
 

 
 

ا کنکور  اقدام نمایند، می توانند در این به دو شکل بدون کنکور و ب ثبت نام ارشد علمی کاربردیمتقاضیانی که مایلند برای 

مشغول به تحصیل شوند. افراد داوطلبی که می خواهند از طریق دانشگاه های سراسری در کارشناسی ارشد شرکت نمایند، 

پس از مطالعه و بررسی دفترچه ارشد علمی کاربردی این امکان را دارند که هم از طریق کنکور و هم از طریق سوابق  

 .تحصیلی به دانشگاه وارد شوند 

مند به تحصیل در دانشگاه های علمی کاربردی هستید، باید بگوییم خوشبختانه تنوع رشته در این دانشگاه بسیار اگر عالقه 

زیاد است و شما می توانید با طی کردن مراحل ثبت نام در رشته های ارائه شده این دانشگاه مشغول به تحصیل شوید. در  

 .را بررسی کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما باشید 1401کاربردی ادامه می خواهیم نحوه و شرایط ثبت نام ارشد علمی 

  

 1401ثبت نام ارشد علمی کاربردی  
را داشته باشید، یکی از در   کارشناسی ارشد آشنایی دارید و قصد ادامه تحصیل در مقطع دانشگاه علمی کاربردی اگر شما با 

دانشگاه علمی   است. پذیرش ثبت نام ارشد علمی کاربردی دسترس ترین گزینه هایی که به ذهنتان خطور می کند، 

باعث شده است همه به   دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی بوده و تا حدودی آسانی فارغ التحصیلی از این کاربردی

 .باشند دنبال ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام  هر سال صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس نیاز این دانشگاه، اطالعیه ربردیمقطع ارشد علمی کا  پذیرش دانشجو در

در این مقطع دارای شرایط ویژه ای است که در ادامه به   ثبت نام منتشر می شود.  کنکور کارشناسی ارشد علمی کاربردی

 .بررسی آن می پردازیم

  

 زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی 
ناپیوسته  کارشناسی  و سپس در مقطع  کاردانی دانشگاه علمی کاربردی دانشجویان را ابتدا در مقطع دانید طور که میهمان

باشد و تربیت افراد ماهر از هدف اولیه و ابتدایی از ایجاد دانشگاه علمی کاربردی، ترکیب علم و عمل می  .نمایدجذب می

  .اهداف تأسیس این دانشگاه بوده است 

 .دلیل عمل نکردن به این هدف، ثبت نام ارشد علمی کاربردی چند سالی متوقف شداما متأسفانه به 

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی با توجه به قوانین و ضوابطی که در ثبت نام ارشد علمی کاربردی 

 .در سایت ایران تحصیل اعالم خواهد گردید وجود دارد

در ترم مهر و   بی آزمون و یا با آزمون خواهد بود؟ آیا ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد    آیا ثبت نام ارشد علمی کاربردی

 ترم بهمن اتفاق خواهد افتاد؟ 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-97-98/


 

 
 

ها از نمونه سؤاالت داوطلبان متقاضی ثبت شوند و یا نیمسال دوم؟ این داوطلبان پذیرفته شده در نیمسال اول وارد دانشگاه می 

 .باشد. پاسخ این سؤاالت را از مشاورین ما بخواهیدنام کارشناسی ارشد می

بر اساس تصمیمی که در دانشگاه های آزاد و سراسری گرفته شد به این صورت بود که از آن پس   1399در سال 

اعالم نتایج کنکور  پس از  دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری که در آزمون های ورودی دانشگاه ها شرکت نکرده اند،

سراسری و آزاد، چنانچه ظرفیت پذیرش رشته در دانشگاه یا در آن رشته پر نشده باشد، می توانند صرفاً بر طبق سوابق  

 .تحصیلی که همان کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد است، در دانشگاه ثبت نام نموده و به تحصیل بپردازند

دی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در نیمسال های مهر و بهمن انجام می شود  زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربر

و دانشجویان می توانند رشته دلخواه خود را انتخاب و در آن تحصیل کنند، اما در مورد مقطع ارشد این موضوع متفاوت  

 .یرددانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور دانشجو نمی پذ  1401بوده و طبق مصوبه سال 

 

 اطالعیه 

شهریور اقدام به ثبت نام   ۱۱شهریور تا  ۴دانشگاه علمی کاربردی جهت ثبت نام مهرماه در مقطع کاردانی امسال از 

 .دانشجو می کند که البته امسال اسم نویسی این مقطع همزمان با کارشناسی ناپیوسته صورت گرفت



 

 
 

  

شهریور می توانند اقدام به اسم نویسی نمایند که البته امسال شروع   ۱۷تا  ۱۱دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته از تاریخ 

در این تاریخ اقدام   ردانی خواهد بود و بعد از پایان این دوره هم برای متقاضیانی که نتوانستندثبت نامشان همزمان با دوره کا 

 .شهریور امکان ثبت نام وجود دارد ۲۷شهریور تا  ۲۳به ثبت نام نمایند، از تاریخ 

دام به ثبت نام دانشجو  دی اق ۲۲دی تا  ۱۶دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام در دی ماه در مقطع کاردانی امسال از 

 .می کند که البته امسال نام نویسی می کند 
دی اقدام به ثبت نام دانشجو می کند که   ۲۳دی تا  ۱۷از   همینطور دانشگاه در مقطع کارشناسی ناپیوسته در نیمه دوم امسال

 .البته امسال نام نویسی می کند

نمی شود و دانشجویان این امکان را دارند از طریق سایت سنجش  باید اشاره کرد که ثبت نام تنها به صورت حضوری انجام 

 .اقدام به ثبت نام غیر حضوری نمایند sanjesh.org به نشانی

  

 نحوه ثبت نام ارشد علمی کاربردی 
شوید و در منوی سمت راست گزینه دانشگاه   sanjesh.orgابتدا وارد سامانه سازمان سنجش از طریق آدرس  .1

 .تخاب نماییدعلمی کاربردی را ان
در مرحله بعد روی گزینه »ثبت نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای« کلیک کنید تا انتخاب  .2

 .شود
در مرحله بعد برای این که در مراحل بعدی به مشکل بر نخورید، گزینه خرید کارت اعتباری را انتخاب کرده و   .3

 .یک کارت اعتباری خریداری کنید
 .توجه به مقطع تحصیلی گزینه مناسب را انتخاب کنید و سپس روی گزینه تائید کلیک نماییدسپس با  .4
 .در مرحله پنجم باید اطالعات خواسته شده را وارد کرده و دوباره گزینه تائید را کلیک نمایید .5
می شود که   در مرحله بعد اطالعات شما که تائید شد، یک کد پیگیری برای شما به صورت منحصر به فرد ارسال .6

 .بهتر است آن را یادداشت نمایید. سپس روی گزینه تأیید روند پرداخت کلیک کنید
در مرحله بعد شما وارد درگاه پرداخت خواهید شد که باید مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده و سپس روی گزینه   .7

 .پرداخت کلیک نمایید
»تایید و ادامه گام بعدی« کلیک نموده و دوباره   در این مرحله دوباره به صفحه اول بازگردید و روی گزینه .8

 .اطالعات خواسته شده را وارد و بر روی گزینه تأیید را کلیک نمایید

در   در پایان پس از تایید اطالعاتی از قبیل اطالعات فردی و اطالعات تحصیلی توسط سامانه کد رشته هایی که می خواهید

شماره   اسب خود بنویسید. فراموش نکنید که در پایان فرآیند اسم نویسی، سیستمآن دانشگاه ها تحصیل نمایید در کادر من

را در اختیار شما قرار می دهد که الزم است آن را همراه خود یادداشت   رقمی ۱۶رقمی و کد پیگیری ثبت نام  ۶پرونده 

 .نمایید



 

 
 

 

 اطالعیه 

نیمسال اول دانشجویان می توانستند غیر حضوری هم ثبت نام ثبت در دو نیمسال به صورت کامال متفاوت خواهد بود در 

اما در مورد نوبت بهمن این عمل صدق نمی کند و باید دانشجویان حتما به صورت حضوری به محل تحصیل خود رفته  کنند

 .و اقدام به ثبت نام و نام نویسی خود کنند

  

  

  

 لیست رشته های مقطع ارشد علمی کاربردی 

 نام درس ردیف  درسنام  ردیف 



 

 
 

مهندسی فناوری ارشد ارتقاء سیستم های کنترونیک   ۱

 مهندسی پزشکی – مکاترونیک  –گرایش های الکترونیک  ۱۱ ماشین افزار 

 ۱۲ مهندسی فناوری ارشد بازیافت کاغذ  ۲
مهندسی شیمی و کارشناسی   – صنایع چوب و کاغذ )کلیه گرایش ها( 

  –مهندسی مکانیک )کلیه گرایش ها(  – شیمی )کلیه گرایش ها( 

 (مهندسی برق )کلیه گرایش ها 
 شیمی –صنایع غذایی  –مهندسی فناوری صنایع روغن خوراکی  ۱۳ مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید روغن خوراکی ۳

  –گرایش ها( و مهندسی مکانیک مهندسی مواد و متالوژی )کلیه  ۱۴ مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید ماشین افزار  ۴

 شیمی و صنایع با گرایش تولید صنعتی 

 (مهندسی فناوری ارشد بیوتکنولوژی)زیست فناوری ۵
 ۱۵ مواد و فراورده های غذایی

مهندسی مواد   – ساخت و تولید(  –مهندسی مکانیک )طراحی جامدات 

مهندسی تکنولوژی در گرایش های مرتبط با   – )کلیه گرایش ها( 

 ک مواد مکانی

مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای   ۶

 ۱۶ دیزلی 
مهندسی تکنولوژی و مهندسی فناوری  – علوم غذایی )ملیه گرایش ها( 

با گرایش های صنایع غذایی )شیرینی، شکالت، آرد، کنسرو،  

 (بیوتکنولوژی، روغن

مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای   ۷

 مکاترونیک – مهندسی مکانیک )کلیه گرایش ها(  ۱۷ دیزلی 

 رشته های فنی و مهندسی ۱۸ مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی ۸
 مکانیک و صنایع –متالوژی   –محیط زیست  –شیمی  ۱۹ مهندسی فناوری ارشد بازیافت پسماند صنعت فوالد  ۹

  

  کاربردیشرایط ثبت نام ارشد علمی 
داشتن همه شرایط عمومی و اختصاصی مطرح شده در این بخش، برای ثبت نام ارشد علمی کاربردی الزامی است.  

دانشجویان برای ثبت نام در مقطع ارشد، باید دفترچه ارشد علمی کاربردی را دانلود کرده و از شرایط عمومی و  

  .بنداختصاصی مندرج در دفترچه ارشد علمی کاربردی اطالع یا 

  

 شرایط عمومی 

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جهموری اسالمی ایران  •
 عدم دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران  •
 الزام به انجام احکام عملی دین اسالم  •
 متناسب بودن وضعیت جسمانی داوطلب با رشته انتخابی  •
 غیراخالقی در طی دوران شغلی و تحصیلی عدم شهرت به انجام کارهای  •



 

 
 

 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر •

  

 .بر روی لینک کلیک کنید شرایط تدریس در دانشگاه علمی کاربردی برای اطالع از

  

 شرایط اختصاصی 

ساله نظری نظام جدید یا دیپلم فنی و حرفه ای و    3ساله نظام قدیم یا دیپلم متوسطه  4برخورداری ازمدرک دیپلم  •

 دوره کاردانی درجهت ثبت نام  کاردانش
 کارشناسی ناپیوسته داشتن مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرای ثبت نام در دوره •
کارشناسی   دارندگان مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترینیز می توانند ثبت نام بدون آزمون دوره •

 .را انجام دهند ناپیوسته
وع رشته فارغ التحصیلی در رشته ای غیر همنام با مدرک تحصیلی خود ثبت نام می داوطلبانی که بدون توجه به ن •

 .کنند، می بایستدروس جبرانی و پیش نیاز رشته پذیرفته شده را بگذرانند
 (دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت )ویژه داوطلبان آقا  •
با در نظر گرفتن   کل یا کتبی مدرک تحصیلی آن هاوپذیرش متقاضیان در دانشگاه علمی کاربردی بر اساس معدل  •

 .سهمیه های مربوط به شاغلین، داوطلبان بومی و ایثارگر انجام می گیرد

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%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-98/


 

 
 

 

  

 شرایط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی 
دانشگاه پس از مطالعه  الزم به ذکر است که شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد و اطالع از شرایط پذیرش کارشناسی ارشد 

شرایطی که در ادامه برای داوطلبان عزیز ارائه خواهد شد، شرایط مندرج در دفترچه  .دفترچه ثبت نام امکان پذیر می باشد

جهت اطالع از شرایط دفترچه کارشناسی ارشد علمی کاربردی با مشاورین  .باشدهای گذشته می کارشناسی ارشد در سال

 .ل نماییدایران تحصیل تماس حاص 

با توجه به جنبه عملی دروس رشته های دانشگاه علمی کاربردی ، شرایط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی 

 :به شرح زیر می باشد

 .داوطلبان الزم است در رشته مورد نظر خود سه سال سابقه کاری داشته باشند  .1
آزمون ورودی می باشد. داوطلبان الزم است در آزمون  ورود به کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی نیازمند  .2

 .ورودی پذیرفته شده باشند



 

 
 

عالوه بر آزمون ورودی ، مصاحبه ای از داوطلبان به عمل خواهد آمد که حضور در مصاحبه برای کلیه داوطلبان  .3

 .الزامی می باشد
ا انتخاب رشته مرتبط با مدرک دیپلم و  در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد محدودیتی در رابطه ب .4

  .کاردانی وجود نداشت
 .داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به انتخاب رشته مرتبط با رشته کارشناسی خود می باشند .5

  

 1401دفترچه ارشد علمی کاربردی  
دفترچه و لیست رشته ها برای آگاهی از یکی از مهم ترین نکاتی که در زمان ثبت نام مورد تاکید قرار می گیرد، مطالعه 

شرایط و ضوابط و همچنین کد رشته های ارائه شده در واحد های مختلف دانشگاه علمی کاربردی است. مطالعه دفترچه  

ارشد علمی کاربردی از این نظر حائز اهمیت است، که داوطلبان می توانند از تمام شرایط، ضوابط و ظرفیت رشته های  

  .مقطع آگاهی یابندموجود در هر 

منتشر می    sanjesh.org گفتنی است فایل دفترچه ارشد علمی کاربردی همزمان با آغاز مهلت نام نویسی از طریق سایت

 .شود

  

 نکات مهم ثبت نام ارشد علمی کاربردی 
ن با در نظر گرفتن ثبت نام ارشد علمی کاربردی با توجه به تغییراتی که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم و همچنی

تغییراتی که در شرایط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی جهت پذیرش ارشد علمی کاربردی وجود دارد،  

 .داوطلبان با توجه به این شرایط می توانند نسبت به ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ورودی نیمسال اول اقدام نمایند

 .نشگاه علمی کاربردی نسب به سال های گذشته با تغییراتی همراه خواهد بود جدول شهریه متغیر و ثابت در دا

 .میزان شهریه در رشته های دانشگاه علمی کاربردی متفاوت می باشد و این میزان در مقطع ارشد باالتر خواهد بود 



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام دانشگاه علمی کاربردیبرای کسب اطالع از 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه علمی کاربردی 

کارشناسی ارشد مناسب نیست/ میزان دانشجویان مشروطی دانشگاه علمی کاربردی اعمال محدودیت در انتخاب رشته 

 .کاهش یافته است

بین گفت: ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل چندان مناسب نیست این در حالی است که فرد باید در تمامی  احمد رضا پیش

 .های آموزشی در هر مقطعی قدرت انتخاب داشته باشد  نظام

های مرتبط برای داوطلبان ورود به   وزارت علوم درباره تغییر در رشته طی روزهای اخیر تصمیم نا؛به گزارش بر

فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره این تصمیم وزارت  مطرح شد. کارشناسی ارشد دوره

در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و   های غیر مرتبط باید علوم گفت: »مصوبه لغو پذیرش دانشجوی ارشد از رشته 

 .تا زمانی که این مصوبه در شورا بررسی و تصویب نشود، قابل اجرا نیست

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/


 

 
 

 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی  29صدور مجوز اجرای 

عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت   ۲۹قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی از صدور مجوز اجرای 

 .کاربردی تقاضا محور خبر داد علمی

های عالی کوتاه مدت علمی   و دومین جلسه کار گروه آموزش کار با بیان اینکه شصت  به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت  

لمی کاربردی تقاضا  عنوان دوره آموزش کوتاه مدت ع ۲۹کاربردی برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه، مجوز اجرای 

واحد متقاضی در  ۲۱های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزی و فرهنگ و هنر برای  محور در گروه 

کاربردی نیز خواهان  استان صادر شد. عالوه بر مراکز علمی کاربردی تحت نظارت این دانشگاه، متقاضیان غیر علمی ۱۱

 .ها وجود دارد نفر در این دوره 1530نسیل آموزش ها هستند. پتا  برگزاری این دوره

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی تمامی شرایط و نحوه ثبت نام ارشد علمی کاربردی و ضرورت بررسی دفترچه ارشد علمی 

کارشناسی ارشد دارید،  چنانچه قصد ادامه تحصیل در مقطع  .کاربردی پرداخته و اطالعات الزم را در اختیارتان قرار دادیم

اما زمان الزم جهت مطالعه کنکور ندارید، می توانید به صورت بدون کنکور و از طریق سوابق تحصیلی در دانشگاه علمی 

کاربردی تحصیل نمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط ثبت نام ارشد علمی کاربردی می توانید با  

 .ل تماس گرفته و در این زمینه مشاوره دریافت کنیدمشاوران ما در آکادمی ایران تحصی

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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