
 

 
 

 تحصیل ایران | ها دانشگاه+  1401 آزاد دانشگاه آزمون بدون دکتری های رشته

در سال های اخیر، تعداد متقاضیان ثبت نام در مقطع دکتری به شدت افزایش یافته است؛ این امر سبب شده تا 

ی آزاد در پذیرش در رشته های این مقطع دشوار شود. به همین دلیل، برخی از دانشگاه ها همچون دانشگاه ها

مقطع دکتری، بدون شرکت در کنکور دانشجو می پذیرند. دانشجویان باید از زمان ثبت نام در این دانشگاه ها 

رشته های دکتری بدون مطلع شده و رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما، الزم به ذکر است تا بدانید که 

ن آن ها، رشته ای را انتخاب کنند. اگر شما هم جز افرادی محدود هستند و افراد باید از بی آزمون دانشگاه آزاد

هستید که می خواهید در این مقطع بدون آزمون درس بخوانید، برای آشنایی با رشته های بدون کنکور دکتری 

  .دانشگاه آزاد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

  

 ��اطالعیه  ��

  .ایت هر یک از دانشگاه های کشور در موعد مقرر امکان پذیر استاز طریق س ۱۴۰۱ثبت نام بدون کنکور دکتری 

  

  

  زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون

دانشگاه های آزاد و سراسری، هر ساله اطالعیه هایی را مبنی بر ثبت نام دکتری بدون آزمون، در اختیار داوطلبان 

بت نام دکتری بدون کنکور، بیان کرد. در واقع، می قرار می دهند. به همین دلیل، نمی توان زمان دقیقی را برای ث

توان گفت که زمان ثبت نام هر دانشگاه با دیگری متفاوت می باشد و شما متقاضیان باید منتظر فراخوان های هر 



 

 
 

دانشگاه باشید. الزم به ذکر است تا بدانید که دانشگاه ها برای امسال هنوز فراخوان نداده اند؛ اما، برای آشنایی 

  .ما عزیزان فراخوان ثبت نام دکتری بدون آزمون سال گذشته را در ادامه بیان خواهیم کردش

  

 �� 1400 سال  فراخوان های دکتری بدون آزمون ��

 ⏰تاریخ ثبت نام  ⏰ نام دانشگاه

 1400دی  20آذر تا  20از  دانشگاه بیرجند

 1401اردیبهشت  31آذر تا  22از  دانشگاه علم و فرهنگ

 1400بهمن  25دی تا  8از  زابل نشگاهدا 

 1400اسفند  29بهمن تا  1از  دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 1400اسفند  13دی تا  7از  دانشگاه دفاع ملی و راهبردی

 1400بهمن  20دی تا  23از  دانشگاه هرمزگان

 1401خرداد  15بهمن تا  10از  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 1400اسفند  25دی تا  29از  ندانشگاه مدنی آذربایجا

 1400اسفند  12بهمن تا  20از  دانشگاه شهید چمران اهواز

 1400اسفند  20بهمن تا  20از  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 1400اسفند  20بهمن تا  20از  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان



 

 
 

 �� 1400 سال  فراخوان های دکتری بدون آزمون ��

 1401اردیبهشت  1بهمن تا  30از  دانشگاه شاهد

 1401تیر  1بهمن تا  30از  ادیان و مذاهب دانشگاه

 1401اردیبهشت  15فروردین تا  15از  دانشگاه امیرکبیر

 1401اردیبهشت  10اسفند تا  13از  دانشگاه کردستان

 1401اردیبهشت  2اسفند تا  15از  شریف صنعتی دانشگاه 

 1401فروردین  15اسفند تا  15از  دانشگاه عالمه طباطبایی

 1401فروردین  30اسفند تا  15از  امام خمینی قزوین دانشگاه

 1401فروردین  20اسفند تا  10از  دانشگاه قم

 1401فروردین  20اسفند تا  15از  دانشگاه علوم قضایی

 1401فروردین  31اسفند تا  23از  دانشگاه یزد

 1401اردیبهشت  31فروردین تا  21از  دانشگاه محقق اردبیلی

 1401اردیبهشت  20تا  1از  انتهر دانشگاه 

 1401اردیبهشت  15تا  1از  تبریز دانشگاه 

 1401اردیبهشت  31فروردین تا  15از  دانشگاه رازی کرمانشاه



 

 
 

 �� 1400 سال  فراخوان های دکتری بدون آزمون ��

 1401اردیبهشت  20اسفند تا  24از  دانشگاه صنعتی اصفهان

 1401اردیبهشت  15فروردین تا  22از  دانشگاه اصفهان

 1401اردیبهشت  25ین تا فرورد 25از  دانشگاه شیراز

 1401اردیبهشت  20تا  6از  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 1401خرداد  25فروردین تا  23از  ایوانکی انتفاعی غیر دانشگاه 

 1401اردیبهشت  24تا  14از  دانشگاه جامع امام حسین

 1401خرداد  20تا  دانشگاه مراغه

 1401خرداد  7ردیبهشت تا ا 7از  دانشگاه خوارزمی

 1401خرداد  10اردیبهشت تا  10از  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 1401تیر  15اردیبهشت تا  15از  دانشگاه صنعتی اراک

 1401اردیبهشت  31تا  4از  دانشگاه زنجان

  

  

  



 

 
 

  . ��، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددکتری بدون آزمونبرای اطالع دقیق از شرایط و زمان ثبت نام �� 

  

  

  

 لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

رشته های دکتری زمان ثبت نام در مقطع دکتری اطالع یافتید، باید با  شما متقاضیان گرامی پس از این که از

به طور کامل آشنا شوید. زیرا، ممکن است رشته ای مد نظر شما باشد که بدون  بدون آزمون دانشگاه آزاد

 کنکور نتوانید در آن رشته درس بخوانید. لذا، آشنایی با رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد اهمیت

بسزایی دارد. اسامی رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه سراسری در گروه های مختلف، به شرح زیر می 

  :باشند

  

 اسامی رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد در گروه انسانی

  

 فقه و حقوق اسالمی زبان و ادبیات فارسی مدیریت بیمه مدیریت امور بانکی

 علوم قرآن و حدیث ان و ادبیات عربیزب زبان شناسی جغرافیا

 فلسفه و حکمت اسالمی زبان و ادبیات ترکی آذری علوم ورزشی
علم اطالعات و دانش 

 شناسی

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

 حقوق ادیان و عرفان
برنامه ریزی اجتماعی و 

 تعاون
 مشاوره

 معارف اسالمی و اخالق معارف اسالمی گردشگری مردم شناسی

 میتاریخ تمدن ملل اسال باستان شناسی
معارف اسالمی و علوم 

 تربیتی

معارف اسالمی و علوم 

 قرآنی

 روانشناسی روابط عمومی معارف اسالمی و تاریخ معارف اسالمی و ادیان

 مدیریت مالی مدیریت صنعتی هتلداری معارف اسالمی و کالم

 فقه و مبانی حقوق اسالمی علوم سیاسی حسابداری جامعه شناسی

 مددکاری اجتماعی مدیریت امور گمرکی یتیعلوم ترب روزنامه نگاری

 علوم قضایی معارف اسالمی و مدیریت مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب و کارهای 

 کوچک

 و تبلیغ –معارف اسالمی 

 ارتباطات
 فقه و حقوق شافعی فقه و حقوق حنفی

 تاریخ اقتصاد علوم حدیث مدیریت فرهنگی هنری

  

 ری بدون کنکور دانشگاه آزاد در گروه ریاضیاسامی رشته های دکت

  



 

 
 

 علوم و مهندسی آب ریاضیات و کاربردها آمار و سنجش آموزشی آمار

 – فیزیک علوم مهندسی علوم کامپیوتر

 مهندسی ساخت و تولید
مهندسی صنایع و سیستم 

 های مدیریت

مهندسی ایمنی و بازرسی 

 فنی
 مهندسی عمران

مهندسی مکانیک بیو 

 (کشاورزیسیستم )

مهندسی ماشین های 

 صنایع غذایی
 مهندسی مکانیک مهندسی کامپیوتر

مهندسی خط و سازه های 

 ریلی
 چند رسانه ای

مهندسی ماشین های 

 ریلی
 مهندسی نساجی

 مهندسی معدن مهندسی شهرسازی مهندسی نقشه برداری مهندسی مدیریت پروژه

 مهندسی نفت
مهندسی ایمنی و بازرسی 

 فنی
 مهندسی اپتیک و لیزر ندسیفیزیک مه

 مهندسی انرژی مهندسی صنایع مهندسی برق معماری داخلی

 مهندسی مواد و متالورژی مهندسی شیمی مهندسی پزشکی
مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

 مهندسی راه آهن مهندسی پلیمر مهندسی هوافضا مهندسی معماری

  



 

 
 

 در گروه تجربی اسامی رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد

  

 اقیانوس شناسی اقتصاد کشاورزی
ترویج و آموزش 

 کشاورزی پایدار
 زمین شناسی

 زیست شناسی گیاهی زیست شناسی دریا زیست شناسی جانوری
زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی

 علوم و مهندسی شیالت علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی محیط 

 زیست
 علوم دامی میکروبیولوژی گیاه پزشکی

 شیمی محض شیمی کاربردی
بهداشت و بازرسی 

 گوشت
 زیست فناوری

مهندسی صنایع چوب و 

 فرآورده های سلولزی
 مهندسی صنایع مبلمان مهندسی صنایع مبلمان علوم دامی

علوم و مهندسی صنایع 

 (غذایی )کشاورزی

نتیک مهندسی تولید و ژ

 گیاهی
 مهندسی طبیعت مهندسی فضای سبز

تولید و بهره برداری از 

 گیاهان دارویی و معطر
 امور زراعی و باغی شیمی آزمایشگاهی تکنولوژی تولیدات گیاهی



 

 
 

تکنولوژی مرتع و 

 آبخیزداری
 تولید و فرآوری خرما تکنولوژی جنگلداری تکنولوژی تولیدات دامی

  

 ن آزمون دانشگاه آزاد در گروه هنراسامی رشته های دکتری بدو

  

 نقاشی ایرانی مرمت آثار تاریخی بازیگری نقاشی

 عکاسی ارتباط تصویری کتابت و نگارگری هنر اسالمی

 هنرهای صناعی نوازندگی موسیقی ایرانی مجسمه سازی مرمت بناهای تاریخی

 نمایش عروسکی طراحی صحنه ادبیات نمایشی سینما

 طراحی صنعتی استان شناسیب فرش صنایع دستی

تلویزیون و هنرهای 

 دیجیتالی
 طراحی لباس طراحی پارچه

طراحی و ساخت طال و 

 جواهر

 انیمیشن باستان شناسی هنر سفالگری
حفاظت و مرمت آثار 

 تاریخی

  

  



 

 
 

 رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه تهران

 عنوان گرایش کد رشته مجموعه رشته

 باستان شناسی پیش از تاریخ 2490 ادبیات و انسانی

 باستان شناسی دوران اسالمی 2480 ادبیات و انسانی

 باستان شناسی دوران تاریخی 2485 ادبیات و انسانی

 دکتری تاریخ گرایش تاریخ اسالم 1430 ادبیات و انسانی

 تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسالم 2765 ادبیات و انسانی

 تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسالم 2760 ادبیات و انسانی

 زبان شناسی 212 ادبیات و انسانی

 زبان و ادبیات عرب 1515 ادبیات و انسانی

 زبان و ادبیات فارسی 1485 ادبیات و انسانی

 مطالعات ترجمه عربی 8444 ادبیات و انسانی

 دکتری اقتصادی اقتصاد سنجی 332 اقتصاد

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی 1885 الهیات و معارف اسالمی

 قرآن و حدیث 711 الهیات و معارف اسالمی



 

 
 

 فقه شافعی 2220 الهیات و معارف اسالمی

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 1905 الهیات و معارف اسالمی

 فلسفه دین 1880 الهیات و معارف اسالمی

 فلسفه و کالم اسالمی 2800 الهیات و معارف اسالمی

 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 731 تربیت بدنی

 رفتار حرکتی 741 تربیت بدنی

 روانشناسی ورزشی 1468 تربیت بدنی

 فیزیولوژی ورزشی 4529 تربیت بدنی

 مدیریت ورزشی 684 تربیت بدنی

 (آب و هوا شناسی )اقلیم شناسی 1659 جغرافیا

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1126 جغرافیا

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1770 جغرافیا

 جغرافیای سیاسی 1780 جغرافیا

 دکتری ژئومورفولوژی 3240 جغرافیا

 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی 406 جغرافیا



 

 
 

 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2810 اجتماعی

 جامعه شناسی فرهنگی 34 اجتماعی

 تماعی ایراندکتری جامعه شناسی مسائل اج 2205 اجتماعی

 جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی 8004 اجتماعی

 جمعیت شناسی 1265 اجتماعی

 دکتری دانش اجتماعی مسلمین 217 اجتماعی

 رفاه اجتماعی 2252 اجتماعی

 ارتباطات 2510 اجتماعی

 مردم شناسی 638 اجتماعی

  

  کد رشته محل های بدون آزمون دکتری آزاد

 رشته انتخاب فرم در باید دارند، را آزاد دانشگاه آزمون بدون دکتری مقطع در رشته انتخاب دداوطلبانی که قص

اقدام به وارد کردن یک سری اطالعات از جمله  azmoon.org نشانی به آزاد دانشگاه سنجش سایت در خودشان

ته محل های بدون آزمون اطالعات، کد رش این ترین مهم از یکی. نمایند اطالعات فردی، سوابق، سکونت و ...

 در کنکور بدون دانشجو پذیرش به اقدام که هایی دانشگاه و ها رشته از یک هر. باشد می دکتری آزاد

 داوطلبان، های انتخاب شدن مشخص برای است الزم که باشند می خاصی کد یک دارای کنند، می دکتری مقطع



 

 
 

زم به ذکر است تا بدانید که کد رشته محل های بدون ه وارد شوند. الرشت انتخاب فرم در درستی به کدها این

 .شود می درج آزاد دکتری کنکور بدون نام ثبت راهنمای دفترچه در ۱۴۰۱آزمون دکتری دانشگاه آزاد 

 لیست مشاهده قصد شما که صورتی در آزاد دانشگاه کنکور بدون دکتری های محل رشته کد با توجه به تنوع

 توانید می دارید، را دکتری آزمون بدون های رشته محل کد و ۱۴۰۱ن دانشگاه آزاد دکتری بدون آزمو های رشته

 مشاهده دفترچه از دقیق طور به را اطالعات این دکتری، آزمون بدون رشته انتخاب راهنمای دفترچه دانلود با

  .کنید کلیک زیر لینک روی بر راهنما دفترچه دانلود برای. کنید

  

  

  .��کلیک کنید دفترچه راهنمای ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه آزادبرای دانلود �� 

  

  

  مشاوره انتخاب رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

شما عزیزانی که تصمیم دارید تا بدون شرکت در کنکور در مقطع دکتری درس بخوانید، بهتر است تا برای انتخاب 

رشته از یک مشاور خوب کمک بگیرید. مشاوران هم شما را از زمان فراخوان های دانشگاه های مختلف آگاه می 

ع، ارائه می کنند. عالوه بر این، آن ها آینده کنند و هم اطالعات کاملی در رابطه با تمامی رشته های این مقط

شغلی هر رشته و میزان موفقیت در آن رشته را به شما داوطلبان عزیز بیان می کنند. لذا، بهتر است که برای 

داشتن یک انتخاب خوب در مقطع دکتری، حتما از مشاور کمک بگیرید. اما، فراموش نکنید که هر مشاوری نمی 

ایران  در ما مشاوران اما،. کند کمک شما به  تخاب رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه آزادتواند در زمینه ان

 . ، با داشتن چندین سال سابقه و دانش کافی، شما عزیزان را به خوبی یاری خواهند کردتحصیل

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-دکتری-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-دکتری-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.pdf
https://irantahsil.org/
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 ��  مونجدیدترین اخبار دکتری بدون آز ��

 نام پذیرفته شدگان دوره دکتری دانشگاه سمنان اعالم شدجزئیات ثبت ��

ای دانشگاه سمنان در اطالعیه ۱۴۰۱بدون آزمون سال  «Ph.D» دکتری دوره شدگان پذیرفته نام ازجزئیات ثبت

 .اعالم شد

 م شدهای درخشان دانشگاه تبریز اعالشدگان استعدادنام پذیرفتهمراحل اولیه ثبت ��

 نامهآئین طریق از تبریز دانشگاه تخصصی دکتری مقطع در آزمون بدون نام پذیرفته شدگانمراحل اولیه ثبت

 .شد اعالم ایاطالعیه در درخشان هایاستعداد

 آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ��

 دکتری اختصاصی آزمون و( درخشان استعدادهای ژهوی) ۱۴۰۱ تخصصی دکتری آزمون بدون با اعالم نتایج دوره

 .شودمی آغاز امروز از هادوره این شدگان پذیرفته نام ثبت اسالمی، آزاد دانشگاه امارات و کیش ارس، واحدهای

  

  

 ��خالصه مطلب  ��

مون دانشگاه رشته های دکتری بدون آزما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما برای انتخاب هر یک از رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد،  آزاد

از مشاوری آگاه و با تجربه کمک بگیرید. عالوه بر این، سعی کنید رشته ای را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید. 

شدید و یا به کمکی نیاز داشتید، می توانید از همکاران ما در ایران تحصیل اگر در زمان انتخاب رشته دچار مشکل 



 

 
 

یاری بگیرید. همکاران ما اطالعات کاملی در رابطه با این رشته به شما می دهند و شما را به طور کامل راهنمایی 

  .می کنند

  

  

 �� .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله،  ��

  

 


