
در دوره ثبت نام اعالم می گردد. رشته های بدون کنکور علمی کاربردی  رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

با تایید وزارت علوم کشور اعالم می گردد. بر اساس لیست انتشار شده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های 

بدون تجربی و ریاضی و انسانی متفاوت بوده و با هم فرق دارند. داوطلبان و متفاضیانی که قصد ثبت نام در رشته های 

کنکور دانشگاه علمی کاربردی را دارند می توانند با در ارتباط بودن با کارشناسان ایران تحصیل از رشته های بدون کنکور 

این دانشگاه مطلع شوند. توصیه می شود که داوطلبان قبل از اینکه اقدام به انتخاب رشته در دانشگاه علمی کاربردی بدون 

شناسان ایران تحصیل تماس بگیرند تا از شرایط و نحوه و چگونگی ثبت نام مطلع شوندکنکور کنند، با مشاوران و کار . 

  

بدون کنکور شامل چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات  رشته های دانشگاه علمی کاربردی

ماعی و فرهنگ و هنر می باشد. هر ساله دو بار یکی در نیمسال اول و دومی در نیم سال دوم این ثبت نام برای مقاطع اجت

کاردانی و کارشناسی ممکن می باشد. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی توسط سازمان سنجش منتشر 

ر دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش می کند. می شود. طی چند سال است که دانشگاه علمی کاربردی د

برای متقاضیان و داوطلبان ثبت نام در رشته های بدون کنکور دو بار در سال دفترچه انتخاب رشته در سایت منتشر می 

ت رشته های قرار گردد. داوطلبان می توانند با توجه به آخرین مدرک تحصیلی خود و رشته مورد عالقه شان از میان لیس

 .داده شده در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی انتخاب های خود را انجام دهند

  

اطالع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور برای داوطلبان بسیار مهم می باشد چرا که باید حتما با توجه به 

ا کنند. در ادامه این مقاله شما داوطلبان را با رشته های کاردانی و مقطع خود از لیست رشته های درج شده انتخاب خود ر

کارشناسی ناپیوسته بیشتر آشنا می کنیم. ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی به تفکیک مقطع انجام می گردد. فارق 

م دروس خود وارد بازار کار التحصیالن این دانشگاه ها با آموزش مهارت های اقتصادی و حرفه ای می توانند بعد از اتما

شوند. داوطلبان با داشتن مدرک دیپلم نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند در مقطع کاردانی این دانشگاه ثبت نام 

کنند. اولین و مهم ترین قدم برای ثبت نام در این دانشگاه داشتن اطالعات درباره لیست رشته ها می باشد. داوطلبان با اطالع 

تن از رشته ها می توانند در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهندداش . 

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://edu.uast.ac.ir/CAS/Account/Login?ReturnUrl=%2fEducation


 

  

جهت اطالع از لیست رشته ها در تمامی واحد ها همچنین شرایط و ضوابط ثبت نام از سراسر 

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8کشور با شماره های زیر تماس بگیرید. پاسخگویی از   

9099072952 - ( سراسر کشورتلفن ثابت  ) 

 (تلفن ثابت استان تهران ) - 9099072952

  

  .کلیک کنید برای اطالع از شرایط ورود به دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
  

 لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی
  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88/


 

  

در پی آخرین اطالعیه دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی در تمامی رشته ها ثبت نام صورت خواهد گرفت. 

متقاضیان فارق التحصیل دبیرستان در صورت داشتن تمامی شرایط و آگاهی از نحوه ثبت نام می توانند اقدام به انتخاب 

ی که چند سال از تمام شدن تحصیلشان می گذرد نیز می توانند در رشته در یکی از رشته ها کنند. همچنین فارق التحصیالن

گروه رشته ای صنعت، مدیریت،  ۴یکی از رشته های این دانشگاه ثبت نام کنند. همان طور که در باال گفته شد ثبت نام در 

گروه دارای رشته های متعدد و زیادی می باشند ۴کشاورزی و هنر انجام می شود که هر یک از این  . 

  

  .کلیک کنید برای اطالع از نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بهمن 1400
  

  

گروه صنعت کاردانی -رشته های دانشگاه علمی کاربردی   
 ICT رشته 

 رشته اویونیک هواپیما 
 رشته برق انتقال 

 برق خودروهای زرهی 
 برق صنعتی 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85/


 برق مترو 
 تاسیسات الکترونیکی 

توزیع -رشته برق    
 ارتباطات فنی 

 تجهیزات تصویربرداری 
 کاردانی فنی کنترل 

 رشته ارتباطات داده های مخابرات 
 رشته انتقال رادیویی مخابرات 

 رشته کابل و فیبر نوری مخابرات 
 رشته بازرسی جوش سازه های فلزی 

 رشته مخابرات مترو 
 رشته جوشکاری 

 رشته ریخته گری طال و جواهر 
 رشته ورق کاری طال و جواهر 

 رشته تولید آلومینیوم متالوژی 
 رشته ریخته گری متالوژی 
شته آسانسور و پله برقیر   

 رشته ابزار دقیق 
 رشته تعمیر و نگهداری هواپیما 

 رشته کنترل فنی کیفیت خودروها 
 رشته کنترل فنی قطعه های الکترونیکی 

 رشته گازرسانی 
 رشته فنی مهندسی لوازم خانگی 

 رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان ها 
 رشته مکانیک ماشین افزار 

ارتیرشته مکانیک نیروگاه های حر   
 رشته مکانیک خودرو 

 رشته نقشه کشی صنعتی 
 رشته مکانیک توربین های گازی 
 رشته مونتاژ سیستم های مکانیکی 

 رشته مکانیک مترو 
 رشته پمپ و کمپرسورها 

 رشته تحهیزات ثابت فرایندی 
 رشته بازسازی رایانه ای 
 رشته شبکه های کامپیوتر 

 رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات دفاعی 
 فناوری اطالعات - IT رشته 

 رشته خدمات الکترونیکی شهر 
 IT رشته رسانه در زیر گروه 
 رشته سیستم های کامپیوتری 

 رشته نرم افزار های کامپیوتری زیر شاخه برنامه سازی کامپیوتر 
 رشته شهرسازی 

 رشته راه آهن 
 رشته عمران زیر شاخه امور پیمان ها 
 رشته ترافیک شهری در گروه عمران 

در گروه عمران رشته تونل سازی   



 رشته خطوط مترو و ابنیه در زیر گروه عمران 
 رشته های علمی کاربردی سازه های آبی 

 رشته سازه های پیش ساخته در زیر گروه عمران 
 رشته سازه های مترو در زیر گروه عمران 

شبکه و تصفیه خانه های فاضالب -رشته کاردانی عمران    
رانرشته نقشه برداری مسیر در زیر گروه عم   

 رشته منابع آب های زیر زمینی 
 رشته نگهداری و مرمت ساختمان 

 رشته معماری روستایی 
 رشته معماری شهری 

 رشته بتن در امور عمرانی 
 رشته نقشه برداری کارگاهی 

 رشته ممیزی انرژی ساختمان 
 رشته تولید سرامیک 

 رشته کنترل کیفیت سیمان های ساختمانی 
 رشته استخراجات معدنی 

فرودگاهی زمینی رشته ایمنی   
 رشته کار و حفاظت فنی ایمنی 

 رشته ایمنی مترو 
 رشته فنی تجهیزات پزشکی اتاق عمل 
 تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

 رشته فنی تجهیزات پزشکی کنترل عفونی و استریلیزاسیون 
 رشته صنایع دارویی کنترل کیفیت دارو 

نحوه نگهداری و انتقال -رشته انتقال خون    
د دارورشته تولی   

 PPL رشته خلبانی 
 رشته دسیپچری پرواز 

 رشته لجستیک قطعات خودرویی 
 شیمی آزمایشگاهی 

 رشته تولید و فرآوری نفت 
 رشته شیمی غذایی 
 رشته تولید مبلمان 

 رشته نساجی 
 رشته تولید فرش های ماشینی 

د. شایان ذکر است برخی زیر گروه های جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی معرفی حضور متقاضیان محترم گردی

رشته های جدید نیز در چند روز آتی به این رشته ها اضافه خواهند شد که توصیه می کنیم قبل از اینکه اقدامی جهت ثبت نام 

 .و انتخاب رشته کنید با مشاوران مرکز ثبت نام تماس حاصل کرده تا از لیست رشته های جدید مطلع گردید

  

 .تهران روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت اطالع از لیست رشته های دانشگاه سوره         

  

کاردانی مدیریت -رشته های علمی کاربردی   

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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%d9%88%d8%b1%d9%87/


 رشته مهمانداری هواپیما 
 رشته دارویاری 

 رشته امور تعاون 
 رشته امور حج و زیارت 

 رشته امور دهیاری و شوراها 
 رشته بهداشت واحد های صنفی 

 رشته مدیریت خدمات پس از فروش خودرو ها 
 رشته امور اداری در زیر گروه مدیریت 

مدیریت تشریفاترشته    
 رشته امور دفتری و مدیریت 

 رشته بهره وری واحدهای صنفی 
 رشته سرپرستی مجتمع های تجاری 

 رشته مدیریت محله ها 
 رشته تاکسیرانی 
 رشته ثبت احوال 

 رشته مشاوره حقوقی اصناف 
 رشته معاضدت قضایی حقوق 
 رشته ضابطین قضایی حقوق 

 رشته حقوق ثبتی 
وقرشته خدمات قضایی حق   

 رشته دستیاری قضایی خقوق 
 رشته شورای حل اختالف 

 رشته نگارش حقوقی در زیر گروه حقوق 
 رشته اصالح و تربیت 

 رشته کودکیاری 
 رشته مددکاری خانواده 
 رشته مددکاری کودک 

 رشته مددکاری سالمندان 
 رشته مشارکت های مردمی 

 رشته مطب داری 
 رشته تربیت مربی پیش دبستانی 

کودکرشته تربیت مربی مهد   
 رشته امداد و نجات 

 رشته خدمات بندری 
 جمع آوری اطالعات نظامی 

 رشته حفاظت اطالعات سازمانی 
 رشته عملیات ویژه انتظامی 

 کاردانی حرفه ای امور بانکی 
 رشته های علمی کاربردی 

 رشته امور بورس 
 رشته امور بیمه 
 رشته بازاریابی 

 رشته بازرگانی امور گمرکی 
 رشته انبارداری 

حسابداری دولتیرشته    
 رشته حسابداری مالیاتی 



 رشته حسابرسی 
 رشته مدیریت کسب و کار 

 رشته تربیت بدنی 
 کاردانی حرفه ای آرایش زنانه 

 رشته پیرایش مردانه 

در این بخش، به معرفی برخی از رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در زیر گروه مدیریت پرداختیم. 

ثبت نام در رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی در هر یک از واحد های موجود را دارند، متقاضیان گرامی که قصد 

می توانند جهت اطالع از اینکه در هر یک از واحد ها، کدام یک از رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می 

 .گردد با مرکز ثبت نام تماس بگیرند

  

ردانی فرهنگ و هنرکا -رشته های علمی کاربردی   
 رشته امور فرهنگی 

 رشته ویراستاری 
 رشته کتابداری 

 رشته امور موزه 
 رشته تبلیغات 

 رشته روابط عمومی 
 رشته تربیت مربی قرآن کریم 

 رشته فرهنگ کودک و نوجوان 
 رشته مداحی 

 رشته خبرنگاری 
 رشته مترجمی زبان اسپانیایی 
 رشته مترجمی زبان انگلیسی 

انسویرشته مترجمی زبان فر   
 رشته چاپ و نشر کتاب 

 رشته صنایع دستی 
 رشته فرشبافی 

 رشته مصنوعات چوبی 
 رشته طراحی کیف و کفش 

 رشته تراش سنگ های قیمتی 
 رشته ملیله سازی 

 رشته معماری داخلی 
 رشته خوشنویسی 

 رشته عکاسی 
 رشته گرافیک و امور گرافیکی 

 رشته نقاشی 
 رشته نقاشی ایرانی 

 رشته نقاشی دیواری 
دوخت لباسرشته    

 کاردانی طراحی لباس 
 رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 

 رشته آشپزی 



 رشته گردشگری 
 رشته هتلداری 
 رشته انیمیشن 

 رشته تدوین فیلم های سینمایی 
 رشته تصویربرداری 

 رشته تهیه جلوه های ویژه 
 رشته صدابرداری 

 رشته فیلم سازی 
 رشته فیلم نامه نویسی 

آزمون دانشگاه علمی کاربردیرشته های بدون    
 رشته عکاسی خبری 

 رشته کارگردانی 
 کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی 

 رشته آواز ایرانی موسیقی 
 رشته نوازندگی سازهای ایرانی 

 رشته بازیگزی 
 کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز 

 رشته های علمی کاربردی 
 رشته کاردانی حرفه ای گریم 

 رشته طراحی صحنه 

ه ارائه شد به برخی از رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی در زیر گروه هنر اشاره نمودیم. الزم به در لیستی ک

 .ذکر است برخی رشته ها نیز به لیست رشته های علمی کاربردی اضافه خواهد شد

  

1400رشته های کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی ترم مهر   
  

 رشته آبخیزداری 
مناطق بیابانیرشته احیا    

 رشته تولید نهال و بذر 
 رشته جنگلداری 

 رشته حفاظت از محیط زیست 
 رشته مرتعداری 
 رشته تولید برنج 

 رشته تولید چغندر قند 
 رشته تولید دانه های روغنی 

 رشته تولید گندم 
 رشته تولیدات زراعی 

 رشته پرورش توت فرنگی 
 رشته تولید سبزیجات 

 رشته تولید قارچ 
مرکباترشته تولید    

 رشته تولید نهال 



 رشته باغبانی 
 رشته فرآوری پسته 

 رشته تولید خرما 
 رشته تولید زیتون 

 رشته تولیدات باغی 
 رشته تولیدات گلخانه ای 

 رشته گل و گیاه زینتی 
 رشته گیاهان دارویی 

 رشته گیاه پزشکی 
 رشته بهداشت دام 

 رشته بهداشت یاری دامپزشکی 
 رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

شته پرورش زنبورر   
 رشته پرورش طیور 

 رشته پرورش گاو 
 رشته بهداشت آبزیان 

 رشته شیالت 
 رشته پرورش میگو 

 رشته پرورش آبزیان زینتی 
 بهره برداری آبزیان 

 رشته مکانیک شناور های صیادی 
 توسعه روستایی 

 انتقال و توزیع آب کشاورزی 
 رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 

فرآورده های بیولوژیکرشته    
 رشته فرآورده های لبنی 

 رشته فرآورده های گوشتی 
 رشته مکانیزاسیون کشاورزی 

متقاضیان محترم دقت داشته باشند به علت ازدیاد رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی، از ذکر تمامی رشته های 

و اطالعات تکمیلی، با مرکز ثبت  لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت دفترچه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی .معذوریم

 .نام تماس حاصل نمایند

  

 رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی برای رشته های کارشناسی هم دانشجو پذیرش می کند. رشته های علمی کاربردی در مقطع 

کارشناسی نیز در چهار گروه مدیریت، هنر، صنعت و کشاورزی ارائه می شود. الزم است داوطلبان در جریان باشند که 

ی کارشناسی هم مانند کاردانی بوده و ممکن است برخی رشته ها نیز اضافه گردد که می توانند از طریق لیست رشته ها

 .ایران تحصیل از لیست رشته های اضافه شده آگاه شوند

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


روی لینک  برای اطالع از رشته های فنی حرفه ای 1400-نهم به دهم      

 .مربوطه کلیک کنید
  

 جزئیات لیست رشته های علمی کاربردی

ته ها در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در چهار گروه ارائه می شود که دانشگاه علمی و کاربردی در با انتشار لیست رش

تمامی رشته های نام برده دانشجو پذیرش می کند. متقاضیان می توانند برای ثبت نام و پیگیری ثبت نام علمی کاربردی با 

ی آن دسته از داوطلبانی می باشد که قصد ورود به دانشگاه با کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشند. مقطع کاردانی برا

مدرک دیپلم را دارند که مورد تایید آموزش و پرورش باشد و مقطع کارشناسی برای آن دسته از داوطلبانی می باشد که با 

اید بدانند که در ضمنا داوطلبان ب .دارا بودن مدرک کاردانی ناپیوسته قصد ورود به دانشگاه علمی کاربردی را دارند

 .صورتی که مدرک تحصیلیشان با رشته انتخابی مطابقت نداشته باشد نمی توانند در دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنند

  

 لیست رشته های علمی کاربردی مهر و در زیر گروه مدیریت
خدمات اجتماعی می باشد که در اولین و پر طرفدارترین زیر گروه رشته های علمی کاربردی مهر، زیر گروه مدیریت و 

 .برگیرنده اکثر رشته های مربوط به گروه انسانی نیز می باشد

 رشته مدیریت کسب و کار 
ثبتی -رشته حقوق    

دستیاری قضایی -رشته حقوق    
ضابطین قضایی -رشته حقوق    

 رشته نگارش حقوقی  
 رشته اصالح و تربیت 

 رشته کودکیاری 
 رشته خدمات اجتماعی 
ری مالیرشته حسابدا   

 رشته حسابداری حسابرسی 
 رشته مراقبت از سالمندان 

 مددکاری خانواده 
 رشته دارویاری 

مطب داری -رشته خدمات سالمت    
 رشته مربی پیش دبستانی 

 تربیت کودکان کم توان ذهنی 
علمی  و بسیاری رشته های متنوع دیگر که می توانید جهت آشنایی با رشته ها و بازار کار آن ها با مرکز مشاوره 

 .کاربردی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 لیست رشته های زیر گروه صنعت

با توجه به اینکه  .زیر گروه صنعت در لیست رشته های علمی کاربردی از بهترین رشته های بدون کنکور کشور است

 %100خواهد بود واحد های داوطلبان شرکت کننده در رشته های علمی کاربردی صنعت بیشتر به صورت عملی 

متقاضیان محترم رشته های علمی کاربردی زیر گروه صنعت، پس از گذراندن این دوره با نحوه به کارگیری علم در 

الزم می دانیم چند مورد از رشته های  .صنعت آشنایی خواهند داشت و از نیروهای فنی ماهر کشور محسوب خواهند شد

داوطلبان محترم آشنایی بیشتری با رشته های علمی کاربردی داشته باشندزیر گروه صنعت را معرفی کنیم تا  : 

 یا فناوری اطالعات ICT رشته 
 رشته اویونیک هواپیما 

 رشته برق انتقال 
 رشته برق مخابرات 

 رشته برق صنعتی 
 رشته کاردانی برق خودرو 

 رشته فنی رسانه 
 رشته کاردانی کنترل 

 کاردانی مخابرات 
 رشته الکترونیک صنعتی 

 رشته بازرسی جوش 
 رشته فنی جوشکاری 

 رشته متالوژی 
 رشته ابزار دقیق 

 رشته آسانسور 



و بسیاری رشته های متنوع دیگر که می توانید جهت آشنایی با رشته ها و بازار کار آن ها با مرکز مشاوره علمی  

 .کاربردی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

  

روه فرهنگ و هنرزیر گ -لیست رشته های علمی کاربردی مهر   
در لیست رشته های علمی کاربردی مهر، زیر گروه فرهنگ و هنر نیز به چشم می خورد که این زیر گروه نیز دارای 

 .رشته های خاص و پرطرفداری می باشد که هر ترم متقاضیان زیادی در این رشته ها ثبت نام می کنند

ضمنا الزم به ذکر است کلیه داوطلبان محترم جهت ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند با مرکز ایران تحصیل 

اقدام به ثبت نام نمایند، رشته های علمی  تماس حاصل نمایند و یا از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی دانشگاه علمی کاربردی

 :کاربردی زیر گروه هنر عبارتند از

ریرشته امور ویراستا   
 رشته موزه 

 رشته کتابداری 
 رشته توسعه تبلیغات 

 روابط عمومی 
 رشته تربیت مربی قرآن 

 رشته خبرنگاری 
 مترجمی زبان اسپانیایی 
 مترجمی زبان انگلیسی 

 رشته مترجمی زبان فرانسه 
 رشته چاپ و تبلیغات 

 رشته فرش دستباف 
 رشته طال و جواهر سازی 

 رشته معماری 
 رشته عکاسی 

 رشته بازیگری 
موسیقی رشته   

  

 لیست رشته های زیرگروه کشاورزی
زیر گروه کشاورزی نیز یکی از زیر گروه های جامع علمی کاربردی می باشد که دارای تنوع رشته ای باالیی است و 

بیشتر در زمینه تولیدات گیاهی، تولید محصوالت کشاورزی، گیاهان دارویی، حفاظت و نگهداری محصوالت کشاورزی و 

ورزی است که چند مورد از رشته های علمی کاربردی بدون آزمون این زیر گروه را نیز معرفی می کنیمزمین های کشا : 

 رشته احیای مناطق بیابانی 
 تولید بذر و تولیدات گیاهی 

 رشته تولید برنج 
 رشته تولید گندم و جو 

 رشته باغبانی 
 رشته پرورش توت فرنگی 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85/


 رشته تولیدات گیاهی 
 رشته تولیدات باغی 

تولید گیاهان داروییرشته    
و بسیاری از رشته های دیگر که داوطلبان محترم می توانند جهت ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی یا  

کارشناسی و اطالع از شرایط و ضوابط دانشگاه علمی کاربردی با مرکز مشاوره علمی کاربردی ایران تحصیل 

  .تماس حاصل نمایند

  

دانشگاه علمی کاربردی مشاوره انتخاب رشته های  

مشاوره انتخاب رشته های دانشگاه علمی کاربردی برای راحتی در انتخاب و آگاهی از شرایط ثبت نام و مدارک الزمه 

بسیار توصیه می شود متقاضیان می توانند با ارتباط داشتن با مشاوران ایران تحصیل از تمامی شرایط و لیست رشته های 

ی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی مطلع شوند. همچنین کارشناسان این مجموعه همه بدون کنکور دانشگاه علم

ساعت و همه روزه حاضر به پاسخ گویی به سواالت داوطلبان هستند. در صورتی که داوطلبان رشته مورد نظرشان را در 

ت رشته های سال آینده شرکت کنند. توصیه می لیست رشته های ارائه شده مشاهده نکردند بدانند که حتما می توانند در لیس

شود که داوطلبان باید از تمامی شرایط اطالع داشته باشند همچنین چون این دانشگاه شهریه پردازی می باشد، باشد شهریه 

 رشته های مختلف را بررسی کنند. پس داوطلبان باید متناسب با هزینه مورد نظرشان انتخاب رشته خود را انجام دهند.

همچنین داوطلبان باید آگاه باشند که زمان ثبت نام از طریق سایت اعالم می گردد. برای اینکه از زمان ثبت نام بی خبر 

  .نمانند می توانند با مشاورین ایران تحصیل در ارتباط باشند

  

  

 پادکست صوتی مقاله
[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/145.mp3"][/audio] 

  

  

جهت اطالع از نحوه ثبت نام در رشته های علمی کاربردی و لیست رشته ها از سراسر کشور با 

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8شماره های زیر تماس بگیرید. پاسخگویی از   

9099072952 - ( سراسر کشورتلفن ثابت  ) 

 (تلفن ثابت استان تهران ) - 9099072952



 

  

 خالصه مطلب

در این مقاله قصد بر این داشتیم که شما داوطلبان را با شرایط و لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع 

دفترچه انتخاب واحد با ایران  کاردانی و کارشناسی آشنا کنیم، داوطلبان می توانند برای اطالع از تمامی لیست رشته ها و

تحصیل همراه باشند همچنین می توانند از مشاوران و کارشناسان این مجموعه راهنمایی های الزمه را دریافت کنند. 

  .متقاضیان می توانند با شماره های درج شده در تماس باشند

  

  

 مطالب مرتبط

 ثبت نام بدون کنکور ارشد علمی کاربردی

  لیست رشته های پزشکی دانشگاه علمی کاربردی

 کد اشتغال دانشگاه علمی کاربردی 

 سامانه جذب مدرس دانشگاه علمی کاربردی

 لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی 

 نحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی مهر ماه
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