
دانشگاه علمی کاربردی بهتره یا آزاد؟ اگر شما هم جزو افرادی هستید که قصد پذیرش بدون 
کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی را دارید اما تصمیم دارید در دانشگاهی تحصیل نمایید که 

مقایسه در حین تحصیل و پس از فارغ التحصیل شدن، با مشکل مواجه نشوید، باید به 

بپردازید. البته موارد دیگری مانند شهریه علمی کاربردی  علمی کاربردیدانشگاه آزاد و 
بیش تره با آزاد و اعتبار علمی کاربردی بیش تره یا آزاد، جزو مواردی می باشند که در این 

 .مطلب تصمیم داریم به صورت تخصصی به آن بپردازیم

شماری را به صورت دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد، هر دو رشته های تحصیلی بی 

بدون کنکور ارائه می دهند و تنوع رشته های تحصیلی در هر دو دانشگاه زیاد می باشد. هم 
چنین تحصیل در هر یک از دانشگاه های نام برده شده، نیاز به پرداخت شهریه دارد. اما در 

رار موارد دیگر تفاوت هایی وجود دارد که در این مطلب یک به یک آن ها مورد بررسی ق

 .می دهیم

 مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی

بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد و علمی کاربردی، هر ساله تعداد بیش ماری از 
رشته های تحصیلی خود را به صورت بدون کنکور ارائه می دهند تا از این طریق فرصت 

این دسته از افراد به طور معمول  ادامه تحصیل برای داوطلبان و متقاضیان، فراهم شود.

شرایط شرکت در کنکور را ندارند و یا در کنکور رتبه مناسب برای اشتغال به تحصیل در 

 .رشته مورد عالقه خود را به دست نیاورده اند

هر یک از دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی، مزیت های مختلفی نسبت به سیار دانشگاه 

بررسی تمامی جوانب، دانشگاه مناسبی برای برای ادامه تحصیل  ها دارند که شما باید با

 .انتخاب کنید
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 [caption/]مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی برای ادامه تحصیل

  

 .کلیک کنید استعالم مدرک دانشگاه علمی کاربردیبرای 

  

 ه یا آزاد؟رشته های تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی بهتر

به آن پرداخته شود،  مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردییکی از نکاتی که باید در زمان 
بررسی رشته های تحصیلی هر دانشگاه می باشد که در این بخش از مطلب تصمیم داریم به 

 .صورت کامل به آن بپردازیم

دانشگاه های علمی کاربردی همان طور که پیش تر گفته شد، رشته های تحصیلی زیادی در 

و آزاد ارائه می شوند و شما می توانید از تمام گروه ها اعم از علوم انسانی، فنی مهندسی، 
علوم پایه، کشاورزی و حتی برخی از رشته های علوم پزشکی، در این دانشگاه ها مشغول 

 .به تحصیل شوید
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انشگاه های آزد و علمی از محبوب ترین و شناخته شده ترین رشته های بدون کنکور د
کاربردی می توانیم به حقوق، حسابداری، روانشناسی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، 

مهندسی معماری، گرافیک، تکنسین اتاق عمل، تکنسین تجهیزات پزشکی، دارو یاری، 

 .دامپزشکی و.... اشاره کنیم

تاری، هوشبری، اتاق در دانشگاه آزاد عالوه بر رشته های بدون کنکور رشته های پرس
نیز به صورت با کنکور برای دانشجویان و  عمل، پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی و...

داوطلبان فراهم شده است. در حالی که هیچ یک از رشته های نام برده شده در دانشگاه علمی 

 .کاربردی ارائه نمی شوند

  

 اطالعیه

 .علمی کاربردی بیش تر استمیزان شهریه دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه 

  

 مقایسه مقاطع تحصیلی داشگاه آزاد و علمی کاربردی

مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی نیز شامل بررسی مقاطع تحصیلی این دو دانشگاه می 
شود. در این صورت شما می توانید به درستی در رشته تحصیلی و دانشگاه مورد عالقه خود 

 .مشغول به تحصیل شوید

در دانشگاه علمی کاربردی صرفا دو مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ارائه می 

شود. به همین خاطر اگر به سراغ ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی بروید، امکان تحصیل 
پیوسته برای دریافت مدرک لیسانس ندارید و ابتدا باید کاردانی را پشت سر بگذارید و پس از 

 .دیپلم خود را دریافت کردید، وارد دوره کارشناسی ناپیوسته شوید آن که فوق

اما در دانشگاه آزاد، مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و 

کارشناسی ناپیوسته ارائه می گردد. شما می توانید با انتخاب مقطع کارشناسی پیوسته، 
مدرک لیسانس یا همان کارشناسی خود را دریافت  تحصیل چهار ساله پیوسته داشته باشید و

 .کنید

الزم است بدانید که در دانشگاه آزاد، مقاطع ارشد و نیز دکتری تخصصی ارائه می شود. در 

 .حالی که دانشگاه علمی کاربری فقط تا دوره کارشناسی، رشته تحصیلی ارائه می گردد



[caption id="attachment_111087" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی از نظر مقاطع تحصیلی

  

 .کلیک کنید 1401 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادبرای 

  

 شهریه دانشگاه علمی کاربری بیش تره یا آزاد؟

شهریه دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه علمی کاربردی   همان طور که می دانید، به طور کلی
مقرون به صرفه هستید، به شما دانشگاه  بیش تر است. به همین خاطر اگر به دنبال تحصیلی

علمی کاربردی را پیشنهاد می دهیم. به طور مثال در رشته های فنی مهندسی شهریه دانشگاه 

میلیون تومان برسد، در حالی که میزان شهریه این رشته ها در  4آزاد ممکن است به بیش از 

 .میلیون تومان می باشد 3تا  2دانشگاه علمی کاربردی بین 

  

 .کلیک کنید مقایسه اعتبار مدرک دانشگاه هابرای 
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 کاربردی بیش تره یا آزاد؟ اعتبار علمی

نکته دیگری که باید در مورد دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی بدانید، اعتبار مدرک 
این دو دانشگاه می باشد. به طور کلی مدارک هر دو دانشگاه برای شرکت در آزمون 

ور مثال استخدامی، استخدام شدن و ادامه تحصیل از اعتبار کافی برخوردار می باشد. به ط

شما می توانید با مدرک لیسانس دانشگاه علمی کاربردی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت 

 کنید و هیچ گونه مشکلی سر راه شما وجود نخواهد داشت

برای ورود پیدا کردن به بازار کار نیز پیش از این که دانشگاه محل فارغ تحصیلی شما مهم 

دارید توجه می شود. به همین خاطر به شما توصیه باشد، به مهارت ها و توانمندی هایی که 

می کنیم که در حین تحصیل در رشته مورد عالقه خود، حتما مهارت های مرتبط با آن را 

 .آموزش ببینید تا برای پیدا کردن شغل عملکرد بهتری داشته باشید
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 [caption/]دانشگاه آزاد و علمی کاربردی از نظر اعتبار علمی مقایسه

  



 خالصه مطلب

، موارد مختلفی از جمله رشته های مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی به طور کلی
تحصیلی، اعتبار مدرک، شهریه دانشگاه و... را در بر می گیرد. این که دانشگاه علمی 

است بدانید که هر دو دانشگاه جوانب مختلفی را برای بررسی کاربردی بهتره یا آزاد، الزم 

 .دارند

همین طور الزم به ذکر است که اعتبار مدرک هر دو دانشگاه از اعتبار کافی برخوردار می 
باشد. اما شهریه دانشگاه آزاد به نسبت بیش تر از دانشگاه علمی کاربردی است. اما سایر 

زم است بر اساس عالقه شما انتخاب شود. اما الزم است موارد مانند رشته های تحصیلی، ال

بدانید که تنوع رشته های تحصیلی در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه علمی کاربردی بیش تر 

 .می باشد

به شما توصیه می کنیم که حتما موارد مختلف و تفاوت های دانشگاه های آزاد و علمی 

ها را با یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید با خیالی  کاربردی را در نظر بگیرید و به خوبی آن

 .آسوده، به ادامه تحصیل بپردازید

 


	مقایسه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی
	رشته های تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی بهتره یا آزاد؟
	مقایسه مقاطع تحصیلی داشگاه آزاد و علمی کاربردی
	شهریه دانشگاه علمی کاربری بیش تره یا آزاد؟
	اعتبار علمی کاربردی بیش تره یا آزاد؟


