبت به این دسته از دانشگاه ها در اختیار شما قرار خواهیم داد

 .در نتیجه پیشنهاد می کنیم پاراگراف مربوط به هر دانشگاه را با دقت باال مطالعه کنید
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 ثبت نام رشته عمران در دانشگاه های سراسری

دانید بسیاری از داوطلبان عالقه مند هستند در دانشگاه های سراسری تحصیل کنند چون دانشگاه های مانطور که میه

سراسری از سطح علمی باال و اعتبار بیشتری نسبت به مابقی دانشگاه های کشور برخوردار است. توجه داشته باشید برخی 

نام در رشته مهندسی عمران بدون نیاز به شرکت در کنکور دانشجو می های سراسری روزانه و شبانه برای ثبت از دانشگاه

پذیرند. الزم به ذک است بدانید پذیرش این دانشگاه ها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود. در قسمت زیر یک 

ار خواهیم داد. جهت لیست از بهترین دانشگاه سراسری برای ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی عمران در اختیار شما قر

 .آشنایی با این دانشگاه ها با ما همراه باشید

 لیست دانشگاه های سراسری برای ثبت نام بدون کنکور مهندسی عمران

 -استان تهران  کاردانی فنی عمران –دانشگاه تبريز )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(  -استان آذربايجان شرقي 

دانشگاه بزرگمهر  -استان خراسان جنوبي  کاردانی فنی عمران –سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  -اري آموزشكده فني نقشه برد

دانشگاه تربت  -استان خراسان رضوي  دانشگاه بيرجند )محل تحصيل دانشكده فني فردوس( -استان خراسان جنوبي  قاينات

مجتمع آموزش عالي  -استان خراسان رضوي  ت جامدانشكده كشاورزي و دامپروري ترب -استان خراسان رضوي  حيدريه

دانشگاه دريانوردي و علوم  -استان سيستان وبلوچستان  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين -استان خراسان شمالي  گناباد



 

 
 

استان سيستان  نشهرايرا -دانشگاه واليت  -استان سيستان وبلوچستان  دانشگاه زابل -استان سيستان وبلوچستان  دريايي چابهار

استان كهگيلويه  مجتمع آموزش عالي بم -استان كرمان  دانشگاه جيرفت -استان كرمان  مجتمع آموزش عالي سراوان -وبلوچستان 

دانشگاه گنبد )محل  -استان گلستان  کاردانی فنی عمران –دانشگاه ياسوج )محل تحصيل دانشكده صنعت ومعدن چرام(  -وبويراحمد 

تهران )محل تحصيل  -دانشگاه صنعتي شريف  -استان هرمزگان  کاردانی فنی عمران –كده فني و مهندسي مينودشت( تحصيل دانش

   پرديس خودگردان مهندسي و علوم در جزيره كيش(

 ثبت نام رشته عمران بدون کنکور در دانشگاه های غیرانتفاعی

دانشگاه های غیر انتفاعی جزو دانشگاه های پرطرفدار در کشور هستند زیرا امکانات موجود در این دانشگاه در سطح 

باالیی قرار دارد. در گام اول بهتر است ذکر کنیم تحصیل در این دانشگاه ها به صورت کامال غیر رایگان انجام می باشد و 

وجه داشته باشید برای تحصیل در دانشگاه غیر انتفاعی باید در آزمون های شما باید برای تحصیل هزینه پرداخت کنید. ت

سراسری سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کنید. در ادامه محتوا لیست بهترین دانشگاه های غیرانتفاعی جهت تحصیل 

 .در رشته عمران را در اختیار شما قرار خواهیم داد

 ام بدون کنکور مهندسی عمرانلیست دانشگاه های غیر انتفاعی برای ثبت ن

 –موسسه غير انتفاعي رشديه  -استان آذربايجان شرقي  تبريز –موسسه غير انتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

موسسه غير انتفاعي صنعتي  -استان آذربايجان شرقي  تبريز –موسسه غير انتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي  تبريز

موسسه غير انتفاعي نبي  -استان آذربايجان شرقي  ميانه –موسسه غير انتفاعي عين القضات  -آذربايجان شرقي استان  مراغه

موسسه غير انتفاعي آئين  -استان آذربايجان غربي  اروميه –موسسه غير انتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي  اكرم)ص( تبريز

 –موسسه غير انتفاعي سبالن  -استان اردبيل  اروميه –غير انتفاعي علم و فن  موسسه -استان آذربايجان غربي  اروميه –كمال 

استان  اردبيل –موسسه غير انتفاعي مقدس اردبيلي  -استان اردبيل  پارس آباد -موسسه غير انتفاعي مغان  -استان اردبيل  اردبيل

موسسه غير انتفاعي امين  -استان اصفهان  ی فنی عمرانکاردان -  اصفهان –دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -اصفهان 

 –موسسه غير انتفاعي پيام  -استان اصفهان  شاهين شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي بنيان  -استان اصفهان  فوالد شهر اصفهان -

 –ي دانش پژوهان پيشرو موسسه غير انتفاع -استان اصفهان  نجف آباد -موسسه غير انتفاعي جامي  -استان اصفهان  گلپايگان

استان  كاشان –موسسه غير انتفاعي سينا  -استان اصفهان  اصفهان –موسسه غير انتفاعي راغب اصفهاني  -استان اصفهان  اصفهان

شاهين شهر  -موسسه غير انتفاعي عقيق  -استان اصفهان  فوالد شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي صنعتي فوالد  -اصفهان 

 –موسسه غير انتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  -استان اصفهان  نايين –موسسه غير انتفاعي عالمه ناييني  -اصفهان  استان اصفهان

 -استان اصفهان  موسسه غير انتفاعي نجف آباد -استان اصفهان  اصفهان –موسسه غير انتفاعي فرزانگان  -استان اصفهان  اصفهان

موسسه غير انتفاعي  -استان بوشهر  ايالم –موسسه غير انتفاعي باختر  -استان ايالم  اصفهان –موسسه غير انتفاعي نقش جهان 

موسسه غير  -استان بوشهر  کاردانی فنی عمران –برازجان  –موسسه غير انتفاعي رهجويان دانش  -استان بوشهر  بوشهر –خرد 

موسسه غير  -استان خراسان جنوبي  تهران –پارس موسسه غير انتفاعي معماري و هنر  -استان تهران  بوشهر –انتفاعي ليان 

موسسه غير  -استان خراسان رضوي  بيرجند –موسسه غير انتفاعي هرمزان  -استان خراسان جنوبي  فردوس –انتفاعي پيروزان 

غير موسسه  -استان خراسان رضوي  قوچان –موسسه غير انتفاعي اترك  -استان خراسان رضوي  سبزوار –انتفاعي ابن يمين 

موسسه غير انتفاعي  -استان خوزستان  مشهد –موسسه غير انتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي  مشهد –انتفاعي اسرار 

موسسه غير  -استان خراسان رضوي  مشهد –موسسه غير انتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي  خوزستان -جهاد دانشگاهي 

موسسه غير انتفاعي پارس  -استان خراسان رضوي  زنجان -موسسه غير انتفاعي روزبه  - استان زنجان سبزوار  انتفاعي بيهق

موسسه غير انتفاعي حكيم  -استان خراسان رضوي  مشهد –موسسه غير انتفاعي توس  -استان خراسان رضوي  گناباد –رضوي 



 

 
 

موسسه غير انتفاعي  -خراسان رضوي استان  مشهد –موسسه غير انتفاعي خاوران  -استان خراسان رضوي  قوچان –نظامي 

موسسه غير انتفاعي  -استان خراسان رضوي  نيشابور –موسسه غير انتفاعي سبحان  -استان خراسان رضوي  مشهد –خراسان 

موسسه غير انتفاعي  -استان خراسان شمالي  تربت جام -موسسه غير انتفاعي وحدت  -استان خراسان رضوي  مشهد –شانديز 

 –موسسه غير انتفاعي صائب  -استان زنجان  آبادان –موسسه غير انتفاعي مهر اروند  -استان خوزستان  وردبجن –اشراق 

استان  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي -استان سمنان  موسسه غير انتفاعي كار )محل تحصيل واحد خرمدره( -استان زنجان  ابهر

موسسه غير  -استان سمنان  دامغان –موسسه غير انتفاعي توران  -سمنان  استان گرمسار –موسسه غير انتفاعي اديبان  -سمنان 

 –موسسه غير انتفاعي عالالدوله سمناني  -استان سمنان  موسسه غير انتفاعي شاهرود -استان سمنان  سمنان –انتفاعي رشد دانش 

دانشگاه غير انتفاعي  -ان سيستان وبلوچستان است ايوانكي –موسسه غير انتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  -استان سمنان  گرمسار

استان  شيراز –موسسه غير انتفاعي آپادانا  -استان فارس  زاهدان –موسسه غير انتفاعي هاتف  -استان سيستان وبلوچستان  چابهار

موسسه غير  -ارس استان ف شيراز –موسسه غير انتفاعي پيشتازان  -استان فارس  شيراز –موسسه غير انتفاعي پاسارگاد  -فارس 

دانشگاه غير انتفاعي غياث الدين جمشيد  -استان قزوين  موسسه غير انتفاعي زند شيراز -استان فارس  المرد –انتفاعي تابناك 

 آبيك –موسسه غير انتفاعي اوج  -استان قزوين  آبيك –كاشاني 

 ثبت نام بدون کنکور مهندسی عمران در دانشگاه های آزاد

ه هایی که بهترین شرایط را برای تحصیل در رشته عمران بدون کنکور فراهم می کند، دانشگاه آزاد است. یکی از دانشگا

این نکته را در نظر داشته باشید دانشگاه آزاد در هر سال با بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان زیادی را در مقطع کارشناسی 

نام کنید  برای تحصیل در رشته مهندسی عمران بدون کنکور ثبت جذب می کند. اگر تصمیم دارید در یکی دانشگاه های آزاد

بهتر است بدانید برای ثبت نام باید در زمان مشخصی اقدام نمایید برای مثال برای ثبت نام نیمسال اول باید در شهریور ماه و 

 .برای ثبت نام در نیمسال دوم در دی ماه اقدام کنید

 نام بدون کنکور مهندسی عمرانبرای ثبت   دانشگاه های آزاد  لیست

استان آذربايجان  واحد ايلخچی –استان آذربايجان شرقی  واحد اهر –استان آذربايجان شرقی  واحد اسکو –استان آذربايجان شرقی 

د واح –استان آذربايجان شرقی  واحد جلفا –استان آذربايجان شرقی  واحد سردرود –استان آذربايجان شرقی  واحد بناب –شرقی 

استان  واحد خوی –استان آذربايجان غربی  واحد بوکان –استان آذربايجان غربی  واحد اروميه –استان آذربايجان غربی  سراب

 واحد مهاباد -استان آذربايجان غربی واحد ماکو –استان آذربايجان غربی  واحد سلماس –آذربايجان غربی 

 بدون کنکور در دانشگاه های پیام نور  ثبت نام رشته مهندسی عمران

در این بخش از مقاله تصمیم داریم لیست بهترین دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی عمران را 

ه سایت سازمان سنجش آموزش در اختیار شما قرار دهیم. توجه داشته باشید برای ثبت نام در دانشگاه پیام نور هم باید ب

کشور مراجعه کنید و در تاریخ مشخص برای ثبت نام اقدام نمایید. این نکته را در نظر داشته باشید دانشگاه پیام نور هم مانند 

 تمامی دانشگاه شرایط و مدارک را برای ثبت نام تایین کرده است که در ادامه محتوا به آنها خواهیم پرداخت. اما در گام اول

بهتر است با دانشگاه های پیام نور که در رشته مهندسی عمران بدون کنکور دانشجو می پذیرند آشنا شوید. در بخش زیر 

 .لیست دانشگاه های پیام نور را درج خواهیم کرد



 

 
 

 تعدادی از دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام بدون کنکور مهندسی عمران لیست 

دانشگاه پيام نور استان  -استان آذربايجان غربي  مركز تبريز -اه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگ -استان آذربايجان شرقي 

دانشگاه پيام نور  -استان اصفهان  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل  -استان اردبيل  مركز اروميه -آذربايجان غربي 

دانشگاه پيام نور استان  -استان البرز  مركز تيران -نشگاه پيام نور استان اصفهان دا -استان اصفهان  مركز اصفهان -استان اصفهان 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  -استان بوشهر  مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم  -استان ايالم  مركز كرج -البرز 

 -دانشگاه پيام نور استان تهران  -استان تهران  بين المللي عسلويه مركز -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  -استان بوشهر  بوشهر

دانشگاه پيام نور استان خراسان  -استان خراسان جنوبي  واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران  -استان تهران  تهران شمال

استان چهارمحال وبختياري  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  -استان خراسان رضوي  مركز بيرجند -جنوبي 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  -استان خراسان شمالي  مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري  -

استان  دانشگاه پيام نور -استان خوزستان  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  -استان خوزستان  مركز بجنورد

دانشگاه پيام نور استان  -استان سمنان  مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان  -استان زنجان  واحد ماهشهر -خوزستان 

 -دانشگاه پيام نور استان فارس  -استان فارس  مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان  -استان سمنان  مركز سمنان -سمنان 

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس  -استان فارس  مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس  -فارس استان  مركز اوز

 نبررسی شهریه رشته مهندسی عمرا

اگر بخواهیم مبحث شهریه را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است ذک کنیم شهریه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول 

شهریه متغیر است. این نکته را در نظر داشته باشید شهریه ثابت به هیچ وجه تغییر نمی کند و در  شهریه ثابت و بخش دوم

تمام ترم ها ثابت میباشد و انتخاب دروس و تعداد واحد در هر ترم تاثیری در شهریه ثابت ندارد. اما شهریه متغیر بر اساس 

کر است بدانید مبحث شهریه بین دانشگاه های سراسری، انتخاب واحد شما در ترم های مختلف، متفاوت است. شایان ذ

 .دانشگاه های آزاد، دانشگاه های پیام نور ، دانشگاه های علمی کاربردی و غیره تفاوت دارد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید چارت انتخاب واحد رشته عمران برای کسب اطالعات در مورد

  

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

برای ثبت نام رشته عمران بدون کنکور باید مدارکی را در سامانه بارگذاری نمایید. اگر با این مدارک اشنایی ندارید اصال 

نگران نباشید زیرا در ادامه با این مدارک به صورت کامل اشنا خواهید. توجه داشته باشید مدارکی همچون اسکن عکس 

ورت تمام رخ، اسکن کارت ملی، اسکن تمام صفحات شناسنامه، اسکن مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان، به ص 4*3

اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی مخصوص آقایان، داشتن مجوز تحصیلی یا رضایت نامه برای 

ن مدرک تحصیلی جز مدارکی هستند که افرادی که در نیروهای مسلح مشغول به کار هستند، نامه معافیت تحصیلی و اسک

 .باید در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایید

https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

 مزایا و معایب رشته عمران

شد که قبل از ثبت نام و آشنایی با دانشگاه های رشته عمران بدون کنکور باید رشته عمران دارای مزایا و معایبی می با

نسبت به آنها آگاه شوید. در گام اول بهتر است به مزایای این رشته اشاره کنیم. توجه داشته باشید حقوق و دستمزد 

ر مراکز دولتی زیادی شود. از سوی دیگفرصت های شغلی رشته عمران در خارج از کشور به وفور یافت می  خوب،

همچون مسکن وشهرسازی، شهرداری و غیره فرصت های شغلی داخلی برای مهندسان عمران محسوب می شود. این نکته 

را هم در نظر داشته باشید یک مهندس عمران می تواند در چند طرح مختلف مشغول به کار شود. اما معایبی همچون ساعت 

رانی، فشار کاری زیاد، مسئولیت زیاد و غیره هم بسیاری از مهندسین عمران را با کار طوالنی، خطر در کارگاه های عم

 .چالش مواجه می کند

 اخبار پیرامون رشته عمران

 پایان آزمون ورود به حرفه مهندسان عمران در شهرکرد



 

 
 

های تحت پوشش اظهار داشت: در سطح شهر اسکندر امینی وبختیاری، چهارمحال به گزارش خبرگزاری خبرآنالین استان

های نظام مهندسی ثبت نام کردند. شایان ذکر است بدانید از مجموع نفر برای مجموعه آزمون ۳۱۶۴تعداد  کل اداره این

 .نفر را بانوان تشکیل دادند ۵۱۶نفر را آقایان و  ۲۶۴۸ها در شهرکرد، تعداد داوطلبان این آزمون

 مشهداضافه شدن رشته عمران به دانشگاه حکیم سبزواری 

های منتشر شده رشته مهندسی عمران گرایش سازه و مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب به طبق آخرین گزارش

کیلومتری غرب مشهد ایجاد شده است. بنابراین دانشجویان در صورت تمایل می توانند از  ۲۳۰دانشگاه حکیم سبزواری در 

 .مهرماه در این رشته تحصیل کنند

 خالصه مطلب

ئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به ثبت نام رشته عمران و دانشگاه های رشته عمران بدون کنکور مطم

در اختیار داشته داشته باشیدو شایان ذکر است دانشگاه های مختلفی همچنین دانشگاه آزاد، دانشگاه های پیام نور، دانشگاه 

 .دی دانشگاه غیر انتفاعی در رشته عمران بدون کنکور دانشجو می پذیردهای سراسری، دانشگاه های علمی، کاربر

توجه داشته باشید رشته عمران مزایا و معایب زیادی دارد که باید قبل از ثبت نام رشته عمران بدون کنکور از این مزایا و 

، اسکن کارت ۴در  ۳عکس  معایب مطلع شوید. از سوی دیگر برای ثبت نام رشته عمران بدون کنکور باید مدارک چون

ملی، اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت و غیره را به همراه داشته باشید تا بتوانید در سامانه بارگذاری 

به شما کمک  ثبت نام رشته عمران بدون کنکور کنید. در نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله بتواند در هنگام

 .شایانی کند

  

 


