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های فنی در رشته مند به استخدام در سپاه و فعالیت در محیط نظامی آن، می توانند در هر کدام از افراد داوطلب و عالقه 

نام کنند. دانشگاه افسری در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هر سال ثبت  1401دانشگاه افسری 

های نظامی در  التحصیلی تمایل دارند در در شغلاز فارغ به استخدام در سپاه پس  مندان پذیرد. بسیاری از عالقهدانشجو می

ها، تحصیل در دانشگاه افسری  هر یک از مقاطع تحصیلی فعالیت نمایند. بهترین روش برای ورود به هر یک از این شغل

باشد. اما ه واقع در استان تهران می باشد. دانشگاه افسری امام حسین از جمله دانشگاه های مطرح در کشور است کمی 

ارشد و دکتری ارائه می شوند، کدام رشته ها که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی  1401رشته های فنی در دانشگاه افسری 

ه هستند؟ و آیا با رشته های فنی میتوان به دانشگاه افسری رفت؟ برای پاسخ به این سواالت تا انتهای این مقاله با ما همرا

 .باشید

  

 لیست رشته های فنی در دانشگاه افسری
خاص می  شرایط در کشور ایران است که تنها دانشجویان دارای دانشگاه افسری امام حسین )ع( از دانشگاه های نظامی

است )ع( در نظر گرفته شده  ورود به دانشگاه افسری امام حسین گوناگونی برای شرایط وارد شوند. دانشگاه توانند به این

کارشناسی، کارشناسی ارشد و  شرایط پذیرش دانشگاه امام حسین، در مقطع که داوطلبان می توانند با داشتن هر کدام از این

 .ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند دانشگاه در این یا دکتری

 

 . بر روی لینک کلیک کنید شرایط پزشکی دانشگاه افسری سپاهبرای اطالع از 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
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 1401لیست رشته های فنی در دانشگاه افسری در مقطع کارشناسی 
افسری از طریق کنکور سراسری و مصاحبه های حضوری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی می نماید.  دانشگاه

در مقطع کارشناسی، در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری درج می شوند و الزم  1401رشته های فنی در دانشگاه افسری 

ها مطلع شوند. در ادامه لیست رشته های فنی مقطع است که متقاضیان برای ثبت نام در این دانشگاه از لیست رشته 

 :کارشناسی دانشگاه افسری را معرفی می کنیم

 مهندسی برق •
 مهندسی کامپیوتر  •
 مهندسی مکانیک •
 مهندسی عمران •
 مهندسی هوافضا •
 مهندسی صنایع •
 مهندسی فناوری اطالعات  •
 ریاضی فیزیک •
 شیمی •
 هوانوردی •
 مهندسی عمران •
 برداریمهندسی نقشه  •

  

 1401رشته های فنی در دانشگاه افسری در مقطع کارشناسی ارشد 
به منظور پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد نیز یک سری رشته هایی را ارائه می کند.  دانشگاه افسری سپاه

ارشناسی ک در مقطع دانشگاه افسری ثبت نام کارشناسی، می توانند به منظور دانشجویان فارغ التحصیل شده از مقطع

 .ثبت نام نمایند دانشگاه ارائه شده از سوی این رشته های ابتدا در کنکور ارشد ثبت نام کنند و سپس در هر یک از ارشد

به منزله قبولی  1401بدیهی است که انتخاب رشته در هر یک از رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه افسری سپاه 

جویان در مصاحبه های حضوری و دیگر مراحل پذیرش هم نمره قبولی را کسب کنند دانشجویان نبوده و الزم است که دانش

تا بتوانند برای ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین اقدام کنند. در ادامه لیست رشته های ارشد دانشگاه افسری سپاه 

 :را مشاهده می کنید

 مهندسی افزونه های میکرو و نانو الکترونیک  •
 ابرات رمز و سیستممهندسی مخ •
 مهندسی شیمی •
 مهندسی صنایع  •
 مهندسی عمران •
 مهندسی فناوری اطالعات •
 ایمهندسی فیزیک هسته •
 (مجموعه مهندسی عمران )سازه •
 (مهندسی برق )الکترونیک قدرت •
 (مهندسی برق )سیستم های قدرت •
 (مهندسی برق )مخابرات امن و رمزنگاری •
 (مهندسی برق )مخابرات سیستم •
 )مخابرات و میدان و موج مهندسی برق •
 (مهندسی برق )مدارهای مجتمع •
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 (مهندسی کامپیوتر )رایانش امن •
 (مهندسی کامپیوتر )نرم افزار •
 (مهندسی شیمی )طراحی فرآیند •
 (مهندسی مکانیک )تبدیل انرژی •
 (مهندسی مکانیک )طراحی کاربردی •
 (مهندسی صنایع )سیستم های کاربردی •
 (تامینمهندسی صنایع )لجستیک و زنجیره  •
 (مهندسی هوافضا )آیرودینامیک •
 (مهندسی هوافضا )سازه های هوایی •

  

 1401لیست رشته های فنی در دانشگاه افسری در مقطع دکتری 
در سراسر کشور  کارشناسی ارشد و یا غیر افسری در مقطع تحصیلی دانشگاه های افسری دانشجویانی که از هر یک از

دانشگاه افسری سپاه اقدام کنند. ثبت نام در این  رشته های دکتری به منظور ثبت نام درفارغ التحصیل شده اند، می توانند 

، ۱۴۰۱دکتری  مقطع تحصیلی، مانند دیگر دانشگاه های کشور انجام خواهد شد و داوطلبان می توانند با ثبت نام در کنکور

 .شرکت کنند رشته های دکتری دانشگاه افسری سپاه در

در مقطع دکتری تعیین می شوند. در ادامه  1401نشگاه افسری سپاه، رشته های دانشگاه افسری سپاه با توجه به نیاز دا

 :لیست رشته هایی که از سوی این دانشگاه برای ثبت نام در مقطع دکتری ارائه شده بودند را مشاهده می کنید

 (های راداری مخابراتی و الکترومغناطیسمهندسی برق جنگ الکترونیک )گرایش •
 ریز زیست فناوری نانو بیوتکنولوژی •
 ایفیزیک هسته  •
 فیزیک اپتیک و لیزر •
 مهندسی صنایع  •
 مهندسی مکانیک  •
 طراحی کاربردی داینامیکس کنترل و ارتعاشات  •
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 اطالعیه

رشته  ارائه شده در هر مقطع بر اساس فراخوان پذیرش سال گذشته این دانشگاه بوده و در صورت تغییر این رشته های

 .این لیست بروزرسانی می شود 1401 برای سال ها

  

  

 1401نام در دانشگاه افسری شرایط ثبت 
اگر می خواهید بدانید که آیا با رشته های فنی میتوان به دانشگاه افسری رفت؟ باید ابتدا از شرایط ثبت نام در دانشگاه افسری 

شرایط عمومی و اختصاصی مانند شرط سنی و شرط معدل دارد  1401اطالع یابید. ورود به دانشگاه افسری سپاه در سال 

های دانشگاه افسری  که در فراخوان دانشگاه افسری درج می شود. دانشجویانی که واجد شرایط باشند، می توانند در رشته

 .مند گردندنام نمایند و بعد از پذیرش در دانشگاه، از امتیازات تحصیل در آن بهره ثبت  1401سپاه 

  

 1401نام در دانشگاه افسری شرایط عمومی ثبت 
کنند که این شرایط به دو دسته هر کدام از دانشگاه های سراسر کشور شرایط خاصی را برای پذیرش دانشجو ارائه می

نام در بندی می شوند. دانشگاه افسری نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای ثبت  شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم

 .شگاه افسری سپاه از جمله دانشگاه افسری امام حسین، دانشجویان باید واجد شرایط خاصی باشنددان
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و همچنین در مقاطع ارشد و  ihu.ac.ir نام دانشگاه افسری امام حسین از طریق سایت این دانشگاه به نشانیشرایط ثبت 

رسانی می  سازمان سنجش آموزش کشور اطالعدکتری از طریق دفترچه انتخاب رشته و اطالعیه منتشر شده در سایت 

 :شرح زیر استبه  1401نام در دانشگاه افسری سپاه یا همان دانشگاه امام حسین در سال شود. شرایط عمومی ثبت 

 دارا بودن تابعیت ایرانی .1
 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان مورد قبول در قانون اساسی کشور  .2
 رپذیرفتن قانون اساسی کشو .3
 عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوء پیشینه .4
 التزام و اعتقاد عملی به والیت مطلقه فقیه  .5
 پذیرش فقط برای داوطلبان مرد مجرد .6
 های غیر اسالمی و غیر قانونیعدم سابقه عضویت یا هواداری از احزاب و گروه .7
 از اتمام آنرعایت همه قوانین و مقررات دانشگاه امام حسین )ع( در طول تحصیل و پس  .8
 متر سانتی 190و حداکثر  165دارا بودن حداقل قد  .9

  

 1401نام در دانشگاه افسری شرایط اختصاصی ثبت 
برای ثبت نام در دانشگاه افسر یا دانشگاه جامع امام حسین )ع( دانشجویان باید شرایط اختصاصی معینی را نیز داشته باشد. 

اه جامع امام حسین و همچنین از طریق دفترچه انتخاب رشته اعالم و منتشر شرایط اختصاصی نیز از طریق سایت دانشگ

 :نام به شرح زیر استخواهد شد. شرایط اختصاصی مربوط به ثبت 

 داشتن آمادگی برای انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد درخواست سپاه .1
سال برای رشته خلبانی که  20اشتن حداکثر سن ها و دسال برای تمام رشته  16سال و حداقل سن  22داشتن حداکثر سن  .2

 .در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت و حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد
 برای سال آخر تحصیلی داوطلب 14دارا بودن معدل  .3
 کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی سپاه .4

  

 1401نام در دانشگاه افسری نکات مربوط به شرایط ثبت 

 .نمی باشند به ثبت نام در دانشگاه افسری سپاه داوطلبان متقاضی دارای مدرک کار و دانش و فنی و حرفه ای، مجاز •
•   
دانشجویان باید درس های نظامی، فرهنگی و ورزشی را مطابق با مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه  •

 .بگذرانند
شده و باید به مدت یک ترم تحصیل در یکی از عنوان پاسدار محصل شناسایی ویان به در ابتدای ورود به دانشگاه، دانشج •

 .مراکز آموزشی سپاه، دوره آموزشی عمومی پاسداری را طی نمایند
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 . بر روی لینک کلیک کنید رتبه و تراز قبولی دانشگاه افسری سپاه برای اطالع از

  

  

 (شرایط پذیرش دانشجوی بورس در دانشگاه امام حسین )ع
 یا سایر نیروی های مسلحاعضای رسمی سپاه و  .1
از بخش  دانشگاه امام حسین )ع( باشند، باید کارکنان رسمی سپاه اگر مایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد .2

 .مبنی بر ادامه تحصیل دریافت نمایند تعهد نامه کتبی عملیات نیروی انسانی
است، اما آن دسته از داوطلبانی که خدمت  سال تمام 24ارشد،حداکثر سن مجاز برای ثبت نام داوطلبان در مقطع کارشناسی  .3

 .مدت زمان خدمت آن ها به حداکثر سنشان اضافه خواهد شد سربازی خود را به اتمام رسانده اند،
ماه به حداکثر سن آن ها افزوده می  3متقاضیان دارای سابقه عضویت در بسیج، به ازای هر سال عضویت آن ها به میزان  .4

 (سته به آن که عضویت آن ها فعال است یا عادیشود. )ب
 .سال به حداکثر سنشان افزوده خواهد شد 5فرزندان شهدا، جانبازان، مفقود االثرها و آزادگان تا مدت  .5
از دانشگاه های آزاد و پیام نور  15در مقطع کارشناسی از دانشگاه های دولتی و معدل   14دارا بودن حداقل معدل کل  .6

 .ن شرکت در دوره کارشناسی ارشدبرای متقاضیا
از سایر دانشگاه ها برای  16در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های دولتی و حداقل معدل  15داشتن حداقل معدل کل  .7

 .متقاضیان شرکت در دوره دکتری
 .سال است 26سال و در مقطع دکتری،  24حداکثر سن متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد  .8

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
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 (پذیرش دانشجوی غیر بورس در دانشگاه امام حسین )عشرایط 
 .برخورداری از یک سال سابقه عضویت در سازمان بسیج مستضعفان و ارائه مدرک مورد تأیید در زمان مصاحبه .1
 .داشتن آمادگی برای انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد درخواست سپاه .2
 استخدام در سپاهامضاء تعهد نامه کتبی مبنی برعدم ادعای  .3

  

  

 1401نام در دانشگاه افسری شرایط ارفاقی ثبت 

 .الزم به ذکر است که خانواده شهدا و ایثارگراندر صورت داشتن معدل باال، برای پذیرش در اولویت قرار دارند .1
در  18معدل باالی در رشته های علوم پایه و فنی مهندسی دوره کارشناسی و همچنین  17افراد داوطلبدارای معدل باالی  .2

 .رشته های علوم انسانی، در اولویت پذیرش هستند
 .کسب کرده اند داوطلبانی که در کنکور سراسریرتبه دو رقمی .3
اعالم کرده  5متقاضیانی که در انتخاب رشته، عالقمندی خود را به کد رشته محل های دانشگاه امام حسین قبل از اولویت  .4

 .باشند

ثبت نام در هر دانشگاهی اعم از دانشگاه های افسری، اطالع از شرایط پذیرش و ضوابط مربوط  یکی از اقدامات مهم برای

به آن است، چرا که اگر داوطلبان بدون آگاهی اقدام به اسم نویسی کنند، حتی در صورتی که در مراحل اولیه پذیرفته شوند، 

یی که هر یک از دانشگاه های افسری برای ثبت نام عالوه بر این کسب اطالع از روش ها .دعوت به مصاحبه نخواهند شد

 .دانشجویان تعیین کرده اند، برای کسب آمادگی بیشتر متقاضیان الزم است
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 اطالعیه

افرادی که قصد ورود به این دانشگاه در مقطع کارشناسی را دارند، الزم است از اواخر بهمن در کنکور سراسری شرکت 

نه ای با نام عالقه مندی به دانشگاه افسری سپاه وجود دارد که الزم است این گزینه تیک دار نمایند. در هنگام ثبت نام گزی

گردد. پس از کنکور و هنگام انتخاب رشته نیز افراد باید در فرم انتخاب رشته خود، گزینه های مرتبط با این دانشگاه را 

 .وارد کرده باشند

  

  

 آموزش های دانشگاه افسری
 :اه افسری سپاه دارای شرایط و تقسیم بندی های متفاوتی است که این آموزش ها به شرح زیر می باشندآموزشگاه دانشگ

 درصد 20آموزش های عمومی  •
 درصد 30آموزش های فرهنگی  •
 درصد 20آموزش روش های مبارزه با جنگ نرم  •
 درصد 30آموزش های نظامی  •

 زمان ثبت نام دانشگاه افسری سپاه
خواهد بود. با  1401ثبت نام کنکور سراسری  در اولین مرحله هم زمان با ثبت نام دانشگاه امام حسینزمان تعیین شده جهت 

توجه به اینکه دانشگاه امام حسین از جمله دانشگاه های دارای پذیرش با شرایط خاص است، پذیرش دانشکده افسری از 

ر سراسری، زمان ثبت نام مرحله اول دانشگاه امام حسین کنکور سراسری انجام می شود. لذا بعد از اعالم نتایج کنکو طریق

ملزم به ثبت نام در  1402 - 1401خواهد بود. داوطلبان برای ثبت نام در سال تحصیلی  1402-1401برای سال تحصیلی 

 .می باشند 1401کنکور 
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 . بر روی لینک کلیک کنید نمونه سواالت دانشگاه افسری سپاهبرای آشنایی با 

  

  

 1401مزایای تحصیل در دانشگاه افسری 
 های فنی ارائه پذیرد که به لیست رشتهدر مقاطع مختلف دانشجو می  1401شد دانشگاه افسری در سال  همانگونه که اشاره

 توانند از میان رشتهنام در دانشگاه را داشته باشند، می شده در دانشگاه اشاره شد. اما دانشجویانی که رتبه الزم برای ثبت 

های فنی در دانشگاه افسری دارای  خاب رشته اقدام نمایند. تحصیل در رشتهبه انتشده در فراخوان، نسبت  های فنی اعالم

 .کنیمامتیازهای خاصی است که در ادامه آنها را بررسی می 

 .توانند از بورسیه تحصیلی سپاه استفاده کنندشده در دانشگاه افسری می  دانشجویان پذیرفته .1
رایگان این دانشگاه مانند غذا و پوشاک خوابگاه دانشجویی و غیره استفاده دانشجویان دانشگاه افسری می توانند از امکانات  .2

 .نمایند
دانشجویانی که به استخدام دانشگاه افسری سپاه درمی آیند، حقوق ماهیانه دریافت نموده و از سایر مزایای دانشگاه  .3

 .برخوردار می شوند
برا ین سنوات تحصیلی  پرداخت می شود. عالوه تمام حقوق دوره تحصیل دانشجویان از طریق دانشگاه متقاضیان .4

 .ها به حساب می آیددانشجویان جزء سوابق خدمت آن 
همه دانشجویان دانشگاه افسری دارای گواهی معافیت از آموزش وظیفه و کسر خدمت خواهند بود و امکان استفاده از  .5

 .مزایای طرح جایگزین خدمت دانشگاه امام حسین را دارند
از اتمام تحصیل می توانند خدمت وظیفه را  گیرند، در صورت عالقه، بالفاصله پسدر استخدام سپاه قرار نمی افرادی که  .6

 .در سپاه بگذرانند یا برای خدمت و استخدام در دانشگاه افسری سپاه اقدام نمایند

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
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 1401های فنی در دانشگاه افسری  مشاوره رشته
های  شگاه افسری سپاه که به دانشگاه امام حسین نیز معروف است، جزو دانشگاههمانطور که در مطالب باال ذکر شد دان

ارشد و دکتری اقدام به مطرح سراسر کشور است که هر سال در رشته های فنی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی 

 .کندپذیرش می 

ام از رشته های فنی دانشگاه افسری ثبت نام کنند. از افرادی که قصد ورود به دانشگاه افسری را دارند، می توانند در هر کد 

نوع رشته در مقاطع  30از آنجا که رشته های فنی در دانشگاه افسری تنوع زیادی دارد، دانشجویان می توانند در بیش 

نشجویان مختلف تحصیل کنند. مزایای زیادی برای تحصیل در هر کدام از رشته های دانشگاه افسری سپاه وجود دارد که دا

 .می توانند از این مزایا برخوردار شوند

در مطالب باال برای پاسخ به این سوال که آیا با رشته های فنی میتوان به دانشگاه افسری رفت؟ به معرفی رشته های و 

خاب همچنین شرایط و مزایای تحصیل در دانشگاه افسری سپاه را بیان کردیم. چنانچه شما داوطلبان گرامی در مسیر انت

سوالی داشته باشید، می توانید با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید تا بتوانید  1401رشته های فنی در دانشگاه افسری 

 .از تمام فرایند ثبت نام و انتخاب رشته آگاهی کامل پیدا کنید

 

 .بر روی لینک کلیک کنید رشته های دانشگاه افسری سپاهبرای اطالع از 
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 اخبار دانشگاه افسری جدیدترین

 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه جامع امام حسین)ع( سپاه

  نامه پذیرش ای اعالم کرد که بر اساس آیین دانشگاه جامع امام حسین )ع( سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه

 .پذیرددانشجویان ممتاز دانشجو میهای تحصیالت تکمیلی وزارت علوم، از میان  دوره در آزمون بدون

  

 شرایط ثبت نام در دانشگاه افسری بانوان اعالم شد

دانشگاه افسری بانوان دارای شش دانشکده تخصصی، یک مجتمع آموزش عالی ویژه آموزش پلیس زن و پنج مرکز 

تحصیلی کاردانی، کارشناسی  گرایش در مقاطع 29رشته تحصیلی با  23گروه آموزشی و  31آموزشی است. این دانشگاه با 

 .اعالم شد 1401و کارشناسی ارشد و دکتری مشغول فعالیت است که شرایط ثبت نامی در این دانشگاه در سال 

  

 خالصه مطالب

اشاره کردیم. در ادامه این مقاله با بررسی شرایط  1401در این مقاله به ارائه لیست رشته های فنی در دانشگاه افسری 

صاصی دانشگاه افسری یا همان دانشگاه امام حسین )ع( به این سوال پاسخ دادیم که آیا با رشته های فنی عمومی و اخت

 .میتوان به دانشگاه افسری رفت؟ در انتها نیز مزایای تحصیل و زمان ثبت نام در این دانشگاه را بررسی کردیم

اه در مقاطع مختلف، متنوع است، بسیاری از داوطلبان در از آنجا که ثبت نام و انتخاب رشته های فنی در دانشگاه افسری سپ

های زیادی هستند. چنانچه شما نیز در این خصوص نیاز به راهنمایی داشته باشید، این مسیر دارای سؤاالت و ابهام 

 .توانید با مشاوران و کارشناسان مجرب ما در ایران تحصیل تماس حاصل فرماییدمی

  

 .کنیدکلیک قاله برای دانلود پی دی اف م

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/SodaPDF-converted-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-1401.pdf
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