
ع کارشناسیرشته های دانشگاه پیام نور استان قم جهت ثبت نام بدون آزمون وانتخاب رشته در کنکور سراسری در مقط  

 واحد کهک                                             

 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 علوم قرآن و حديث -الهیات و معارف اسالمی 

 حسابداری

 زيست شناسی علوم گیاهی

 مديريت صنعتی

 

 

 مرکز قمدانشگاه پیام نور

 

 علوم اقتصادی اقتصادنظری

 مهندسی شهرسازی

 مهندسی معماری

 روانشناسی

 شیمی کاربردی

 مديريت بازرگانی

 حسابداری

 مديريت جهانگردی

 مديريت دولتی

 مديريت صنعتی

 آمار و کاربردها

 علوم کامپیوتر

 علوم و مهندسی آب

 فیزيک حالت جامد
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 فیزيک هسته ای

 مهندسی برق

 مهندسی صنايع

 مهندسی عمران

 معماری سیستم های

 مهندسی کامپیوتر کامپیوتری

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعات

 مهندسی مديريت اجرايی

 مهندسی مديريت پروژه

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی انرژی

 علم اطالعات و دانش شناسی

 علوم ورزشی علوم زيستی ورزش

 علوم ورزشی علوم انسانی ورزش

 زمین شناسی

 زيست شناسی علوم گیاهی

 زيست شناسی عمومی

 شیمی محض

 علوم و مهندسی صنايع غذايی )کشاورزی(

 علوم دامی -مهندسی کشاورزی 

 زيست طمحی –مهندسی منابع طبیعی 

 حسابداری

 روانشناسی

 شیمی کاربردی

 علوم اقتصادی اقتصادنظری

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 
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 علم اطالعات و دانش شناسی

 علوم ورزشی

 تاريخ

 حقوق

 راهنمايی و مشاوره

 زبان و ادبیات فارسی

 علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی

 علوم تربیتی مديريت و برنامه ريزی

 علوم سیاسی

 حسابداری

 روانشناسی

 اديان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی 

 تاريخ فرهنگ و تمدن  ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 علوم قرآن و حديث -الهیات و معارف اسالمی 

 اسالمیفقه و مبانی حقوق  -الهیات و معارف اسالمی 

 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 زبان و ادبیات عربی

 علم اطالعات و دانش شناسی

 علوم ورزشی علوم زيستی ورزش

 رياضیات و کاربردها
 

 کتابت و نگارگری نگارگری

 کتابت و نگارگری طراحی سنتی و تذهیب

 کتابت و نگارگری خیالی نگاری

 کتابت و نگارگری خوشنويسی

 انگلیسی زبان مترجمی
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 واحد خلجستان

 علوم تربیتی

 مهندسی صنايع

 مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعات

 زيست شناسی عمومی

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 حسابداری

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 روانشناسی

 مديريت بازرگانی
 

 واحد جعفريه

 

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 مهندسی صنايع

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 علوم دامی -مهندسی کشاورزی 

 محیط زيست -مهندسی منابع طبیعی 

 علوم قرآن و حديث -الهیات و معارف اسالمی 

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 فق هومبانی حقوق اسالمی -الهیات ومعارف اسالمی 

 تاريخ

 زبان و ادبیات فارسی

 حسابداری

 



ع کارشناسیرشته های دانشگاه پیام نور استان قم جهت ثبت نام بدون آزمون وانتخاب رشته در کنکور سراسری در مقط  

 
 
 
 
 

 واحد سلفچگان
 

 علوم قرآن و حديث -لهیات و معارف اسالمی ا 

 حسابداری

 مهندسی صنايع

 اقتصاد کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 مهندسی مديريت اجرايی

 تاريخ

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 مترجمی زبان انگلیسی

 مهندسی مديريت اجرايی

 مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعات

 علوم کامپیوتر

 


