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ردد. رشته های بدون کنکور علمی کاربردی در دوره ثبت نام اعالم می گ 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  

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

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

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

 .ان تحصیل تماس بگیرند تا از شرایط و نحوه و چگونگی ثبت نام مطلع شوند کنکور کنند، با مشاوران و کارشناسان ایر 

  

 1401رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور 
رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور شامل چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی  

کی در نیمسال اول و دومی در نیم سال دوم این ثبت نام برای مقاطع کاردانی و و فرهنگ و هنر می باشد. هر ساله دو بار ی

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

پذیرش می کند. برای  طی چند سال است که دانشگاه علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو

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

داوطلبان می توانند با توجه به آخرین مدرک تحصیلی خود و رشته مورد عالقه شان از میان لیست رشته های قرار داده شده  

 .ته دانشگاه علمی کاربردی انتخاب های خود را انجام دهنددر دفترچه انتخاب رش

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

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

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

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

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

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

 .ادامه تحصیل دهند داشتن از رشته ها می توانند در رشته مورد عالقه خود 

  

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/
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[caption id="attachment_112562" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اسامی رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

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

  

  

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

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

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

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

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

  

 گروه صنعت کاردانی   -رشته های دانشگاه علمی کاربردی 
 ICT رشته •
 رشته اویونیک هواپیما  •
 رشته برق انتقال  •

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/
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 برق خودروهای زرهی •
 برق صنعتی  •
 متروبرق  •
 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 •
 طال و جواهر رشته ریخته گری •
 رشته ورق کاری طال و جواهر  •
 رشته تولید آلومینیوم متالوژی •
 رشته ریخته گری متالوژی •
 رشته آسانسور و پله برقی •
 رشته ابزار دقیق  •
 رشته تعمیر و نگهداری هواپیما  •
 رشته کنترل فنی کیفیت خودروها  •
 رشته کنترل فنی قطعه های الکترونیکی •
 رشته گازرسانی  •
 مهندسی لوازم خانگیرشته فنی  •
 رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان ها •
 رشته مکانیک ماشین افزار •
 رشته مکانیک نیروگاه های حرارتی  •
 رشته مکانیک خودرو  •
 رشته نقشه کشی صنعتی •
 رشته مکانیک توربین های گازی •
 رشته مونتاژ سیستم های مکانیکی •
 رشته مکانیک مترو  •
 رشته پمپ و کمپرسورها  •
 تحهیزات ثابت فرایندیرشته  •
 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 •
 مپیوتررشته نرم افزار های کامپیوتری زیر شاخه برنامه سازی کا  •
 رشته شهرسازی  •
 رشته راه آهن •
 رشته عمران زیر شاخه امور پیمان ها  •
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 رشته ترافیک شهری در گروه عمران •
 رشته تونل سازی در گروه عمران •
 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  •
 ای مترو در زیر گروه عمرانرشته سازه ه •
 شبکه و تصفیه خانه های فاضالب -رشته کاردانی عمران  •
 رشته نقشه برداری مسیر در زیر گروه عمران •
 رشته منابع آب های زیر زمینی •
 رشته نگهداری و مرمت ساختمان •
 رشته معماری روستایی  •
 رشته معماری شهری  •
 رشته بتن در امور عمرانی •
 کارگاهیرشته نقشه برداری  •
 رشته ممیزی انرژی ساختمان  •
 رشته تولید سرامیک  •
 رشته کنترل کیفیت سیمان های ساختمانی  •
 رشته استخراجات معدنی •
 رشته ایمنی فرودگاهی زمینی  •
 رشته کار و حفاظت فنی ایمنی •
 رشته ایمنی مترو •
 رشته فنی تجهیزات پزشکی اتاق عمل  •
 تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی •
 تجهیزات پزشکی کنترل عفونی و استریلیزاسیون رشته فنی  •
 رشته صنایع دارویی کنترل کیفیت دارو •
 نحوه نگهداری و انتقال  -رشته انتقال خون  •
 رشته تولید دارو  •
 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  •

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

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

 .و انتخاب رشته کنید با مشاوران مرکز ثبت نام تماس حاصل کرده تا از لیست رشته های جدید مطلع گردید
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[caption id="attachment_112566" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های دانشگاهی علمی کاربردی

  

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

  

  

 کاردانی مدیریت  -رشته های علمی کاربردی  
 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  •
 مدیریت رشته امور اداری در زیر گروه  •
 رشته مدیریت تشریفات •
 رشته امور دفتری و مدیریت  •
 رشته بهره وری واحدهای صنفی  •

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/
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 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 •
 وقایی حقرشته خدمات قض •
 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  •
 تربیت مربی مهدکودک رشته  •
 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 •
 انبارداری رشته  •
 رشته حسابداری دولتی  •
 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. 

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

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

 .گردد با مرکز ثبت نام تماس بگیرند
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 کاردانی فرهنگ و هنر  -های علمی کاربردی  رشته 
 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  •
 ی رشته مترجمی زبان انگلیس •
 رشته مترجمی زبان فرانسوی •
 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 •
 ایرانی رشته نقاشی  •
 رشته نقاشی دیواری •
 رشته دوخت لباس •
 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 •
 لم نامه نویسی رشته فی •
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 رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی •
 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 •
 گریمرشته کاردانی حرفه ای  •
 رشته طراحی صحنه •

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

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

[caption id="attachment_112563" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اسامی رشته های واحد دانشگاهی علمی کاربردی بدون آزمون

 . کلیک کنید  1401کاربردی بهمن ثبت نام دانشگاه علمی  برای اطالع از نحوه

  

  

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/
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/
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 1401رشته های کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی ترم مهر 
  

 رشته آبخیزداری  •
 رشته احیا مناطق بیابانی  •
 رشته تولید نهال و بذر •
 رشته جنگلداری  •
 رشته حفاظت از محیط زیست •
 رشته مرتعداری •
 برنجرشته تولید  •
 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  •
 رشته تولید مرکبات  •
 رشته تولید نهال •
 رشته باغبانی  •
 رشته فرآوری پسته •
 رشته تولید خرما  •
 رشته تولید زیتون •
 ی رشته تولیدات باغ •
 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 •
 رشته پرورش زنبور  •
 رشته پرورش طیور •
 رشته پرورش گاو  •
 رشته بهداشت آبزیان  •
 رشته شیالت  •
 رشته پرورش میگو  •
 پرورش آبزیان زینتی رشته  •
 بهره برداری آبزیان  •
 رشته مکانیک شناور های صیادی •
 توسعه روستایی •
 انتقال و توزیع آب کشاورزی •
 رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی •
 رشته فرآورده های بیولوژیک •
 رشته فرآورده های لبنی  •
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 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  

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

 .تماس حاصل نمایند

  

 نشگاه علمی کاربردی رشته های کارشناسی دا

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  

دانی بوده و ممکن است برخی رشته ها نیز اضافه گردد که می توانند از طریق  لیست رشته های کارشناسی هم مانند کار

 .ایران تحصیل از لیست رشته های اضافه شده آگاه شوند

  

 جزئیات لیست رشته های علمی کاربردی 

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

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

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

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

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

 .توانند در دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنندصورتی که مدرک تحصیلیشان با رشته انتخابی مطابقت نداشته باشد نمی 
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[caption id="attachment_112568" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های واحد دانشگاهی علمی کاربردی

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

 .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 •
 شته خدمات اجتماعی ر •
 رشته حسابداری مالی  •
 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  •
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بازار کار آن ها با مرکز مشاوره علمی  و بسیاری رشته های متنوع دیگر که می توانید جهت آشنایی با رشته ها و  •

 .کاربردی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

  

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

% متقاضیان 100دی صنعت بیشتر به صورت عملی خواهد بود های داوطلبان شرکت کننده در رشته های علمی کاربر

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

نعت  الزم می دانیم چند مورد از رشته های زیر گروه ص .خواهند داشت و از نیروهای فنی ماهر کشور محسوب خواهند شد

 :را معرفی کنیم تا داوطلبان محترم آشنایی بیشتری با رشته های علمی کاربردی داشته باشند

  

 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
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[caption id="attachment_112564" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های دانشگاه علمی کاربردی

 .کلیک کنید روی لینک مربوطه   نهم به دهم-1401رشته های فنی حرفه ای برای اطالع از       

  

  

 زیر گروه فرهنگ و هنر  -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 

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

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   سامانه ثبت نام اینترنتی دانشگاه علمی کاربردیتماس حاصل نمایند و یا از طریق 

 :د ازکاربردی زیر گروه هنر عبارتن

 رشته امور ویراستاری •
 رشته موزه  •
 رشته کتابداری  •
 رشته توسعه تبلیغات •
 روابط عمومی •
 رشته تربیت مربی قرآن  •

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/
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 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  •
 عکاسیرشته  •
 رشته بازیگری  •
 رشته موسیقی •

  

 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  

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

 :زمین های کشاورزی است که چند مورد از رشته های علمی کاربردی بدون آزمون این زیر گروه را نیز معرفی می کنیم

 رشته احیای مناطق بیابانی  •
 تولید بذر و تولیدات گیاهی •
 رشته تولید برنج •
 رشته تولید گندم و جو  •
 رشته باغبانی  •
 رشته پرورش توت فرنگی •
 تولیدات گیاهی رشته  •
 رشته تولیدات باغی  •
 رشته تولید گیاهان دارویی •
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  

  .اصل نمایندتماس ح 

  
  

 1402  –  1401شهریه دانشگاه علمی کاربردی 
همه رشته های تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی به صورت بدون آزمون ارائه می شوند. از آن جا که این دانشگاه جزء  

یه نسبت به  دانشگاه های شهریه پرداز است، دانشجویان محصل در این دانشگاه ملزم به پرداخت شهریه می باشند. این شهر

نوع رشته تحصیلی و تعداد واحدهای اخذ شده در هر   دانشگاه های آزاد یا غیرانتفاعی کم تر است و میزان آن بر اساس 

را انجام 1402 – 1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  متفاوت خواهد بود. داوطلبانی که قصد دارند ترم

دفترچه ثبت نام بدون   گرفته شده به عنوان شهریه اطالع یابند. مبالغ تعیین شده دردهند، باید از جزئیات مبالغ در نظر 

 .ذکر شده است 1402 – 1401کنکور دانشگاه علمی کاربردی 
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 اطالعیه 

با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی، امکان افزایش شهریه ثابت و متغیر به میزان حداکثر 

 .درصد نسبت به میزان تعیین شده وجود دارد 20

  

  

 1402 –  1401میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 
، دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آن  1402 – 1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  همزمان با آغاز

کارشناسی ناپیوسته به صورت جداگانه منتشر می   سامانه سازمان سنجش آموزش کشور برای دو مقطع کاردانی و بر روی

شود. همانگونه که اشاره شد نرخ شهریه دانشگاه علمی کاربردی یکی از موضوعاتی است که در این دفترچه ها به آن 

درصدی همراه می باشد، به شرح   20الی  10اشاره شده است. شهریه این دانشگاه که به طور معمول هر ساله با افزایش 

 .استزیر 

[caption id="attachment_112576" align="aligncenter" width="600"]

 
 "caption id="attachment_112577][caption/]میزان شهریه رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

align="aligncenter" width="600"]
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 [caption/]میزان شهریه رشته های بدون آزمون علمی کاربردی

  

 1402  –  1401پرداخت شهریه دانشگاه علمی کاربردی  نحوه 
در آغاز هر ترم  است و دانشجویان این دانشگاه می بایست اینترنتی پرداخت شهریه در دانشگاه علمی کاربردی یک فرآیند

ی سامانه هم آوا دانشگاه علمی کاربردی پرداخت نمایند. راهنما  دانشگاهی شهریه واحدهای اخذ شده خود را از طریق

 :پرداخت شهریه این دانشگاه به شرح زیر است

  

 .مراجعه کنید uast.ac.irابتدا به سایت جامع آموزشی دانشگاه هم آوا به نشانی  .1
اطالعات خواسته شده از جمله نام کاربری )کد ملی( و رمز عبور )شماره شناسنامه( را در کادرهای مربوطه   .2

 .وارد نمایید
 .را انتخاب کنید ای مشاهده منوی خدمات باید گزینه"دسترسی"بعد از ورود به صفحه جدید، بر .3
 .کلیک نمایید در مرحله بعد بر روی آیکون"پرداخت بر خط شهریه"  .4
در بخش بعد، شهریه مربوط به دوره خود را انتخاب کنید و نسبت به پرداخت آن از طریق کارت بانکی عضو  .5

 .شبکه شتاب خود اقدام نمایید
 .ختی حاوی کد رهگیری پرداخت را دریافت کرده و نزد خود نگه داریددر انتها رسید پردا .6

  

 1402  –  1401نکاتی در مورد شهریه دانشگاه علمی کاربردی 
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نکاتی که در ارتباط با واریز شهریه در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته مربوطه بیان شده و دانشجویان می بایست آن ها را 

 :قرار زیر می باشدمورد توجه قرار دهند، به 

نسبت به جدول های فوق وجود خواهد   درصد 20حداکثر  تا سقف امکان افزایش شهریه دانشگاه علمی کاربردی •

 .داشت
شهریه ثابت در طول دوره تحصیلی دانشجو بدون تغییر می ماند، اما با این وجود مبلغ شهریه متغیر در هر سال   •

 .تحصیلی تغییر خواهد کرد
  1/5که افراد مشغول به تحصیل در واحدهای علمی کاربردی مناطق آزاد پرداخت می کنند،مبلغ شهریه ای  •

شهریه ای است که دانشجویان مشابه آن ها در سایر مراکز علمی کاربردی کشور می پردازند. در این   برابر

اطق آزاد دریافت کرده مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط به آن من ارتباط الم به ذکر است داوطلبانی که

 .مشمول این بخش نخواهند بود باشند،
 .شهریه داوطلبانی که بعد از مهلت حذف و اضافه واحد از ادامه تحصیل انصراف دهند، بازگردانده نخواهد شد •
افراد محصلی که پیش از شروع حذف و اضافه واحد از ادامه تحصیل در دانشگاه انصراف دهند،فقط می توانند   •

 .تغیر مربوط به همان نیمسال را دریافت نمایندشهریه م
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جهتکمک به تأمین بخشی از هزینه  •

 .وام دانشجویی در نظر گرفته است تسهیالتی اعم از های تحصیلی،

مراجعه کنند و با مطالعه   swf.ir ام دانشجویی به نشانیدانشجویان این دانشگاه می بایست در موعد مقرر به سامانه و

اطالعیه های موجود، با انواع وام مذکور که می توانند از آن استفاده نمایند، آشنا شوند و بعد از آن تقاضای دریافت وام خود  

 .را ثبت نمایند

[caption id="attachment_112569" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های بدون کنکور علمی کاربردیشهریه 

 اطالعیه 
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دانشگاه ها، به متقاضیان این دانشگاه توصیه می شود، ابتدا شهریه رشته مورد نظر خود   با توجه به شهریه پرداز بودن این

 .ه ها انجام دهندرا بررسی کرده و در صورت تناسب هزینه دانشگاه با مالک های مورد نظر ثبت نام خود را در این دانشگا 

  

  

 1401مدارک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی  
دو نوبت نیمسال  مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 1401ثبت نام رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور 

انتخاب رشته بدون آزمون این دانشگاه  صورت می گیرد که مراحل ثبت نام اولیه و  اول )مهر ماه( و نیمسال دوم )بهمن ماه(

انجام می   sanjesh.org به نشانی سامانه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی از طریق معموالً به صورت اینترنتی مهر ماه در

 .شود

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه به جز مرحله  عالوه بر این باید توجه داشته باشید که

و خرید سریال اعتباری که به صورت اینترنتی است و نام نویسی کلیه داوطلبان در هر نیمسال، نیازمند ارائه  هزینه پرداخت

را پشت سر گذاشته و موفق به   ثبت نام اینترنتی مدارک مورد نیاز می باشد. البته باید اشاره کرد متقاضیانی که مرحله

 .مراحل مذکور را تکمیل کنند با ارائه مدارک به دانشگاه محل قبولی، پذیرش شده اند نیز باید در اسرع وقت

  

 مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی 

برای انجام فرآیند ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتی نیازی به اسکن مدارک مورد نیاز نیست، اما الزم است که داوطلبان 

 .به ثبت برسانند sanjesh.org ه آدرساطالعات زیر را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ب

 .اطالعات شناسنامه ایاز جمله نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد و سریال شناسنامه •
ملیت، مذهب، وضعیت جسمانی، شماره تلفن همراه و ثابت، کد اتباع غیر ایرانی،   مانند کد ملی، اطالعات فردی •

 .، وضعیت نظام وظیفه مردان3×4عکس 
 .داشتن مشخصات سوابق تحصیلیاز جمله عنوان مدرک، معدل کتبی و زمان فارغ التحصیلی مقطع دیپلم یا کاردانی •

  

 مدارک الزم برای ثبت نام حضوری 

نیز متقاضیان بایستی مدارک مورد نیاز خود که لیست آن ها در جدول زیر قید ارائه شده است را به   ثبت نام حضوری جهت

 .تحویل دهند  دانشگاه مورد نظر

 .جهت اطالع بیشتر در این زمیه می توانید فایل هایی که در ذیل بارگذاری شده اند را دانلود کنید
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 "caption id="attachment_112573][caption/]مدارک ثبت نام رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور
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 [caption/]مدارک جهت ثبت نام در رشته های علمی کاربردی بدون آزمون

  

بعد از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و با اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، پذیرفته شدگان نهایی الزم 

دانشگاه علمی کاربردی اطالعات دانشجویی خود را در سامانه مذکور تکمیل و به ثبت  است با مراجعه به سامانه هم آوا 

برسانند.متقاضیانی که نام آن ها جزء پذیرفته شدگان نهایی نباشد، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی  

 .نیز شرکت کنند 1401کاربردی 

  

 1401مشاوره رشته های دانشگاه علمی کاربردی  
مالحظه خواهند کرد  1401لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی ورودی  افراد متقاضی بعد از کسب اطالع و مشاهده 

پر شده و این رشته ها در دفترچه وجود ندارند. این   که ظرفیت تعداد بسیار زیادی از رشته های بدون کنکور این دانشگاه ها 

بدون کنکور در نیمسال اول یعنی ورودی مهر ماه پر  های رشته از ظرفیتبه این دلیل است که تقریبا درصد زیادی  امر

 .شده و ثبت نام ظرفیت های باقی مانده برای ورودی بهمن نگه داشته می شود 

مشاهده نکرده اید، نگران  ۱۴۰۱مهر و بهمن  فهرست رشته های ورودی  رشته مورد نظر خود را در چنانچه

بدون آزمون می کنند. در این صورت   دیگری نیز در همین ایام اقدام به ثبت نام داوطلبان بدون کنکور دانشگاه های نباشید.

 .می توانید لیست رشته های آن دانشگاه ها را نیز بررسی نمایید

مشاوره ایران تحصیل با داشتن کادری مجرب در کنار شما خواهد بود تا تجربیات خود را در اختیار شما متقاضیان  مرکز

 .قرار داده و پاسخگوی سواالت شما در رابطه با فرآیند ثبت نام باشد 1401دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور  رشته های
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[caption id="attachment_112571" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]لیست رشته های علمی کاربردی

  

 1401بردی بدون کنکور جدیدترین اخبار مربوط به رشته های دانشگاه علمی کار

 1401تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 

مهر ماه و بهمن   دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ثبت نام داوطلبان در مقطع

در موعد   می توانند 1401علمی کاربردی  شرایط ثبت نام در دانشگاه بنابراین تمامی عالقه مندان واجد انجام می شود.  ماه

اواخر   مقرر فرآیند نام نویسی خود را به انجام برسانند. بنا بر روند سال گذشته پیش بینی می شود ثبت نام این دانشگاه از

 .آغاز شده و در شهریور ماه نیز تمدید شود  مرداد ماه

  

 .نوظهور دانشجو می پذیرددانشگاه جامع علمی کاربردی برای اشتغال در مشاغل 

کاربردی، اصغر کشتکار قائم مقام  علمی به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع

جدید   درسی برنامه عنوان ۱۲۵با اعالم این خبر افزود:  کاربردی رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی   ۲۷۳ع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در جلسه علمی کاربردی در مقاط

 .علمی کاربردی تصویب شد

 
 آغاز پذیرش دانشجو در دانشکده علمی و کاربردی فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام 
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های هوانوردی و غیر   رشته ام درمرکز آموزش علمی و کاربردی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پی 

 .دانشجو می پذیرد ۱۴۰۱هوانوردی برای ورودی مهر ماه 

در بخش هوانوردی و در مقطع کاردانی برای رشته  مرکز بر همین اساس این به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز،

عمیر و نگهداری هوایپما، هوانوردی و  های دیسپچری پرواز، اویونیک هواپیما، میهمانداری، ایمنی زمینی فرودگاهی، ت

اویونیک هواپیما، مکانیک هواپیما ، مهندسی هوانوردی و خلبانی  مهندسی خلبانی و در مقطع کارشناسی در رشته های

 .دانشجو می پذیرد

  

 خالصه مطلب

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

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

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

 .ی توانند با شماره های درج شده در تماس باشندمتقاضیان م

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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