
 

 
 

شامل دانشگاه های متعدد با سطح علمی باال می باشند. دانشگاه های هنر تهران،  دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران

هایی از جمله گرافیک، بازیگری، جلوه های ویژه و کارگردانی محل مناسبی برای ادامه تحصیل  برای عالقه مندان به رشته

است و افراد می توانند در رشته های  می باشد و از جایگاه ویژه ای برای متقاضیان مختلف به گرایشات هنری برخوردار

  .بدون کنکور هنر ادامه تحصیل دهند

دانشگاه های مختلفی در سطح کشور اقدام به پذیرش بدون کنکور می نمایند که در ادامه لیست رشته های هنر بدون کنکور 

رشته های دانشگاه هنر سوره،  دانشگاه آزاد، لیست رشته های دانشگاه هنر تهران که شامل نوبت روزانه و شبانه، لیست

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی خواهیم پرداخت. در ابتدا به ارائه لیست دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران 

 .به عنوان اولین موضوع خواهیم پرداخت

  

 لیست دانشگاه های بدون آزمون هنر در تهران

باشد که هر یک از آن ها با توجه به شرایط تعیین شده خود اقدام به پذیرش فی میهای مختلهای تهران شامل دانشگاه دانشگاه

های توان به دانشگاهباشند، میهای هنر که بسیار معروف مینمایند. برخی از دانشگاهداوطلبان در رشته های مختلف می

مند را هر ساله پذیرش می  لبان عالقهسوره اشاره نمود که در مقاطع کاردانی، کارشناسی در دانشکده های مختلف داوط

 .نماید

شامل رشته های هنر دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه سوره،   به طور کلی دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران

های مذکور متفاوت باشد. رشته ها و همچنین شرایط پذیرش در هر یک از دانشگاهفرهنگ، پیام نور و... می  دانشگاه علوم

باشد. لذا جهت قبولی در هر یک از این رشته ها ، الزم است در زمان مقرر برای ثبت نام و همچنین با توجه به شرایط می

 .موردنظر اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته نمایید

سبت به توانند نها و رشته های بدون کنکور ، هر یک از داوطلبان میبا توجه به نحوه گزینش در هر یک از دانشگاه 

انتخاب رشته اقدام نمایند. دانشکده سوره از جمله دانشگاه هایی می باشد که به صورت جداگانه اقدام به ثبت نام متقاضیان 

 .باشدپذیر میبدون کنکور هنر سوره تنها در مهر ماه امکان می نمایند. شایان ذکر است که ثبت نام برای دانشگاه



 

 
 

 

  ��اطالعیه  ��

دون کنکور هنر در تهران در دو مقطع کاردانی و کارشناسی و همچنین در گرایش های مختلف اقدام به جذب دانشگاه های ب

 .متقاضیان می نمایند

  

  لیست رشته های بدون آزمون هنر

لیست رشته های هنر بدون آزمون در هر یک از دانشگاه ها متفاوت می باشد که در ادامه به ارائه رشته های دانشگاه های 

دون کنکور هنر در تهران اشاره خواهیم نمود. نکته قابل ذکری که الزم است بدان توجه نمایید این است که هر یک از ب

دانشگاه ها ممکن است تنها برخی از رشته های ارائه شده در ادامه را دارا باشند. به عنوان مثال ممکن است رشته های هنر 

 .ا شامل شودبدون کنکور دانشگاه آزاد لیست متفاوتی ر



 

 
 

 تصویر برداری✅

 ادبیات نمایشی -تئاتر ✅

 بازیگری -تئاتر ✅

 چاپ ✅

 شهرسازی✅

 طراحی پارچه✅

 طراحی لباس✅

 طراحی و دوخت -طراحی و دوخت ✅

 گرایش تدوین -فیلمسازی ✅

 گرایش عکاسی و فلیمبرداری -فیلمسازی✅

 نقاشی متحرک -فیلمسازی ✅

 کمک کارگدانی -فلیمسازی ✅

 معماری شهری کاردانی فنی✅

 گرایش گرافیک -گرافیک ✅



 

 
 

 معماری✅

 معماری داخلی✅

 گرایش چاپ دستی -هنرهای تجسمی ✅

 گرایش نقاشی -هنرهای تجسمی ✅

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید رشته های بدون کنکور دانشگاه هنر تهرانبرای اطالع بیشتر از �� 

  

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%87%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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%87%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 
 

نام داوطلبان می نمایند. آزمون عملی هنر در دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران در دو ترم مهر و بهمن اقدام به ثبت 

زمان های متفاوتی در دانشگاه های مختلف برگزار می شود که در صورت قبولی در این مرحله، داوطلبان خواهند توانست 

ید رشته های هنر دانشگاه تهران که از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش داوطلبان می نما .پذیرش خود را نهایی نمایند

 .به صورت جامع تر می باشند و عالوه بر رشته های ارائه شده ، شامل رشته های دیگری نیز خواهند بود

  

 لیست رشته های دانشگاه سوره

همانطور که ذکر شد؛ یکی از دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران دانشگاه سوره می باشد. این دانشگاه در سه مقطع 

ه و کارشناسی ناپیوسته اقدام به پذیرش داوطلبان در رشته های مختلف می نماید. شرایط پذیرش کاردانی ، کارشناسی پیوست

در دانشگاه سوره با سایر دانشگاه ها دارای تفاوت هایی می باشد و هر داوطلب تنها یک بار در سال امکان ورود به این 

 .دانشگاه را خواهد داشت

  

  

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 کارشناسی ارشد اسالمیهنر 

 کارشناسی ارشد صنایع دستی

 کارشناسی پیوسته صنایع دستی

 کارشناسی پپیوسته هنر اسالمی

 کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

 کارشناسی ارشد سینما

 کارشناسی پیوسته کتابت و نگارگری

 کارشناسی ارشد (تصویر متحرک )انیمیشن

 کارشناسی پیوسته سینما

 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی



 

 
 

 کارشناسی ارشد نقاشی

 کارشناسی ارشد  (ارتباط تصویری )گرافیک

 کارشناسی ارشد تصویر سازی

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 کارشناسی ارشد عکاسی

 کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

 کارشناسی پیوسته نقاشی

 کارشناسی پیوسته طراحی صحنه

 تکارشناسی پیوسته تئاترکارگردانی 

 کارشناسی پیوسته نمایش عروسکی

 کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی

 کارشناسی پیوسته شهرسازی

 کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 کارشناسی ناپیوسته معماری

 کارشناسی پیوسته معماری داخلی

  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید هنری دانشگاه سوره رشته هایبرای آشنایی با �� 

  

 کاربردی لیست رشته های دانشگاه علمی

دانشگاه علمی کاربردی هر ساله در گروه های آزمایشی هنر داوطلبان زیادی را پذیرش می نماید. هر یک از این رشته ها 

ثبت نام دانشگاه جامع علمی کابردی نسبت به لیست رشته   تنها در برخی از واحدهای این وجود خواهد داشت. لذا به هنگام

 .کنیدهای مختلف آگاهی الزم را کسب 

 امور موزه -کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ✅

 کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطالع رسانی✅

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87/


 

 
 

 کاردانی حرفه ای روابط عمومی✅

 گرایش چاپ پوشاک -کاردانی حرفه ای چاپ ✅

 گرایش طراحی چاپ -کاردانی حرفه ای چاپ ✅

 کاردانی حرفه ای چاپ و نشر✅

 فرش دستباف -کاردانی حرفه ای صنایع دستی ✅

 کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش✅

 گرایش معمری داخلی -کاردانی حرفه ای معماری ✅

 گرایش عکاسی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی ✅

 نقاشی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی ✅

 گپرایش نقاشی ایرانی -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی ✅

 باسکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی ل✅



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید مشاوره کنکور هنر برای آسنایی با نحوه دریافت�� 

  

 جدیترین اخبار پیرامون دانشگاه های هنر در تهران

  رشته های دانشکده هنرهای کاربردی در دانشگاه هنر تهران ��

های دانشگاه هنر تهران که زیر  رشته باشد.های بسیاری در دانشگاه هنر تهران میانشکده هنرهای کاربردی دارای رشته

 .اشندکنند شامل طراحی پارچه و لباس، طراحی صنعتی، صنایع دستی و فرش می بنظر این دانشکده فعالیت می

 رشته دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه هنر تهران ��

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/


 

 
 

 ۳در دانشگاه هنر تهران، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر تأسیس شد. در حال حاضر  ۱۳۹۴ر خرداد ماه سال 

گری نیز به آن اضافه خواهند های دیهای دانشگاه هنر تهران در این دانشکده تدریس شده و در آینده رشته رشته از رشته

شوند عبارتند از: پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد و هایی که در حال حاضر در این دانشکده تدریس میشد. رشته

دکتری، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر در مقطع دکتری، فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، حکمت هنرهای دینی در مقطع 

 .مقطع دکتری و... هستند دکتری، تاریخ هنر در

 

  ��اطالعیه  ��

چنانچه عالقمند به تحصیل در دیگر دانشگاه های بدون آزمون سراسر کشور هستید، می توانید به سایت های ثبت نامی 

اجعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مر و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور،

  .کنید

  

 خالصه مطالب



 

 
 

در این مقاله تالش نمودیم کلیه رشته های بدون کنکور هنر در تمامی دانشگاه های مختلف را برای شما عزیزان ارائه 

نماییم. اما با توجه به برخی از سیاست گذاری های دانشگاه های مختلف مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش و همچنین تغییر 

 .شته ها و دانشگاه های هنر تهران ممکن از برخی از رشته ها با توجه به مصوبات بعدی تغییر یابدظرفیت در لیست ر

اگر مایل بع ثبت نام در رشته های بدون کنکور هنر هستید، قبل از هر چیز توصیه می کنیم با دریافت دفترچه راهنمای ثبت 

های ارائه دهنده رشته هنر در تهران آگاهی الزم را کسب نام در رشته های بدون آزمون، از ظرفیت رشته ها و دانشگاه 

کنید. راه های ارتباطی و تماس با متخصصین ایران تحصیل این امکان را فراهم نموده تا بتوانید از لیست رشته ها و 

یط پذیرش در دانشگاه های هنر تهران که در ماه های آینده افزوده خواهد شد اطالع یابید و همچنین از محل و نحوه و شرا

 .دانشگاه های بدون کنکور هنر در تهران اطالع دقیقی را حاصل نمایید

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله  ��
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