
رشته توانند جهت دانلود دفترچه انتخاب منتشر شد. کلیه داوطلبان متقاضی می 1401 دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی

هایی که داوطلبان به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور مراجعه نمایند. لیست تمامی رشته کاردانی به کارشناسی کنکور

 .توانند در آن نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند و همچنین نحوه ثبت نام و ... را در این دفترچه قابل مشاهده می باشدمی

شرایط و ضوابطی که داوطلب بر اساس آن مجاز به ثبت نام و همچنین  1401رشناسی دفترچه کنکور کاردانی به کا در

توانند بر اساس همین شرایط در زمان مقرر مدارک خود باشند، درج گردیده است. لذا داوطلبان عزیز میانتخاب رشته می

که این شرایط شامل شرایط عمومی و  را تهیه و آماده نموده و فایل اسکن شده را در ثبت نام ضمیمه نمایند. بدیهی است

 .باشداختصاصی می

باشند نیز، با توجه به های بدون کنکور دانشگاه آزاد میمند به شرکت در رشتهآن دسته از داوطلبانی که مایل و عالقه

ه خوشبختانه های بدون کنکور را مالحظه نمایند. لذا در همین دفترچتوانند رشتهدفترچه کنکور کارشناسی ناپیوسته می

 .ها نیز، قابل مشاهده خواهد بودعالوه بر ثبت نام، لیست تمامی رشته

  

 اطالعیه

 .برای سربازهایی که دارای غیبت اولیه هستند به هیچ وجه معافیت تحصیلی صادر نمی گردد

  

 1401دفترچه انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی 

شوند و میتوان در این های بدون کنکور دانشگاه نیز میکارشناسی شامل رشتهدفترچه انتخاب رشته کنکور کاردانی به 

های بدون ها را دارید، حتماً الزم است در رابطه با شهریه رشتهها ثبت نام نمایند. چنانچه قصد شرکت در این رشتهرشته

ه را مطالعه نموده و پس از آن، نسبت به کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اطالع یابید. بنابراین ابتدا به صورت دقیق دفترچ

 .انتخاب رشته اقدام نمایید

های کاردانی به کارشناسی توانید در رشتههای دانشگاه علمی کاربردی باشید نیز، میهمچنین اگر مایل به شرکت در رشته

دفترچه علمی کاربردی به  علمی کاربردی شرکت نمایید. شایان ذکر است بدانید دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی و

 .صورت جداگانه منتشر خواهد گردید

  

 اطالعیه

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید سواالت کنکور سراسری PDF برای دانلود فایل

  

  شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی

شرایطی که در دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی برای ثبت نام کلیه داوطلبان گرامی مشخص شده است شامل شرایط 

باشد. آن دسته از داوطلبانی که مایل هستند در این آزمون شرکت کنند باید واجد شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می

این صورت امکان شرکت آن ها در این آزمون وجود نخواهد داشت. در رابطه با دانشجویان کاردانی نیز  باشند. در غیر

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/12/دانلود-سوالات-کنکور-سراسری.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/12/دانلود-سوالات-کنکور-سراسری.pdf


همانطور که در دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی آمده است، آن دسته از داوطلبانی که تا پایان شهریور ماه فارغ 

 .شرکت نمایندهای کاردانی به کارشناسی شوند می توانند در رشتهالتحصیل می

های نیمسال دوم یا همان بهمن شوند نیز، در رشتهدر ادامه بهتر است ذکر کنیم داوطلبانی که در بهمن ماه فارغ التحصیل می

ماه می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. یکی از موارد بسیار مهم در مورد آقایان مبحث )خدمت سربازی( است به 

بدانید داوطلبان آقا که مدت زمان خدمت سربازی را سپری نکرده اند و یا اینکه معاف از خدمت همین دلیل بهتر است 

 .نیستند، حتماً باید نسبت به اخذ معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی اقدام نمایند

های پزشکی و فنی و مهندسی، تهبا توجه به ضوابط موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی، در رش

پذیرد. در نتیجه آن دسته از داوطلبانی که در این آزمون پذیرفته شوند، به سادگی پذیرش صرفاً بر اساس آزمون صورت می

 .می توانند در رشته مورد نظر خود به تحصیل بپردازند

  

  

  

  رشته های مندرج در دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی

ره خواهیم نمود. با توجه در ادامه به برخی از رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی اشا

به گرایش و ضوابط و همچنین منابع هر یک از دروسی که در دفترچه آزمون کارشناسی ناپیوسته قابل مشاهده می باشد، 

داوطلبان می توانند خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند. متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که لیست ارائه شده شامل 

 .مورد نظر نمی باشد تمامی رشته های



  رشته های مندرج در دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی
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 بهداشت مواد غذایي  علوم آزمایشگاهي دامپزشكي 

 سامانه دانلود دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی

کلیه داوطلبان عزیز می توانند با استفاده از سامانه ایران تحصیل ، نسبت به کلیه اطالعات و قوانین موجود در دفترچه 

اطالعات الزم را کسب نمایند. اطالع از ضوابط موجود به دلیل لزوم تبعیت از آن بسیار ضروری می باشد. زیرا   کنکور

با ثبت نام داوطلب مشاهده شود، امکان ادامه تحصیل از داوطلب سلب خواهد چنانچه مغایرتی با مواد موجود در دفترچه 

 .گردید

برای کسب اطالع دقیق از لیست تمامی رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی، می توانید 

و یا راهنمای در رابطه با انتخاب با مشاورین و متخصصین ما تماس حاصل نمایید. همچنین انجام انتخاب رشته اصولی 

 .رشته برای تمامی داوطلبان در هر گروه آزمایشی با استفاده از این سامانه قابل انجام خواهد بود

  

 1401شرایط نظام وظیفه دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 

ازی می باشد در نتیجه آقایان به عالوه بر یکی از مشکالتی که همیشه آقایان به آن دست و پنجه نرم می کنند خدمت سرب

باید دارای شرایط مربوط به ثبت نام نظام وظیفه که در دفترچه  ۱۴۰۱شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی سال 



 کنکور مقطع کاردانی به کارشناسی ثبت شده است هم باشند. در قسمت زیر چند نمونه از این شرایط مهم را ذکر خواهیم کرد

 .پس پیشنهاد می کنیم در ادامه مقاله با ما همراه باشید

در گام اول بهتر از ذکر کنیم افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند اما در غیبت به سر می برند مجاز به ادامه  .1

تحصیل نمی باشند در این صورت اگر در کنکور قبول شوند دانشگاه مجاز به ثبت نام آنها نیست و به هیچ وجه 

 .افیت تحصیلی برای آنها صادر نمی گرددمع

مبحث دوم مربوط به دانشجویان اخراجی دانشگاه ها است که تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دریافت کارت  .2

 .معافیت دائم خدمت سربازی امکان استفاده از شرایط معافیت تحصیلی را نخواهند داشت

مطلع باشد این است که افراد فارغ التحصیل شده در  یکی از موارد بسیار مهم که هر شخص باید نسبت به آن .3

 .مقاطع کارشناسی مجوز حضور و شرکت مجدد در این آزمون را ندارند

سرباز در حین خدمت مجاز به تحصیل به صورت همزمان در هنگام انجام خدمت سربازی نیست. توجه داشته  .4

توانند برای ادامه دارای غیبت اولیه نباشند میباشید که سربازان در صورتی که در دانشگاه قبول شوند و اگر 

 .تحصیل از خدمت سربازی مرخصی بگیرند و بعد از پایان دوران تحصیل به خدمت سربازی بازگردند

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید دانلود مستقیم دفترچه انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی برای

  

 اخبار پیرامون دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی

به گزارش سازمان نظام وظیفه سربازان وظیفه که عالقه دارند به صورت همزمان با دوران خدمت سربازی به تحصیل 

 .بپردازند می توانند در دوره های تک پودمان دانشگاه علمی کاربردی سال جاری شرکت کنند

کنکور  کنکور کارشناسی ناپیوسته و زمان ثبت نام های بدون ش در مورد ثبت نام رشتهبر اساس اطالعیه سازمان سنج

 .در خرداد ماه منتشر می شود ۱۴۰۱سال آینده، احتماال دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی  کاردانی به کارشناسی

  

 اطالعیه

 نجام خدمت سربازی نیستسرباز در حین خدمت مجاز به تحصیل به صورت همزمان در هنگام ا

  

  

 خالصه مطلب

در اختیار شما قرار داده شده است و در حال حاضر شما به  1401در این مقاله اطالعات کاملی نسبت دفترچه کنکور سال 

ی راحتی می توانید در این مقاله به دانلود سواالت کنکور سراسری بپردازید. الزم به ذکر است بدانید شرایط ثبت نام کاردان

به کارشناسی برای عموم مردم و حتی شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی برای سربازان وظیفه را هم مورد بررسی 

 .قرار دادیم که میتواند به سربازانی که قصد تحصیل کردن را دارند کمک شایانی کند

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88/


توانید این صورت شما به راحتی میاز سوی دیگر رشته های مندرج در دفترچه کنکور را هم به شما معرفی کردیم که در 

اقدام کنید. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند در  دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی برای دانلود

 .هنگام دانلود دفترچه و استفاده از آن به شما کمک کند

  

  

 


