
برای متقاضیان واجد شرایط  ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنوردهر سال از اواخر بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه 

آغاز می گردد. سال گذشته دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته های مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه را 

برای ثبت نام مهلت داشتند؛ گرچه در مورد مهلت ثبت نام امسال  1400اسفند  11لغایت  1400بهمن  28داشتند از تاریخ 

دست نیست اما پیش بینی می شود با توجه به الگوی سال های گذشته این زمان در به مانند سال های هنوز اطالع دقیقی در 

 .قبل در همان بازه ذکر شده انجام گردد

در صورت انتشار اولین اطالعیه در زمینه تاریخ دقیق آغاز ثبت نام دانشگاه سراسری بجنورد این صفحه مجددا ��

 �� .بروزرسانی میشود

طالعیه های دانشگاه ها بطور روزانه در حال انتشار است و رشته ها و قوانین ثبت نام در آنها به طور لحظه ای اخبار و ا

 .در حال تغییر است

در این مقاله تالش کرده ایم تمام مطالب مربوط به ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنورد را پوشش دهیم اما پیشنهاد 

 .تماس بگیرید 9099075307 مشاوران متخصص ایران تحصیلرین جزئیات و تغییرات با میشود برای اطالع از جدیدت

 شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد

 .و دریافت فرم 1 و 2 اولین قدم را به سمت ثبت نام در این دانشگاه برداشته اید با مراجعه به وبسایت دانشگاه بجنورد

مربوط به احراز سابقه های تحصیلی و پژوهشی شما دانشجو ی محترم میباشد و یکی از تاثیر گذار ترین  2فرم  ✅

 .عواملی است که در پذیرش شما نقش دارد

https://ub.ac.ir/


 

از زمان اولین شرطی که برای قبولی در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد وجود دارد این است که 

 .دانشجویی فرد در مقطع کارشناسی نباید بیش از یک سال گذشته باشد

 مدارک مورد نیاز ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنورد

 .در این بخش به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنورد میپردازیم ��

بسایت خود دانشگاه به همراه عکس. این مرحله در صورتی با موفقیت انجام میشود دریافت شده از و 1تکمیل فرم شماره  1️⃣

% برتر هم دوره و هم رشته ای های خودتان باشد15که میانگین نمره های واحد های درسی شما در بین  . 

شامل سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و پژوهشی 2تکمیل فرم شماره  2️⃣  

ژوهشیارسال مدارک سوابق آموزشی و پ 3️⃣  

 مدرک تحصیلی دوره کارشناسی 4️⃣

5️  ارائه ریز نمرات واحد های درسی گذرانده شده ⃣

 شناسنامه و کارت ملی 6️⃣



 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور در دانشگاه بجنورد

که بیشتر  دانشگاه بجنورد جهت حمایت از استعداد های درخشان، رشته های متنوعی را جهت انتخاب متقاضیان ارائه میکند

 .در زمینه های فنی و مهندسی هستند

 .روی لینک کلیک کنید برای اطالع از زمان و شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه سراسری

برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب بهترین رشته حتما با مشاوران مجرب ایران تحصیل  ��

 .تماس حاصل کنید 9099075307

 گرایش رشته تحصیلی ردیف

 جبر ریاضی محض 1

 هندسه )توپولوژی( ریاضی محض 2

 آنالیز ریاضی محض 3

 بهینه سازی )تحقیق در عملیات( ریاضی کاربردی 4

 آنالیز عددی ریاضی کاربردی 5

 ساختار های جبر منطقی محاسبات نرم 6

 بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع 7

 سازه مهندسی عمران 8

 ژئوتکنیک مهندسی عمران 9

 آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران 10

 مخابرات سیستم مهندسی برق 11

 طراحی فرایند مهندسی شیمی 12

 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 13

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی 14

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی علوم اقتصادی 15

 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی علوم اقتصادی 16

 مدیریت ورزشی راهبردی مدیریت ورزشی 17

 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 18

 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 19

 مهندسی معماری مهندسی معماری 20

 برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی 21

 بیوتکنولوژی کشاورزی مهندسی کشاورزی 22

 اگرواکولوژی مهندسی کشاورزی 23

 فیزیولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 24

 اکولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی 25

  

 مختصری درباره دانشگاه بجنورد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%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-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


فعالیت خود را آغاز کرده  1384جاده اسفراین میباشد که از سال  4دانشگاه بجنورد واقع در استان خراسان شمالی کیلومتر 

 .است

 

موجود در دانشگاه دولتی بجنورد از قرار زیر استدانشکده های  : 

 دانشکده فنی و مهندسی 

 دانشکده علوم پایه 

 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده هنر 

 )دانشکده کشاورزی )شیروان 

 .کلیک کنید برای مشاهده دقیق لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون

نفر عضو هیئت علمی و تنوع مناسب در رشته ها از دانشگاه های خوب استان خراسان شمالی  170این دانشگاه با  ✅

مربع فضای ورزشی انتخاب خوبی برای دانشجویان ساکن استان خراسان شمالی و به  متر 5000است. این دانشگاه با حدود 

تویژه شهر بجنورد اس . 

مقاله بین المللی 46مقاله داخلی، و همچنین  1744این دانشگاه با  ✅  ISI .از لحاظ علمی در سطح نسبتآ خوبی است ،

استاد در این مرکز در حال فعالیت هستند 135دانشجو و  2881 . 

 خالصه مطلب

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


های درخشان در مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد هر ساله حد فاصل اواخر بهمن الی اواسط اسفند اقدام به جذب استعداد 

 .ارشد بدون کنکور میکند

% برتر هم دوره ای و هم رشته ای خود 15شرط اصلی ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنورد حضور متقاضی در بین 

 .از لحاظ میانگین کل نمرات در طول تحصیل است
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