
 

 
 

دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه هایی است که بدون آزمون دانشجو می پذیرد به همین دلیل بسیاری از افراد به 

در هر سال برای  دفترچه علمی کاربردی دنبال تحصیل در دانشگاه های علمی کاربردی هستند. شایان ذکر است بدانید

شود. این نکته را در نظر داشته باشید که تمامی دانشجویان که قصد دارند در مقطع  ورودی مهر ماه و بهمن ماه منتشر می

 .کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه به تحصیل بپردازند باید دفترچه علمی کاربردی را دانلود نمایند

شود. شرایط پذیرش در علمی کاربردی به صورت جداگانه منتشر می   الزم به ذکر است که دفترچه کاردانی و کارشناسی

دفترچه کاردانی و کارشناسی برای متقاضیان ثبت نام علمی کاربردی متفاوت خواهد بود لذا متقاضیان گرامی قبل از هر 

 .گونه اقدامی حتما به صورت کامل و جامع باید دفترچه ها را مطالعه کنند

را در مورد دفترچه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی سال  در ادامه بهتر است ذکر کنیم ما در این مقاله قصد داریم اطالعاتی

در اختیار شما قرار دهیم. در ادامه به جزئیات دفترچه کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی خواهیم پرداخت،  ۱۴۰۱

رد دیگر قوانین موجود در دفترچه دانشگاه علمی کاربردی را بررسی خواهیم کرد، شرایط اساسی ثبت نام و بسیاری از موا

که در دفترچه کاردانی علمی کاربردی ذکر شده است را در اختیار شما قرار خواهیم داد. در نتیجه پیشنهاد می کنیم برای 

 .کسب اطالعات نسبت به موارد ذکر شده تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

جاز به شروع به تحصیل مجدد در رشته های مقطع كارداني دانشگاه علمی دانش آموختگان مشمول مقطع كارداني م

 .کاربردی نیستند

  

  

 جزئیات دفترچه دانشگاه علمی کاربردی

در گام اول بهتر است اطالعاتی را نسبت به جزئیات دفترچه دانشگاه علمی کاربردی در اختیار شما قرار دهیم. در ادامه 

علمی کاربردی مهر و بهمن ماه دارای مباحثی است که از اهمیت زیادی برخوردار است به  باید ذکر کنیم دفترچه دانشگاه

همین دلیل هر داوطلب قبل از ثبت نام حتما باید موارد درج شده در دفترچه را به خوبی مطالعه کند. اگر اطالعاتی نسبت به 

نباشید زیرا ما تصمیم داریم قسمت های مختلف موارد درج شده در دفترچه دانشگاه علمی کاربردی ندارید اصال نگران 

دفترچه دانشگاه علمی کاربردی را به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهیم تا شما اطالعات کاملی در مورد قسمت های 

 .مختلف دفترچه دانشگاه علمی کاربردی به دست بیاورید و با دید باز برای ثبت نام در این دانشگاه اقدام کنید

  مقدمه
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ولین بخش که قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم مقدمه دفترچه دانشگاه علمی کاربردی می باشد. در این بخش ذکر شده ا

است که هدف دانشگاه علمی کاربردی از پذیرش دانشجو چیست، در نتیجه اگر شما مقدمه را به صورت کامل مطالعه کنید 

 .انشگاه در یک راستا قرار دارد یا خیرمتوجه خواهید شد که آیا معیارهای شما با اهداف د

 تعاریف

در این بخش از دفترچه دانشگاه علمی کاربردی به شفاف سازی عبارات مبهم که در دفترچه به کار رفته، پرداخته شده 

است. در واقع هر داوطلب زمانی که این بخش از دفترچه را مطالعه می کند می تواند در صورت مواجه شدن با عبارات و 

 .لمات مبهم در کل دفترچه معنی آنها را درک کندک

  

  

  

 شرایط پذیرش داوطلبان



 

 
 

های دفترچه علمی کاربردی و دفترچه کارشناسی علمی کاربردی شرایط پذیرش داوطلبان است. زیرا یکی از مهمترین بخش

دانشگاه علمی کاربردی شرایط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان در نظر گرفته است. این نکته را در نظر داشته باشید 

رای داوطلبان مقطع کاردانی و کارشناسی یکسان می باشد اما شرایط اختصاصی مقطع کاردانی و شرایط عمومی ب

 .کارشناسی ناپیوسته تفاوت وجود دارد

  سهمیه رزمندگان و ایثارگران

همانطور که از نام این بخش از دفترچه مشخص می باشد، دانشگاه علمی کاربردی در این بخش به قوانین حاکم بر سهمیه 

 .ندگان و ایثارگران به صورت مجزا پرداخته استرزم

  

 اطالعیه

مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمي باشند و در صورت قبولي، مجوز تحصیلي براي آنان صادر نگردیده و دانشگاه 

 .ها مجاز به ثبت نام آن ها نیستند

  

 روش پذیرش دانشجو

مختلفی همچون معدل مقطع قبل، سهمیه های دانشجو، پذیرش متمرکز دانشگاه علمی کاربردی برای پذیرش دانشجو موارد 

و بومی گزینی داوطلب را در اولویت قرار می دهد. به همین دلیل در قسمت روش پذیرش دانشجو اطالعات دقیقی در مورد 

 .مالک جذب دانشجو ذکر شده است

  ثبت نام

زمانی که دانلود دفترچه علمی کاربردی را انجام دهید، در آن یک بخش به نام ثبت نام وجود دارد که دانشگاه برای آگاهی 

کامل داوطلبان نحوه و مراحل ثبت نام، معرفی سایت، بررسی هزینه ها، زمان و مدارک ثبت نام را قید کرده است. 

تی می توانند تمامی مراحل ثبت نام را بدون مواجه شدن با هیچ مشکلی داوطلبان در صورت مطالعه کامل این بخش به راح

 .طی کنند

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی جهت مطلع شدن از شرایط
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 راهنمای انتخاب رشته

اگر اطالعاتی نسبت به انتخاب رشته ندارید بهتر است بدانید با دانلود دفترچه علمی کاربردی و مطالعه بخش راهنمای 

انتخاب رشته، می توانید اطالعات کاملی نسبت به سهمیه شاغل یا آزاد به دست بیاورید. در این بخش نحوه انتخاب رشته در 

 .چهار گروه آموزشی ارائه شده است

 شهریه

های دفترچه کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی است که توسط بیشتر داوطلبان مطالعه می شهریه یکی از مهمترین بخش

شود. این نکته را در نظر داشته باشید دانشگاه علمی کاربردی در این بخش اطالعات کاملی نسبت به شهریه ثابت شهریه 

 .دروس تخصصی و دروس پایه در اختیار شما قرار داده است متغیر و مواردی همچون دروس عمومی، دروس اصلی،

 جداول

در جداول شرایط اختصاصی بعضی از رشته های مهندسی، لیست رشته های محل ارائه شده و رشته های مورد پذیرش در 

 .هر گروه آموزشی در این بخش از دفترچه قید شده است

  



 

 
 

 فرم ها و کاربرگ ها

رگ ها اشاره کنیم. توجه داشته باشید که کاربرگ ها هر کدام مربوط در انتها این بخش از مقاله بهتر است به فرم ها و کارب

مربوط به تایید معدل، کاربرگ  103مربوط به سهمیه شاغل، کاربرگ  ۱۰۱به یک مبحث می باشند. برای مثال کاربرگ 

توان به یجه میمربوط به سهمیه ورزشکاران و کاربرگ های زیادی وجود دارد که مربوط موارد دیگر می باشد. در نت 220

 .این استنباط رسید که فرم ها و کاربرگ ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند

 شرایط ثبت نام مندرج در دفترچه مقطع کارشناسی ناپیوسته

یکی از شرایط مندرج در دفترچه کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مربوط به مدرک کاردانی است. توجه داشته باشید هر 

مورد تایید  كارداني دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دارای مدرك کارشناسی ناپیوسته حصیل در مقطعداوطلب برای ت

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا دیگر مراکز معتبر باشد

ز را انتخاب نموده است، پس از قبولی باید تمامی دروس پیش نیا کاردانی داوطلبی که رشته ای غیر از گروه آموزشی مقطع

یا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط و مطابق با سرفصل برنامه مصوب بگذرانند. همچنین مي بایست در 

 .حین ثبت نام، فارغ التحصیل شده باشند و مدارك را به مراكز آموزشی ارائه کنند

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 دفترچه دانشگاه علمی کاربردی قوانین

در این بخش از مقاله قصد داریم اطالعاتی را در مورد قوانین موجود در دفترچه علمی کاربردی در اختیار شما قرار دهیم. 

 .برای کسب اطالعات نسبت به این قوانین گزینه های بعد را مطالعه کنید

وع به تحصيل مجدد در رشته های مقطع كارداني دانشگاه علمی دانش آموختگان مشمول مقطع كارداني مجاز به شر .1
  .کاربردی نيستند

مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت قبولي، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه  .2
  .ها مجاز به ثبت نام آن ها نيستند

جهت اخذ  1401پذيرفته شدگان سال تحصيلي  دمت نيستند. تمامیكاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خ .3

 .شهرستان محل قبولي دانشگاه مراجعه نمايند 10معافيت تحصيلي بايد به دفاتر پليس + 
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 دانشگاه علمی کاربردی اخبار مربوط به

 عنوان برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۰۴بازنگری 

عنوان برنامه درسی در این دانشگاه تا پایان  ۱۰۴بر اساس اعالم معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بازنگری 

 .سال جاری انجام خواهد شد

 جذب نخبگان در دانشگاه علمی کاربردی

 .ء آن ها بوده استمسئوالن از تسهیل شرایط جذب نخبگان در دانشگاه خبر داده اند که دانشگاه علمی کاربردی نیز جز

 خالصه مطلب

بسیاری از افراد در گام اول برای دانلود دفترچه علمی کاربردی اقدام می کنند. در این مقاله اطالعات کاملی در مورد 

جزئیات دفترچه دانشگاه علمی کاربردی در اختیار شما قرار داده شده است که این بخش از مقاله میتواند به شما کمک کند 



 

 
 

انتری برای ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی را تجربه کنید. در ادامه شرایط و قوانین ثبت نام در این دانشگاه شرایط آس

 .را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله برای شما مفید بوده باشد

  

 


