
 

 
 

برای داوطلبانی کھ مایلند بر اساس سوابق تحصیلی ادامھ تحصیل دھند، اھمیت  ھای بدون کنکور تجربیرشتھ اطالع از 
ھای اخیر طبق مصوبھ ھای وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه ھای بسیاری در کشور پذیرش  بسیاری دارد. در سال

اه ھا و رشتھ ھای ارائھ شده آن ھا از طریق سایت سازمان دانشجویان خود را بدون آزمون انجام می دھند کھ اسامی این دانشگ
 .سنجش بھ اطالع داوطلبان می رسد و متقاضیان می توانند با آگاھی کامل از این رشتھ ھا ثبت نام خود را انجام دھند

تھ ھای بدون رش نیز اخیراً متقاضیان فراوانی پیدا کرده است. ھمچنین افزایش لیست رشتھ ھای بدون کنکور تجربیپذیرش در 
کنکور تجربی در دانشگاه ھای کشور باعث شده است تا رشتھ ھای متنوع تری بھ داوطلبان ارائھ شوند. از این رو در این 
مقالھ قصد داریم رشتھ ھای بدون کنکور تجربی را بھ ھمراه رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد معرفی نماییم تا 

  .آن ھا و بررسی آینده شغلی و تحصیلی ھر رشتھ بتوانند بھترین انتخاب را داشتھ باشندداوطلبان عزیز با مطالعھ 



 

 
 



 

 
 

  

  

  معرفی رشتھ ھای ارائھ شده بدون آزمون در دانشگاه آزاد و سراسری
رشتھ تجربی یکی از رشتھ ھای پرطرفداری است کھ ھر سالھ رقابت سنگینی میان داوطلبان آن جھت ورود بھ دانشگاه وجود 
دارد اما برخی از داوطلبان گروه آزمایشی رشتھ تجربی بھ دالیل مختلف نمی توانند در کنکور شرکت کنند یا در رشتھ مورد 

 .نظر خود قبول نمی شوند و بھ ھمین علت بسیاری از این افراد عالقمند بھ ثبت نام در رشتھ ھای بدون کنکور تجربی ھستند

یست رشتھ ھای بدون کنکور رشتھ تجربی را ارائھ می دھد. بنابراین داوطلبان ھر سال سازمان سنجش طی اعالمیھ ای ل
پذیرش در ھریک از این رشتھ ھا می توانند با مراجعھ بھ سایت سازمان سنجش از اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی 

کنیم. ھمچنین در صورت نیاز بھ ھا اشاره می دانشگاه آزاد و سراسری اطالع یابند کھ در ادامھ بھ چند مورد از این رشتھ
مشاوره بیشتر در مورد رشتھ ھای بدون کنکور تجربی می توانید با مشاوران مجرب و کار آزموده آکادمی ایران تحصیل 

 .ارتباط برقرار نمایید

  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید انتخاب رشتھ کنکور تجربی برای اطالع از نحوه  

  

 اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی
 :سراسری در مقطع کارشناسی بھ شرح زیر ھستندلیست رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه 

 علوم و مھندسی شیالت✔

 علوم دامی✔



 

 
 

 مھندسی تولید و ژنتیک گیاھی✔

 زیست شناسی سلولی و مولکولی✔

 مھندسی طبیعت✔

 زمین شناسی✔

 مھندسی صنایع چوب و فرآورده ھای سلولزی✔

 مھندسی فضای سبز✔

 زیست شناسی گیاھی✔

 زیست شناسی دریا✔

 علوم و مھندسی جنگل✔

                اقیانوس شناسی✔

                گیاه پزشکی✔

 (علوم و مھندسی صنایع غذایی (کشاورزی✔

                علوم و مھندسی باغبانی✔

 علوم و مھندسی محیط زیست✔



 

 
 

 علوم و مھندسی خاک✔

 شیمی کاربردی✔

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار✔

 آزمایشگاھی دامپزشکی علوم✔

 اقتصاد کشاورزی✔

 شیمی محض✔

  

 .روی لینک کلیک کنید پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکورجھت کسب اطالعات بیشتر در مورد  

  

 اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی
 :لیست رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی بھ قرار زیر می باشند

 برداری از گیاھان دارویی و معطر کاردانی تولید و بھره✔

 کاردانی بھداشت عمومی گرایش بھداشت خانواده✔

 کاردانی بھداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ھا✔

 کاردانی تولید و فرآوری خرما✔



 

 
 

 کاردانی شیمی آزمایشگاھی✔

 کاردانی بھداشت حرفھ ای✔

 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری✔

 لوژی تولیدات گیاھیکاردانی تکنو✔

 کاردانی تکنولوژی جنگل داری✔

 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی✔

  

 اطالعیھ  

ثبت نام بدون کنکور رشتھ ھای تجربی بھ صورت آنالین و از طریق بھ سایت سازمان سنجش انجام می شود. لذا بھ 
ا از دفترچھ رشتھ ھای بدون کنکور بھ طور کامل مطالعھ داوطلبان توصیھ می شود کھ پیش از ثبت نام، شرایط اعالم شده ر

 .نموده و مدارک درخواستی در اطالعیھ را ھمراه خود داشتھ باشند

  



 

 
 

 اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی
 :زیر اشاره کرداز میان رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی می توان بھ موارد 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار✔

 زیست شناسی سلولی و مولکولی✔

 علوم و مھندسی محیط زیست✔

 اقتصاد کشاورزی✔

 زیست شناسی گیاھی✔

 علوم و مھندسی صنایع غذایی✔

 زیست شناسی جانوری✔

                بھداشت و بازرسی گوشت✔

 گیاھیعلوم و مھندسی تولید و ژنتیک ✔

 اقیانوس شناسی✔

 زیست شناسی دریا✔

 علوم و مھندسی خاک✔



 

 
 

 بھداشت مواد غذایی✔

 زیست فناوری✔

 (علوم و مھندسی صنایع غذایی (کشاورزی✔

 زمین شناسی✔

 میکروبیولوژی✔

 مھندسی صنایع چوب و فعالیت ھای سلولزی✔

 شیمی کاربردی✔

 گیاه پزشکی✔

 مھندسی طبیعت✔

 شیمی محض✔

 یست شناسی سلولی و مولکولیز✔

 علوم آزمایشگاھی دامپزشکی✔

 مھندسی تولید و ژنتیک گیاھی✔

 علوم و مھندسی باغبانی✔



 

 
 

 علوم دامی مھندسی فضای سبز✔

 علوم و مھندسی شیالت✔

 علوم و مھندسی جنگل✔

  

 

  

  

 اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی



 

 
 

 :ھای بدون کنکور تجربی دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی بھ شرح زیر می باشندلیست رشتھ 

 کاردانی امور زراعی و باغی✔

 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی✔

 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاھی✔

 کاردانی تولید و فرآوری خرما✔

 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی✔

 کاردانی تکنولوژی جنگل داری✔

 اردانی تولید و بھره برداری از گیاھان دارویی و معطرک✔

 کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری✔

 کاردانی شیمی آزمایشگاھی✔

  

 اطالعیھ  

ھایی فوق ثبت نام کرده و ادامھ تحصیل دھند و الزامی جھت انتخاب رشتھ مرتبط با  داوطلبان می توانند در ھر یک از رشتھ
 .ستگروه آزمایشی نی

  

 دانلود دفترچھ ثبت نام و انتخاب رشتھ تمامی کنکورھا



 

 
 

در زیر دفترچھ ثبت نام و انتخاب رشتھ کنکور سراسری و آزاد برای مشاھده شما عزیزان قرار داده شده است. الزم بھ ذکر 
 .ھای بدون آزمون تجربی با تغییرات اندکی منتشر می شوداست ھر سالھ دفترچھ لیست رشتھ

 ون کنکور سراسریدفترچھ بد

 ١٤٠١دفترچھ انتخاب رشتھ بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی مھر 

 دفترچھ ھای بدون کنکور آزاد

 ١٤٠١دفترچھ ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوستھ دانشگاه آزاد مھر 

 ١٤٠١دفترچھ ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوستھ دانشگاه آزاد مھر 

 ١٤٠١دفترچھ ثبت نام و انتخاب رشتھ بدون کنکور کاردانی پیوستھ دانشگاه آزاد مھر 

 ١٤٠١دفترچھ ثبت نام و انتخاب رشتھ بدون کنکور کاردانی ناپیوستھ دانشگاه آزاد مھر 

  

 بدون کنکور تجربینام و شھریھ رشتھ ھای  ھزینھ ثبت
شھریھ تحصیل در رشتھ ھای بدون آزمون علوم تجربی در دانشگاه ھای روزانھ بھ صورت رایگان می باشد. اما تحصیل در 

 .دانشگاه ھای شھریھ پرداز شامل شھریھ ثابت و متغیر است کھ با توجھ بھ ھر دانشگاه و بھ صورت سالیانھ تغییر می کند
س تعداد واحدھای انتخابی و نوع نظری و عملی بودن واحدھا متغیر ھستند. میزان شھریھ ھر ھمچنین شھریھ متغیر بر اسا

دانشگاه برای سال جاری و مقاطع تحصیلی در سایت آن دانشگاه قابل مشاھده می باشد کھ می توانید با مراجعھ بھ سایت 
خود مشاھده نمایید. عالوه بر این، می توانید از  دانشگاه مورد نظر خود میزان شھریھ ثابت و متغیر را برای رشتھ مورد نظر

ھمکاران ما در ایران تحصیل در رابطھ با ھزینھ ثبت نام در ھر یک از رشتھ ھای بدون کنکور تجربی سواالت خود را 
  .مطرح کنید

  



 

 
 

  

  معرفی بھترین رشتھ ھای بدون آزمون علوم تجربی
انتخاب رشتھ نشده اند یا نتوانستھ اند رتبھ مورد نظر برای قبولی را کسب نمایند، داوطلبانی کھ در کنکور سراسری مجاز بھ 

اسامی رشتھ ھای تجربی بدون کنکور فراوان ھستند  .ھای تجربی بدون آزمون دارند گرایش بیشتری برای شرکت در رشتھ
از این رشتھ ھا را ذکر می کنیم. اما در ھای پزشکی و پیراپزشکی می باشند کھ در ادامھ تعدادی و این رشتھ ھا شامل رشتھ

می توانید با مشاوران ایران تحصیل  رشتھ ھای بدون کنکور تجربیلیست کامل  از صورت نیاز بھ مشاوره و اطالع یافتن
 .ارتباط برقرار نمایید

 زیست شناسی✔

 مھندسی طبیعت✔

 مھندسی علوم دامی✔

 شیمی محض✔

 ترویج و اموزش کشاورزی پایدار✔

 علوم مھندسی باغبانی✔



 

 
 

 مھندسی تولیدات ژنتیک گیاھی✔

 مھندسی فضای سبز✔

 ھوشبری✔

 مامایی✔

 ایبھداشت حرفھ✔

 بھداشت عمومی✔

 تکنسین اتاق عمل✔

 تکنسین سالمت دندان✔

  

  



 

 
 

 

  .بر روی لینک مربوطھ کلیک نمایید رشتھ تجربی مناسب چھ کسانی است؟اگر می خواھید بدانید  

  

 کدام رشتھ ھا بدون کنکور پذیرش نمی شوند؟

رشتھ تجربی از رشتھ ای پرمتقاضی است کھ ھر سال داوطلبان بسیاری را بھ خود جذب می کند و ھم اکنون دانشگاه ھای 
بسیاری اعم از دولتی و غیر دولتی این رشتھ را بھ صورت بدون کنکور ارائھ می دھند. اما خوب است بدانید کھ کلیھ رشتھ 

 :ای تجربی بھ صورت بدون کنکور در دانشگاه ھای پذیرش نمی شوند کھ در زیر بھ چند مورد آن اشاره می کنیمھ

 پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی :رشتھ ھای پزشکی 

  ... ھوشبری، پرستاری، بینایی سنجی و :رشتھ ھای پیراپزشکی 



 

 
 

  

  نحوه پذیرش در رشتھ ھای بدون آزمون علوم تجربی
برای پذیرش در رشتھ ھای غیر پزشکی بدون کنکور سوابق تحصیلی فرد داوطلب اھمیت بسزایی دارد. اما برخی از رشتھ 
ھای پزشکی نیز وجود دارند کھ بدون کنکور در مقاطع کاردانی ناپیوستھ و کارشناسی پیوستھ ارائھ می شوند و برای قبولی 

 .داوطلب در دانشگاه انجام می گیرد و نمره آن نیز حائز اھمیت می باشددر آن ھا عالوه بر سوابق تحصیلی، گزینش فرد 

  

 

 .روی لینک کلیک کنید رشتھ ھای بدون کنکور دانشگاه آزادجھت کسب اطالعات بیشتر در مورد  

  

  ھای بدون آزمون علوم تجربی مشاوره پذیرش در رشتھ



 

 
 

داوطلبان داشتھ باشد. لذا انتخاب دقیق و درست نیاز بھ  بدون کنکور تجربی می تواند تاثیر زیادی در سرنوشت انتخاب رشتھ
مشاوره و راھنمایی دارد کھ مشاوران ایران تحصیل با چندین سال سابقھ در زمینھ مشاوره کنکور می توانند بھ شما کمک 

نتشار و زمان دقیق انمایند تا یک انتخاب رشتھ صحیح و اصولی داشتھ باشید. عالوه بر این می توانند در مورد نحوه ثبت نام 
  .و نیز شھریھ ھر کدام از رشتھ ھا بھ شما مشاوره دھند ١٤٠١ھای بدون آزمون تجربی  دفترچھ اسامی رشتھ

در ارتباط با نحوه پذیرش داوطلبان در رشتھ تجربی باید گفت سازمان سنجش پذیرش دانشجویان را بر اساس سوابق ✔
 .ھا انجام می دھدابی آنتحصیلی و معدل کتبی دیپلم در رشتھ انتخ

داوطلبانی کھ در رشتھ ھای  ١٣٩٩طبق مصوبھ بیست و سومین جلسھ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ✔
تجربی بدون آزمون پذیرش شوند و با اعالم نتایج مشخص گردد کھ در رشتھ ھای با آزمون نیز پذیرفتھ شده اند، در صورتی 

توانند شھریھ اخذ شده و مدارک خود را از دانشگاه مورد ثبت ای با آزمون تحصیل کنند میکھ تمایل داشتھ باشند در رشتھ ھ
ھا و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و ھمچنین دانشگاه ھای آزاد موظف  نام دریافت نمایند و تمامی دانشگاه

 .ھمکاری با داوطلب ھستند

ر ھر کدام از رشتھ ھای بدون کنکور تجربی ثبت نام نمایند، اما باید توجھ داوطلبان می توانند با توجھ بھ عالقھ خود د✔
 .داشتھ باشند ضرایب تعیین شده برای سوابق تحصیلی ھر رشتھ متفاوت است

چنانچھ داوطلب در رشتھ محل ھای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شده باشد و در آزمون سراسری ھم ✔
می تواند در یک کد رشتھ محل بھ دلخواه خود ثبت نام کرده و مشغول بھ تحصیل شود و شرکت کرده و قبول شود تنھا 

تحصیل ھمزمان در چند کد رشتھ محل ممنوع می باشد. اما داوطلبان مشمول آیین نامھ ھای استعدادھای درخشان از این 
 .قانون مستثنی ھستند

  

 اخبار پیرامون رشتھ ھای بدون آزمون تجربی

 ١٤٠١ھای بدون آزمون  نام رشتھزمان ثبت  

ثبت نام و انتخاب رشتھ بدون آزمون دانشگاه ھا در دو نیمسال مھر ماه و بھمن ماه انجام می گیرد کھ معموال زمان ثبت نام 
شھریور ماه ادامھ می  ١٥مرداد ماه شروع شده و تا  ١٤ھای بدون آزمون تجربی در ھر سال برای نیمسال مھرماه، از  رشتھ

آذرماه تا بیستم آن می باشد. لذا داوطلبان برای ثبت نام رشتھ ھای بدون آزمون  ١٤د. این زمان برای نیمسال بھمن نیز از یاب
  .تجربی می توانند در تاریخ ھای ذکر شده بھ سایت سازمان سنجش مراجعھ کنند

  نحوه دریافت دفترچھ راھنمای رشتھ ھای بدون آزمون 



 

 
 

 اند، باید در زمان اعالم شده بھ درگاه اطالع ھای تحصیلی در آزمون سراسری شده انتخاب رشتھمتقاضیانی کھ مجاز بھ 
ھا شامل شرایط و  ھای تحصیلی و قسمت پیوست رسانی سازمان سنجش مراجعھ کرده و دفترچھ راھنمای انتخاب رشتھ

ھای  ایشی را مطالعھ نمایند. برای گروهھای آزم ھا و مؤسسات آموزش عالی در ھر کدام از گروه مقررات دانشگاه
ھای  ھای آزمایشی ھنر و زبان ھای جداگانھ و برای گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی و فنی دفترچھ

ھای آزمایشی یک دفترچھ مشترک منتشر می ھای بدون آزمون در ھمھ گروهخارجی یک دفترچھ مشترک و برای ھمھ رشتھ
 .شود

  

  

  

 خالصھ مطالب

ھای دانشگاھی آن ادامھ تحصیل  رشتھ تجربی یکی از رشتھ ھای پرطرفداری است کھ داوطلبان زیادی قصد دارند در رشتھ
ای بھ دالیل مختلف نمی توانند در کنکور سراسری شرکت کنند یا در رشتھ مورد نظر خود قبول نمی شوند، اما عده .دھند

  .نکور تجربی روی می آورندبنابراین بھ رشتھ ھای بدون ک

در سال ھای اخیر نیز با افزایش لیست این رشتھ ھا در دانشگاه ھای کشور رشتھ ھای متنوع تری بھ داوطلبان ارائھ شده است 
آنچھ در این مقالھ بھ آن  .و ھر سال سازمان سنجش طی اطالعیھ ای اسامی آن ھا را بر روی سایت خود منتشر می کند



 

 
 

اسامی رشتھ ھای بدون کنکور تجربی در دانشگاه ھای آزاد و سراسری بود کھ آن ھا را نیز در مقاطع  پرداختیم معرفی
ھمچنین ھزینھ ثبت نام و شھریھ این رشتھ ھا را نیز شرح داریم و بھترین رشتھ ھای  .کارشناسی و کاردانی بررسی کردیم

ھر گونھ سوال و ابھام می توانید با مشاوران ما در آکادمی  معرفی نمودیم. اما در صورت داشتن  بدون آزمون علوم تجربی را
 .ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

 .کنید کلیک مقالھ جھت دانلود پی دی اف  

  

 


