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همه داوطلبان کنکور سراسری، به دنبال راه یافتن به بهترین دانشگاه های کشور هستند. یکی از مراحل مهم پس از شرکت 

در کنکور سراسری، انتخاب رشته و دانشگاه است که باید با توجه به اهداف و رتبه کنکور خود انجام دهید. معیارهای 

ه شما در انتخاب رشته کمک می نمایند. در بین این دانشگاه ها، یکی از گزینه متفاوتی برای انتخاب دانشگاه وجود دارد که ب

های پیش روی داوطلبان انتخاب بین دانشگاه سما و علمی کاربردی است. اما اولین سوالی که برای افراد متقاضی پیش می 

دو دانشگاه از نظر میزان شهریه، مزایا و در این مقاله با بررسی این  دانشگاه سما بهتره یا علمی کاربردی؟آید این است که 

   .معایب، تنوع رشته و ... سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم

  

  

 دانشگاه سما بهتره یا علمی کاربردی؟
دانشگاه های سما و علمی کاربردی هر دو جزو دانشگاه های بدون کنکور هستند که در مقاطع کاردانی و کارشناسی، رشته 

ارائه می دهند. برخی از داوطلبان هنگام انتخاب دانشگاه، بین دو دانشگاه سما و علمی کاربردی تردید  های مختلفی را

دارند. بر همین اساس در ادامه این مطلب به بررسی تفاوت های این دو دانشگاه می پردازیم تا بتوانید با توجه به شرایطی 

 .حصیل مناسب را برای خود انتخاب نماییدکه براساس آن مجبور به انتخاب دانشگاه هستید، محل ت

  

 

 اطالعیه
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دانشجویانی که در رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تحصیل می کنند این امکان را دارند تا در صورت نیاز و 

 .همچنین در صورت دارا بودن شرایط الزم محل تحصیل خود را به طور دائم و یا موقت تغییر دهند

  

  

 اه علمی _ کاربردیمروری بر دانشگ
های شاغلین تأسیس شده است. مراکز علمی و ارتقاء مهارت های عملی دانشگاه علمی کاربردی در جهت افزایش مهارت

ها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های حضوری دارند و مدرک آنکنند، کالسکاربردی شهریه دریافت می

ای که باید ابتدا در مقطع فوق دیپلم درس ها و مدارس فنی حرفهشته کار دانش، هنرستانالتحصیالن راست. بسیاری از فارغ

های قابل انتخاب این مراکز شامل چهار گروه آموزشی صنعت، توانند وارد دانشگاه علمی کاربردی شوند. رشتهبخوانند، می

ر در نیمسال اول )شهریور( و نیم سال دوم ) کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر هستند. هر سال دو با

شود. پذیرش در مقطع فوق دیپلم دی(، ثبت نام برای مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه های علمی کاربردی انجام می

ها به صورت بدون کنکور )بر اساس سوابق تحصیلی و شرط معدل دیپلم( و پذیرش در مقطع و کارشناسی برخی از رشته

شود. دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام در این دانشگاه، در سایت ناسی از طریق شرکت در آزمون سراسری انجام میکارش

 .گیردسازمان سنجش قرار می

های آموزشی مناسبی برخوردار است. از مزایای این دانشگاه داشتن دروس عملی در کنار دروس این دانشگاه از سرفصل

 .در هر جلسه می باشد ساعت 2تئوری است که حداقل 

های علمی _ کاربردی دارای دو نوع دوره هستند: یکی دوره پودمانی و دیگری دوره نکته قابل توجه این است که دانشگاه

توانند وارد دانشگاه شوند، اما در صورتی مدرک ترمی. دوره پودمانی تنها برای شاغلین است و بدون کنکور وارد می

 .درصد را کسب نمایند 50امع که به صورت سراسری است حد نصاب گیرند که در آزمون جمی

شوند کمی به دروس اما دوره ترمی به گونه ای است که داوطلبان ملزم به شرکت در کنکور هستند و افرادی که وارد می

 .آشنایی دارند

  

 مروری بر دانشگاه سما
ند اما فقط در مقطع کاردانی پیوسته پذیرش دانشجو دارند و های آزاد هستهای سما زیر مجموعه کوچکی از دانشگاهدانشگاه

های عملی و سایر خدمات ها، کالسهای سما کارگاههای سما نیز بدون کنکور هستند. دانشگاههای دانشکدهاکثر رشته

ت ند. البته برای ثبآموزان هنرستانی هستدهند و گزینه مناسبی برای دانشای را ارائه میهای هنر و فنی حرفهآموزشی رشته

توانند در رشته متناسب با رشته فارغ التحصیلی خود ثبت نام کنند و فقط مجاز به نام در دانشگاه سما داوطلبان فقط می

کد رشته محل هستند. برای ورود به دانشگاه سما نیازی به ارائه مدرک پیش دانشگاهی نیست. یکی از  ۲۰انتخاب حداکثر 

های دانشجویان خانم و آقا در ها است. کالستفاوت های دانشگاه های سما و واحدهای دانشگاه آزاد در نحوه برگزاری کالس

ین مدرک تحصیلی دانشکده سما و دانشگاه آزاد وجود ندارد و شوند. تفاوتی ببهای سما به صورت مجزا برگزار میدانشکده

وانند تدانشجویان دانشگاه سما امکان ادامه تحصیل در سایر انواع دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی باالتر را دارند، همچنین می

 .وارد بازار کار شوند

  

 تفاوت دانشگاه سما و علمی کاربردی
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سراسری و آزاد، رشته های تحصیلی خود را بدون آزمون ارائه می دهند تا داوطلبانی که ساالنه بسیاری از دانشگاه های 

عالقه به شرکت در کنکور سراسری ندارند و یا رتبه آنها برای قبولی در رشته مورد عالقه شان کافی نیست، بتوانند بر 

 .ستند پذیرش بگیرنداساس سوابق تحصیلی و با داشتن شرط معدل تعیین شده، در رشته ای که مایل ه

هر دو دانشگاه های سما و علمی کاربردی نیز رشته های بدون کنکور را ارائه می دهند، اما هر کدام از این دانشگاه ها 

 .مزایا و معایبی خاص خود را دارند که انتخاب را برای داوطلبان دشوار می سازد

 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید دیثبت درخواست مهمان شدن دانشگاه علمی کاربر برای آشنایی با

  

  

  تنوع رشته های تحصیلی ارائه شده

مهمترین و اساسی ترین موضوعی که برای انتخاب یک دانشگاه باید به آن توجه داشت، تنوع رشته های تحصیلی ارائه شده 

بیشتر و متنوع تری دارد و در آن دانشگاه است. دانشگاه علمی کاربردی در مقایسه با دانشگاه سما رشته های بدون کنکور 

 .در نتیجه شما با انتخاب این دانشگاه، با تعداد بیشتری از رشته های تحصیلی روبرو خواهید شد

 :برخی از رشته های دانشگاه علمی کاربردی به قرار زیر هستند

 جلوه های ویژه –کاردانی حرفه ای سینما  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%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/
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 تصویربرداری –کاردانی حرفه ای سینما  
 فیلم سازی –فه ای سینما کاردانی حر 
 تدوین فیلم –کاردانی حرفه ای سینما  
 فیلم نامه نویسی –کاردانی حرفه ای سینما  
 کاردانی حرفه ای گریم 
 کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی _ غذایی 
 توزیع –کاردانی فنی برق  
 کاردانی حرفه ای معماری _ معماری داخلی 
 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی _ عکاسی 
 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی _ گرافیک 
 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی _ نقاشی 
 کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی _ نقاشی ایرانی 
 کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطالع رسانی 
 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی _ امور موزه 
 کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم 
 امور دهیاری و شوراهاکاردانی حرفه ای  
 کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه 
 کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا 
 کاردانی حرفه ای عکاسی خبری، کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی 
 کاردانی فنی فناوری اطالعات _ رسانه 
 یکاردانی فنی کامپیوتر _ سیستم های کامپیوتر 
 کاردانی فنی نرم افزار _ برنامه سازی کامپیوتری 
 ارتباطات فنی –کاردانی فنی رسانه  
 کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودک 
 کاردانی فنی رسانه _ روستایی 
 (ICT) تجهیزات صدا برداری 
 کاردانی فنی فناوری اطالعات _ اینترنت و شبکه های گسترده 
 خدمات الکترونیکی شهرکاردانی فنی فناوری اطالعات _  
 کاردانی فنی صنایع غذایی _ شیر و فراورده های لبنی 
 کاردانی حرفه ای امور تعاون 
 کاردانی حرفه ای حقوق _ حقوق ثبتی 
 کاردانی حرفه ای حقوق _ خدمات قضایی 
 کاردانی حرفه ای حقوق _ شورای حل اختالف 
 کاردانی حرفه ای حقوق _ نگارش حقوقی 
 خدمات پس از فروش خودروکاردانی حرفه ای  
 کاردانی حرفه ای مدیریت _ امور اداری 
 کاردانی حرفه ای خوشنویسی 
 کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 
 کاردانی حرفه ای فراورده های بیولوژیک 
 کاردانی حرفه ای تاکسی رانی 
 کاردانی حرفه ای مدیریت _ خدمات بندری 
 کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت 
 ه ای موسیقی _ نوازندگی ساز ایرانیکاردانی حرف 
 مترجمی زبان انگلیسی _ آثار دیداری و شنیداری کاردانی حرفه ای 
 کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی _ آثار مکتوب و متون رسمی 
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 کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کالسیک 
 کاردانی حرفه ای بازیگری 
 کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو 
 کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما 
 کاردانی حرفه ای بازرگانی _ مشاوره حقوقی اصناف 
 کاردانی فنی کنترل 
 کاردانی فنی مخابرات _ کابل و فیبرنوری 
 کاردانی فنی مخابرات مترو 
 کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق 
 کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری 
 ویراستاری کاردانی حرفه ای امور فرهنگی _ 

  

 :اما رشته های دانشگاه سما به شرح زیر هستند

 کاردانی الکترونیک عمومی 
 حسابداری کاردانی 
 کاردانی تربیت بدنی 
 کاردانی الکتروتکنیک 
 کاردانی نقشه کشی صنعتی 
 کاردانی مکانیک خودرو 
 کاردانی عمران 
 کاردانی نرم افزار کامپیوتر 
 کاردانی حرارت مرکزي و تهویه مطبوع 
 کاردانی نقاشی 
 کاردانی معماري 
 کاردانی فتوگرافیک گرافیک 
 کاردانی فنی شهرسازي 

گفتنی است که در هر دو دانشگاه علمی کاربردی و سما امکان تغییر رشته وجود دارد. شما داوطلبان می توانید بدون در 

تخاب نمایید. اما در صورت تغییر نظر گرفتن رشته تحصیلی مدرک دیپلم خود، رشته مورد عالقه خود را در دانشگاه ان

 .رشته، در دانشگاه آزاد باید براساس قوانین دانشگاه واحدهای درسی جبرانی را بگذرانید
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 اطالعیه

 دو نوبت نیمسال اول )مهر ماه( و نام نویسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 

 معموال انجام می پذیرد که فرآیند ثبت نام اولیه و انتخاب رشته بدون آزمون این دانشگاه در مهر ماه ماه(نیمسال دوم )بهمن 

 .به انجام می رسد sanjesh.org به نشانی سایت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی از طریق به صورت اینترنتی

  

  

 میزان شهریه دانشگاه سما بهتره یا علمی کاربردی

باید گفت شهریه دانشگاه سما که زیر مجموعه ای از دانشگاه آزاد است، از شهریه دانشگاه علمی   با میزان شهریهدر ارتباط 

میلیون تومان است، در  3کاربردی بیشتر می باشد. میزان شهریه دانشگاه آزاد در رشته های فنی، مهندسی و کاردانی حدود 

بنابراین  .میلیون تومان در همان رشته مشابه تعیین شده است 1/5رمی صورتی که میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی ت

 .اگر به دنبال دانشگاهی با هزینه تحصیل کمتری هستید، دانشگاه علمی کاربردی برای شما گزینه بهتری است

  

 تفاوت اعتبار مدرک دانشگاه سما و علمی کاربردی

دانشگاه سما و علمی کاربردی معتبر است و داوطلبان پس از  در خصوص اعتبار مدرک باید اشاره کرد که مدرک هر دو

دریافت مدرک کاردانی خود از یکی از این دو دانشگاه ، می توانند در آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت نمایند و یا ثبت 

 .نام رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته را انجام دهند
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 .بر روی لینک کلیک نمایید دانشگاه های سامانه سما الیوبرای اطالع از 
  
  

 ادامه تحصیل 

ترم است. پس از دو سال  4سال، معادل  2تحصیل مقطع کاردانی در هر دو دانشگاه سما و علمی کاربردی مدت زمان دوره 

تحصیل، مدرک فوق دیپلم دریافت می کنید و جهت ادامه تحصیل و گرفتن مدرک لیسانس باید وارد دوره کارشناسی 

 .ناپیوسته شوید

ناپیوسته ارائه نمی گردد و رشته های این دانشگاه فقط شامل دوره توجه داشته باشید که در دانشگاه سما، مقطع کارشناسی 

کاردانی هستند. بنابراین اگر کاردانی خود را در این دانشگاه بگذرانید، برای کارشناسی باید وارد دانشگاهی دیگر شوید. اما 

ر غیر دانشگاه، تحصیالت خود را ددانشگاه علمی کاربردی دارای مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز می باشد و می توانید بدون 

  .همان مرکز ادامه دهید

  

 سما و علمی کاربردی نکته مهم در مورد انتخاب دانشگاه
ی برتر در های مطرح و ممتاز، بدون شک دستاورد بزرگی است. هر داوطلبی مایل است با کسب رتبهقبولی در دانشگاه

های سراسری شوند. اما همیشه ورود به یک دانشگاه د وارد دانشگاهیک دانشگاه عالی درس بخواند. دواطلبان میخواهن

  .دولتی بهترین انتخاب نیست

https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88/
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تان مناسب نیست، فقط برای اینکه در دانشگاه ی مورد عالقهشما برای ورود به دانشگاه سراسری در رشته چنانچه رتبه

ت. توجه به عالقه اس ترین نکته در زمان انتخاب دانشگاه،مهمپوشی نکنید. دولتی درس بخوانید از عالقه و استعدادتان چشم

ی مورد عالقه، های برتر آزاد مانند سما و علمی کاربردی در رشتهاگر شرایطش را دارید، درس خواندن در دانشگاه

 .انتخاب عاقالنه ای است

در یک دانشگاه خوب با اساتید عالی، و  داشتن اساتید برجسته و مجرب است. اگر شانس این را دارید که دومین مسئله هم،

های ممتاز به خود ادامه تحصیل دهید، به هیچ عنوان چنین فرصتی را از دست ندهید. اعتبار دانشگاه ی مورد عالقهدر رشته

 .علت داشتن اساتید سرشناس و مجرب است

 

 اطالعیه

شرایط اضطراری و تعطیلی دانشگاه هاست و در حال در  آموزش مجازی سما الیو سامانه ای طراحی شده برای راه اندازی

حاضر که برگزاری کالس های به صورت حضوری امکان پذیر نمی باشد ، دانشجویان باید به صورت اینترنتی و از 

 .طریق سامانه های مختص به دانشگاه خود آموزش های آنالین را پیگیری کنند

  

  

 یجدیدترین اخبار دانشگاه سما و علمی کاربرد

 .اعالم شد 1402 – 1401شرایط ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه علمی کاربردی 
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داوطلبان برای اطالع از نحوه ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی می توانند از طریق سایت دانشگاه آزاد، از شرایط ثبت نام نقل 

 .ندمطلع شو 1402 - 1401این دانشگاه در سال  و انتقال و میهمانی

  

 تفاوتی بین مدارک سما و دانشگاه آزاد نیست

ای رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر تجهیز مدارس سما به منظور توسعه رشته های ورزشی، خواستار تهیه برنامه

 .های مهارت محور شدراهبردی به منظور کیفی سازی و هوشمندسازی مدارس سما و مشارکت در برنامه
ایسنا، دکتر حمید میر زاده در بیستمین جلسه شورای سازمان سما، با تاکید بر اینکه از نظر ارزش مدرک هیچ به گزارش 

تفاوتی بین سما و دانشگاه آزاد نیست، اظهار کرد: در این خصوص باید تبلیغ شود که دانش آموختگان و دانشجویان این 

 .یگر و در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و باالتر شرکت کنندسازمان برای ادامه تحصیل می توانند در دانشگاه های د

 

 . کلیک کنیدلینک بر روی  سامانه سما الیوبرای اطالع از 

  

  

 خالصه مطالب

در این مقاله برای پاسخ به سوال بسیاری از دواطلبان در این خصوص که دانشگاه سما بهتره یا علمی کاربردی؟ به شرایط، 

مزایا و معایب تحصیل در هر کدام از این دانشگاه ها پرداختیم. شما می توانید با بررسی این دو دانشگاه و تنوع رشته ای 

به عنوان مقصد تحصیل خود گزینش نمایید. چنانچه از طریق کنکور سراسری،  هر کدام تصمیم بگیرید که کدام یک را

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%88/
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موفق به راه یافتن به دانشگاه دولتی نشده اید، قطعا دو دانشگاه سما و علمی _ کاربردی می توانند گزینه مناسب جهت 

ا سوال و ابهامی دارید، می تحصیل باشند. اگر در خصوص شرایط ثبت نام و اطالع از شرایط هر کدام از این دانشگاه ه

  .توانید با مشاوران ایران تحصیل در تماس یاشید

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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