
 

 
 

نی کھ عالقھ مند ورود بھ رشتھ ھای این گروه برای آن دستھ از متقاضیا لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی اطالع از
آزمایشی ھستند، ضروری است. این متقاضیان می توانند بدون توجھ بھ مدرک تحصیلی خود، تنھا در صورت داشتن شرایط 

الزم و برخورداری از معدل حد نصاب در یکی از رشتھ ھای دوره ھای روزانھ، شبانھ، پیام نور، غیر انتفاعی، 
 .زاد و ... پذیرفتھ شوندخودگردان، آ

ھمھ افراد داوطلب این رشتھ می توانند در زمان مقرر با داشتن مدارک الزم ثبت نام خود را انجام دھند و پس از مطالعھ 
لیست منتشر شده رشتھ ھا و دانشگاه ھای بدون آزمون انسانی، انتخاب ھای نھایی خود را مشخص نمایند. در این مقالھ با 

بدون کنکور انسانی و شرایط ورود آن ھا بیشتر آشنا خواھیم شد. ھمچنین، چنانچھ در این زمینھ با سوال یا  لیست رشتھ ھای
 .ابھامی مواجھ شدید می توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس گرفتھ و راھنمای تخصصی انتخاب رشتھ را دریافت نمایید

  

  اھمیت اطالع از لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی
با حذف تدریجی کنکور سراسری و پذیرش بسیاری از رشتھ ھا بدون نیاز بھ شرکت در آزمون، داوطلبان کنکور انسانی 
نیز ھمچون سایر گروه ھای آموزشی این فرصت را یافتھ اند تا در رشتھ ھای مورد عالقھ خود بدون گذراندن سدی بھ نام 

 .کنکور بھ تحصیل بپردازند

تعداد این رشتھ ھا افزوده می شود و در حال حاضر اغلب رشتھ ھای علوم انسانی صرفا بر اساس  خوشبختانھ ھر سالھ بھ
سوابق تحصیلی پذیرش می شوند. نکتھ قابل توجھ این است کھ تمامی عالقھ مندان می توانند بدون در نظر گرفتن مدرک 

بدین ترتیب، رقابت برای قبولی در این رشتھ ھا  .تحصیلی خود، از میان لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی انتخاب نمایند
و تنھا در صورت داشتن شرایط الزم و بستھ بھ ظرفیت دانشگاه ھای پذیرنده بھ راحتی می توان در رشتھ   بسیار کم تر بوده

  .مورد عالقھ خود ادامھ تحصیل داد

بدون  ١٤٠١در دفترچھ کنکور سراسری مھر  داوطلبان عالقھ مند بھ تحصیل در زیر گروه انسانی بر اساس شرایط مندرج
توجھ بھ نوع مدرک دیپلم و پیش دانشگاھی از بین فھرست رشتھ ھای گروه ھای آزمایشی مانند رشتھ ھای بدون کنکور 

انسانی، برای فرایند انتخاب رشتھ اقدام نمایند و بر اساس معدل دیپلم خود پذیرش شوند. از آنجا کھ آگاھی از لیست رشتھ 
، اولین گام برای شروع فرایند اسم نویسی است، در ١٤٠١بدون کنکور انسانی ارائھ شده در دانشگاه مختلف در سال  ھای

  .ادامھ فھرست این رشتھ ھا را در مقاطع مختلف و مراکز دانشگاھی کھ این رشتھ ھا را ارائھ می دھند ارائھ خواھیم کرد



 

 
 

 

 ฅ وارد لینک مربوطھ شوید زیرگروه ھای رشتھ انسانیبھ منظور آشنایی با. 

  

 لیست رشتھ ھای کارشناسی بدون کنکور انسانی دولتی
ال حاضر دانشگاه ھای متعددی در رشتھ ھای مختلف بدون کنکور دانشجو جذب می کنند. بدین معنی کھ خوشبختانھ در ح

پیام نور، علمی کاربردی، مجازی و پردیس خودگردان بسیاری از رشتھ   اغلب دانشگاه ھای روزانھ، شبانھ، غیر انتفاعی،
اساس سوابق تحصیلی پذیرش دارد. خبر خوشحال  ) را در دو مقطع کاردانی و کارشناسی بر% ٦٥ھای انسانی ( حدود 

کننده برای داوطلبان ورود بھ این قبیل رشتھ ھا آن است کھ پس از فارغ التحصیلی، ھیچ اشاره ای بھ با آزمون یا بدون 
 .آزمون بودن آن ھا نمی شود و ھمین امر باعث می شود کھ نگرانی از جھت اعتبار آن وجود نداشتھ باشد

درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشگاه ھای دولتی بھ رشتھ ھای بدون آزمون  ٨٠، در سال ھای اخیر بیش از عالوه بر این
لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی فراتر نیز رفتھ و شاید بتوان گفت کھ در کنار اختصاص یافتھ است. این رقم حتی برای 

. رشتھ ھای بدون کنکور انسانی دولتی اکثرا در مقطع تمام رشتھ ھای با آزمون، گزینھ بدون آزمون نیز وجود دارد



 

 
 

کارشناسی پذیرش می شوند و تنوع آن بسیار بیشتر از مقطع کاردانی است. در جدول زیر لیست رشتھ ھای بدون کنکور 
  .اسنای در مقطع کارشناسی را مشاھده می کنید

  

 مدیریت مالی علوم ورزشی

 مدیریت بازرگانی فلسفھ و حکمت اسالمی

 جغرافیا تاریخ تمدن ملل اسالمی

 مدیریت دولتی علوم قضایی

 مشاوره زبان و ادبیات ترکی آذری

 روانشناسی زبان و ادبیات فارسی

 حسابداری زبان و ادبیات عربی

 ھتلداری مترجمی زبان عربی

 مدیریت صنعتی علوم قرآن و حدیث

 مدیریت بیمھ باستان شناسی



 

 
 

 گمرکیمدیریت امور  زبان شناسی

 مدیریت کسب و کارھای کوچک افتصاد

 جامعھ شناسی تاریخ تمدن ملل اسالمی

 گردشگری ادیان و عرفان

 روابط عمومی فقھ و حقوق اسالمی

 مردم شناسی حقوق

 روزنامھ نگاری فقھ و مبانی حقوق اسالمی

  علوم تربیتی معارف اسالمی

 علوم سیاسی معارف اسالمی و اخالق

 فلسفھ و کالم اسالمی اسالمی و ادیانمعارف 

 برنامھ ریزی اجتماعی و تعاون معارف اسالمی و تاریخ

 علم اطالعات و دانش شناسی معارف اسالمی و علوم تربیتی

 مددکاری اجتماعی معارف اسالمی و علوم قرآنی



 

 
 

   معارف اسالمی و کالم

  

 

 ฅ وارد لینک شوید لیست مشاغل رشتھ انسانیجھت اطالع از. 

  

 رشتھ ھای بدون آزمون انسانی مقطع کاردانی 
عالوه بر رشتھ ھای بدون کنکور انسانی دولتی مقطع کارشناسی، ظرفیت بسیاری از رشتھ ھابھ دوره کاردانی پیوستھ و 

کد  اولین  ناپیوستھ اختصاص داده شده است. متقاضیان لیست رشتھ ھای بدون کنکور کاردانی انسانی بر اساس معدل و
خاب می شوند. داوطلبان باید در زمان ھای مقرر دفترچھ انتخاب رشتھ رشتھ محلی کھ رتبھ علمی باالتری در آن دارند، انت



 

 
 

را دانلود و با توجھ بھ مندرجات آن از میان رشتھ ھای بدون آزمون انسانی کادانی انتخاب کنند. در ادامھ با رشتھ ھای 
  .انسانی بدون آزمون مقطع کاردانی آشنا می شوید

  

 کاردانی گردشگری

  

 زرگانیکاردانی مدیریت با

  

 کاردانی ھتلداری
 کاردانی مدیریت صنعتی

  

 کاردانی علوم ورزشی

  

 کاردانی امور دولتی

  

 کاردانی حسابداری

  

 کاردانی علوم قضایی

  

 کاردانی بیمھ

  

 کاردانی امور بانکی

  

کاردانی امور مالی و 
 مالیاتی

  

 کاردانی روابط کار

  

 کاردانی اشتغال
  

  



 

 
 

کار و بھره کاردانی اقتصاد 
 وری

  

  

ฃ  اطالعیھฃ 
در رشتھ ھای انسانی بھ صورت اینترنتی از طریق سامانھ سازمان سنجش صورت می گیرد،  ١٤٠١ثبت نام بدون آزمون 

از این رو بھ داوطلبان توصیھ می کنیم کھ پیش از ثبت نام قطعی شرایط ثبت نام را از دفترچھ رشتھ ھای بدون کنکور بھ 
  .مطالعھ نمایندطور دقیق 

  

  رشتھ ھای انسانی بدون کنکور مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد
افرادی کھ عالقھ مند بھ تحصیل در لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی ھستند، این امکان را دارند تا در صورت 

گاه آزاد رشناسی ناپیوستھ دانشالزم در یکی از کاردانی پیوستھ، کاردانی ناپیوستھ، مقاطع کارشناسی پیوستھ و کا  شرایط
کد رشتھ محل را در ھر مقطع انتخاب نمایند.  ٢٠پذیرفتھ شوند. این داوطلبان مجاز خواھند بود تا در ھنگام انتخاب رشتھ، 

در جدول زیر سعی کرده ایم تا لیست رشتھ ھای مقطع کارشناسی بدن کنکور دانشگاه آزاد را ارائھ دھیم. برای اطالع بیشتر 
 .رفیت ھای پذیرش دانشگاه مورد نظر خود می توانید با کارشناسان ما تماس بگیریداز ظ

  

 ایران شناسی تاریخ

  

 حسابداری

  

 روانشناسی مشاوره
 حقوق

  



 

 
 

 جغرافیا مدیریت صنعتی
 جامعھ شناسی

  

 مدیریت بازرگانی فقھ و حقوق اسالمی

  

 اقتصاد

  

 مدیریت بیمھ مدیریت دولتی

  

 مدیریت مالی

  

 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت امور بانکی

  

 آموزش دینی و عربی

  

 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

  

  



 

 
 

 

 ฅکلیک کنید بر روی لینک مربوطھ مشاوره انتخاب رشتھ انسانی کنکور بھ منظور دریافت. 

  

 رشتھ ھای انسانی بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 
متقاضیانی کھ مایل بھ تحصیل در رشتھ ھای انسانی بدون آزمون مقطع کاردانی پیوستھ یا ناپیوستھ می باشند، نیز مجاز 

ل پذیرفتھ شدگان این رشتھ رشتھ محل را در فرم تقاضانامھ بھ ثبت برسانند. مدت تحصی ٢٠ھستند تا در زمان انتخاب رشتھ 
سال می باشد و تمامی عالقھ مندان بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی می توانند از میان لیست رشتھ ھای بدون  ٣تا  ٢ھا 

 .کنکور کاردانی انسانی گزینش کنند

  



 

 
 

 کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی گردشگری

  

کاردانی آموزش زبان و ادبیات 
 فارسی

  

 کاردانی مدیریت صنعتی ھتلداریکاردانی 
 کاردانی امور تربیتی

  

 کاردانی امور دولتی کاردانی علوم ورزشی
 کاردانی علوم ورزشی

  

 کاردانی علوم قضایی کاردانی حسابداری

  

 کاردانی آموزش دینی و عربی

  

 کاردانی امور بانکی کاردانی بیمھ

  

کاردانی مدیریت صنعتی امور 
 اداری

  

 کاردانی روابط کار امور مالی و مالیاتیکاردانی 

  

 کاردانی گردشگری

  

 کاردانی اشتغال

  

کاردانی اقتصاد کار و 
 بھره وری

  

  



 

 
 

  

 ฅ آشنا شوید، بر روی لینک کلیک نمایید رشتھ ھای دانشگاھی انسانیاگر می خواھید با . 

  

 نی پیام نور و غیر انتفاعیرشتھ ھای بدون آزمون انسا
با توجھ بھ این کھ ھزینھ تحصیل در دانشگاه پیام نور و غیر انتفاعی نسبت بھ برخی از دانشگاه ھای شھریھ پرداز کم تر 

رشتھ ھای بدون آزمون انسانی این دانشگاه ھا ھستند. عالقھ مندان می   است، معموال متقاضیان زیادی عالقھ مند تحصیل در
توجھ بھ کد رشتھ محل ھای درج شده در دفترچھ راھنما، از میان لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی انتخاب  توانند با

 .نمایند. در ادامھ رشتھ ھای بدون آزمون انسانی پیام نور و غیر انتفاعی را ارائھ کرده ایم

  

 مدیریت صنعتی تاریخ

  

 باستان شناسی

  

 گردشگری زبان شناسی

  

 گردشگریکاردانی 

  

علم اطالعات و دانش 
 فلسفھ و عرفان اسالمی شناسی

  

 شیعھ شناسی

  

 برنامھ ریزی اجتماعی و تعاون علوم قضائی

  

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

  



 

 
 

 فقھ و مبانی حقوق اسالمی فلسفھ و حکمت اسالمی

  

 زبان و ادبیات عربی

  

 تاریخ تمدن ملل اسالمی روزنامھ نگاری
 اقتصاد

  

 جامعھ شناسی ادیان و عرفان

  

 مترجمی زبان عربی

  

 ھتلداری فلسفھ

  

 مدیریت کسب و کارھای کوچک

  

 مدیریت بازرگانی معارف اسالمی و مدیریت
 مدیریت مالی

  

 تبلیغ و ارتباطات -معارف اسالمی مدیریت امور گمرکی

  

 مشاوره

  
معارف اسالمی و علوم 

 مدیریت امور بانکی تربیتی
 مدیریت بیمھ

  

 مدیریت فرھنگی ھنری مدیریت دولتی

  

 کاردانی مدیریت صنعتی

  



 

 
 

 علوم قرآن و حدیث کاردانی ھتلداری

  

 مددکاری اجتماعی

  

 فلسفھ و کالم اسالمی کاردانی حقوق قضائی

  

 وریکاردانی اقتصاد کار و بھره

  

 کاردانی حسابداری کاردانی مدیریت بازرگانی

  

 اشتغالکاردانی 

  

 کاردانی روابط کار

  

 کاردانی علوم ورزشی

  

 کاردانی بیمھ

  

 کاردانی امور بانکی کاردانی علوم قضائی

  

 کاردانی امور دولتی

  

 حقوق کاردانی امور فرھنگی

  

 فقھ و حقوق اسالمی

  

 علوم ورزشی فرھنگ و معارف اسالمی

  

 علوم سیاسی

  
   روانشناسی روابط عمومی



 

 
 

 فرھنگ عربیزبان و 

  

 حسابداری جغرافیا

  

 زبان و ادبیات فارسی

  

  

  

 

ฃ  اطالعیھฃ 



 

 
 

ھای شھریھ پرداز از جملھ از غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان نیازمند پرداخت  از آنجا کھ تحصیل در دانشگاه
ت دانشگاه ھا را بررسی کنند تمکن مالی ثباست، توصیھ می کنیم پیش از شروع فرایند نام نویسی، میزان شھریھ این  شھریھ

 .نام نھایی خود را انجام دھند

  

 شرایط ثبت نام در رشتھ ھای بدون کنکور انسانی

ھمچون دانشگاه ھای سراسری، ثبت نام و قبولی در رشتھ ھای دانشگاه آزاد کھ پذیرش آن ھا بر اساس سوابق تحصیلی است 
اختصاصی است. شرایط اختصاصی را برای ھمھ مقاطع بھ شرح زیر می  منوط بھ برخورداری از یک سری عمومی و

 .توان بیان کرد

ൎ• برخورداری از مدرک دیپلم نظام جدید، دیپلم نظام قدیم یا مدرک دوره پیش دانشگاھی برای دانش آموختگان (نظام
شھریور اخذ  ٣١خود را نھایتا تا  واحدي). چنانچھ داوطلب در حال تحصیل باشد، بایستی مدرک –واحدي یا ترمی  –سالی 
 .نماید

ൎ• ،اگر متقاضی دارای دیپلم فنی حرفھ ای و کار دانش نظام قدیم ھنرستان بوده اما مدرک پیش دانشگاھی نداشتھ باشد
 .مجاز بھ انتخاب لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی نخواھد بود

ൎ•د را در رشتھ ھای غیر مرتبط دریافت کرده اند، مجاز بھ نام داوطلبان دوره کارشناسی کھ مدرک دوره کاردانی خو
 .نویسی می باشند

ൎ• ،دانش آموختگان دوره ھای کاردانی علوم پزشکی غیر مشمول بھ شرطی کھ تعھدات خدمت خود ر انجام داده باشند
 .منعی برای ثبت نام ندارند

ൎ•بوده و بھ تحصیل اشتغال نداشتھ باشند، ثبت نام آن دارندگان مدرک حوزوی در صورتی کھ مشمول وظیفھ عمومی ن
 .ھا در لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی بال مانع است

ൎ• با توجھ بھ آنکھ پذیرش بدون کنکور بر حسب معدل دیپلم می باشد، داوطلبان بایستی معدل خود را بھ طور دقیق و
 .بدون ھیچ کم و کسری وارد کنند



 

 
 

 

 ฅ وارد لینک مربوطھ شوید منابع کنکور انسانیجھت اطالع از. 

  

  جدیدترین اخبار پیرامون رشتھ ھای بدون کنکور

  کاردانی بھ کارشناسی«تمدید مجدد انتخاب رشتھ ھای بدون آزمون پذیرش» 

مجددا تمدید شد. جھت فراھم کردن » کاردانی بھ کارشناسی«آزمون در پذیرش دوره فرصت انتخاب رشتھ ھای بدون 
تسھیالت بیشتر و مساعدت با آن دستھ از متقاضیانی دوره ھای کاردانی بھ کارشناسی کھ تاکنون برای ثبت نام و انتخاب 

نام و انتخاب در  شھریور نسبت بھ ثبت ٨شنبھ اند، ترتیبی اتخاذ شد کھ داوطلبان بتوانند تا پایان روز سھ  رشتھ اقدام نکرده
 .رشتھ ھای مورد پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) اقدام نمایند



 

 
 

از این رو متقاضیان باید در مھلت تعیین شده و بعد از مطالعھ دقیق دفترچھ راھنمای مربوط و اصالحات مندرج در اطالعیھ 
نام و انتخاب کد  مراجعھ و نسبت بھ ثبت www.sanjesh.org :ن سنجش بھ آدرسرسانی سازما مرداد بھ پایگاه اطالع ٣١

 .ھای مورد عالقھ خود در پذیرش مذکور اقدام نمایند رشتھ محل

 شوند ھای بدون کنکور دیده می ھای جذابی کھ در فھرست رشتھ اسامی رشتھ 

برق، کامپیوتر، معماری، مکانیک و شھرسازی یا ای، بھ گزارش ھمشھری آنالین، ھوشبری، مھندسی بھداشت حرفھ
ھای جذاب پذیرش دانشجو از مقطع کاردانی بھ  حقوق، حسابداری، مدیریت و مرمت و احیای بناھای تاریخی و ... رشتھ

توانند تنھا براساس بر اساس اعالم این سازمان، در این مقطع عالوه بر پذیرش با آزمون، داوطلبان می .کارشناسی است
ھای روزانھ، غیرانتفاعی و نوبت دوم و دانشگاه  سوابق تحصیلی و معدل کاردانی ھم فرصت ادامھ تحصیل را در دانشگاه

 .آزاد داشتھ باشند

ھای علوم پزشکی، ضروری است رشتھ کاردانی متناسب باشد، اما این شرط  نام در رشتھ الزم بھ ذکر است کھ جھت ثبت
التحصیلی کاردانی و کارشناسی  نیست و در صورت قبولی و نبود تناسب بین رشتھ فارغھا الزامی  برای دیگر گروه

  .شود نیاز یا جبرانی با پرداخت شھریھ برای این افراد در نظر گرفتھ می ناپیوستھ، دروس پیش

 



 

 
 

 خالصھ مطالب

رداختیم و تالش کردیم تا در مورد در این مقالھ بھ بررسی لیست رشتھ ھای بدون کنکور انسانی دانشگاه دولتی و آزاد پ
شرایط پذیرش نیز توضیحاتی را ارائھ دھیم. افرادی کھ متضاضی ادامھ تحصیل در گروه آزمایشی انسانی بر اساس معدل و 

سوابق تحصیلی خود ھستند، قبل از ھر اقدامی باید با دریافت و مطالعھ دفترچھ راھنما، از لیست رشتھ ھای ارائھ شده در 
سانی و دانشگاه ھایی کھ در این رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دارند، مطلع شده و پس از آن فرایند اسم گروه ان

  .نویسی خود را آغاز کنند

اگر شما دواطلب گرامی نیز بھ رشتھ ھای بدون آزمون انسانی عالقھ مندید، می توانید تمامی اطالعاتی اعم از ظرفیت 
ام و انتخاب رشتھ، شرایط تحصیل در رشتھ ھای انسانی بر اساس سوابق تحصیلی را از پذیرش رشتھ ھا، زمان ثبت ن

  .ھمکاران ما جویا شوید. کارشناسان ما در تمام روزھای ھفتھ پاسخگوی شما عزیزان خواھند بود

  

  کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقالھ.  

  

  

 


