رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف

عنوان

1

حسابداري

2

حقوق

کرمان ،بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،انار،باغین،بردسیر،راین،ریگان،زرند،عنبرآباد،کشکوئیه،کهنوج،گلباف،منوجان

3

روانشناسی

کرمان ،بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،ارزوئیه،بردسیر،رابر،راور،رودبارجنوب ،ریگان،زرند،شهداد،شهربابک،کشکوئیه،کوهبنان،کهنوج،گلباف،منوجان

4

علوم تربیتی

کرمان  ،بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،ارزوئیه،باغین،بردسیر،رابر،راین،زرند،شهداد،شهربابک،فهرج،کشکوئیه،کهنوج،منوجان

5

مشاوره

رفسنجان،ریگان،کشکوئیه،کهنوج،گلباف

6

ادیان و عرفان

سیرجان،کرمان،زرند

7

اقتصاد کشاورزي

جیرفت،رفسنجان،بردسیر،ریگان

8

اقتصاد

بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،بردسیر،راور،ریگان،زرند

9

برنامه ریزي اجتماعی و تعاون

بافت،بم،کرمان،شهربابک

10

تاریخ تمدن ملل اسالمی

جیرفت،رفسنجان،کرمان،ارزوئیه

11

جغرافیا

سیرجان،کرمان،رودبار جنوب،زنگی آباد،کهنوج،نرماشیر

12

تاریخ

بم،کرمان،زرند،نرماشیر

13

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار

کرمان

14

جامعه شناسی

بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،کرمان،باغین،رودبارجنوب،ریگان،شهربابک،کهنوج

15

زبان و ادبیات عربی

رفسنجان،کرمان،بردسیر

16

زبان و ادبیات انگلیسی

جیرفت،کرمان

17

علوم سیاسی

سیرجان،کرمان

18

علوم قرآن و حدیث

سیرجان،کرمان،ارزوئیه،باغین،بردسیر،رابر،ریگان،زرند،شهربابک،فهرج

19

علم اطالعات و دانش شناسی

کرمان

20

فقه و مبانی حقوق اسالمی

بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،ارزوئیه،انار،بردسیر،رابر،راور،راین،رودبارجنوب،زرند،شهداد،فهرج،قلعه گنج،کشکوئیه،کوهبنان،کهنوج،نرماشیر

21

فلسفه و کالم اسالمی

بم،کرمان،ارزوئیه

22

علوم ورزشی

بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،باغین،کشکوئیه

23

زبان و ادبیات فارسی

بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،رابر،راور،زرند،عنبرآباد،کشکوئیه،کهنوج،گلباف،منوجان

24

کتابت و نگارگري

سیرجان

25

گردشگري

بم،کرمان،باغین،نرماشیر

دانشگاه محل تحصیل
کرمان  ،بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،انار،باغین،بردسیر،راور،رابر،راین،رودبارجنوب،ریگان،زرند،زنگی آباد،شهداد،شهربابک،عنبرآباد،قلعه
گنج،کشکوئیه،کوهبنان،گلباف،منوجان

26

مترجمی زبان انگلیسی

سیرجان،کرمان،شهربابک،کشکوئیه

27

مدیریت بازرگانی

بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،بردسیر،راور،راین،زرند،شهداد،شهربابک،عنبرآباد ،قلعه گنج کشکوئیه،کوهبنان،کهنوج،منوجان

28

مدیریت دولتی

بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،باغین،بردسیر،راور،راین،زرند،شهربابک،قلعه گنج،کوهبنان،گلباف

29

مدیریت صنعتی

رفسنجان،سیرجان،کرمان،باغین،بردسیر،زرند

30

روزنامه نگاري

سیرجان

31

کرمان

مهندسی برق

32

مهندسی پلیمر

کرمان

33

مهندسی شهرسازي

کرمان،سیرجان

34

مهندسی شیمی

کرمان

35

مهندسی صنایع

جیرفت،سیرجان،کرمان،انار،باغین،بردسیر،زرند،شهربابک

36

مهندسی عمران

کرمان

37

مهندسی کامپیوتر

بافت،بم،جیرفت،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،باغین،بردسیر،ریگان،زرند،زنگی آباد،شهربابک،عنبرآباد،کشکوئیه

38

مهندسی مدیریت پروژه

رفسنجان،کرمان

39

مهندسی معماري

رفسنجان،سیرجان،کرمان

40

علوم و مهندسی آب

سیرجان،کرمان،انار،بردسیر

41

علوم و مهندسی محیط زیست

سیرجان،کرمان،زنگی آباد،کشکوئیه

42

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي

کرمان،عنبرآباد

43

مهندسی مکانیک

کرمان

44

مهندسی مواد و متالورژي

کرمان

45

آمار

کرمان

46

ریاضیات و کاربردها

بم،سیرجان،کرمان،راور،شهداد،نرماشیر

47

زمین شناسی

رفسنجان،کرمان،بردسیر،شهربابک،کوهبنان

48

زیست شناسی سلولی و مولکولی

بم،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،ریگان،زنگی آباد،شهربابک،کهنوج،منوجان،نرماشیر

49

زیست شناسی گیاهی

جیرفت،رفسنجان،کرمان،باغین،کهنوج

50

شیمی کاربردي

بم،کرمان،زنگی آباد

51

شیمی محض

سیرجان،کرمان،ریگان،زنگی آباد

52

علوم دامی

کرمان،شهربابک،کهنوج

53

علوم کامپیوتر

بافت،بم،رفسنجان،سیرجان،کرمان،انار،باغین،رابر،راور،کشکوئیه

54

فیزیک

رفسنجان،سیرجان،کرمان،بردسیر،زنگی آباد،عنبرآباد

55

مرمت بناهاي تاریخی

کرمان

نکته :1امکان برگزاری آزمون های پایان نیمسال در شهر محل دلخواه دانشجو وجود دارد.
نکته:2رشته محل های های با رنگ قرمز با آزمون می باشند
نکته  :3ارائه وام با کارمزد کمتر از  2درصد برای تمامی نیمسالهای تحصیلی دانشجو وجود دارد.
نکته :4ثبت نام با مراجعه به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر استان انجام می شود.

