
  

برای تمامی داوطلبان و متقاضیان به منظور پذیرش ترم  1401-1402ل تحصیلیسا زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

از اواخر تیر ماه در مرحله پیش ثبت نام آغاز می گردد لذا متقاضیان پذیرش ترم مهر به منظور تکمیل پیش   1401مهر 

مرکز ثبت نام و   9099075307 ثبت نام می توانند در تاریخ مقرر از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پیش شماره با شماره

مشاوره علمی کاربردی تماس بگیرند و ضمن اطالع از رشته محل های موجود و شرایط و ضوابط مراحل ثبت نام را نیز  

  .تکمیل نمایند

زمان ثبت نام علمی کاربردی ترم بهمن نیز به طور معمول از اوایل آذر ماه آغاز می گردد شایان ذکر است که تنها در  

و تاریخ ثبت نام اعالم شده می توانید به سامانه سنجش مراجعه نمایید و مراجعه جهت ثبت نام پس از زمان مذکور   زمان

 .نتیجه ای در بر نخواهد داشت

  

 آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بهمن مقطع کاردانی

ارائه شده است، داوطلبان به مدت ده روز پس از  ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی مطابق با آنچه در دفترچه راهنمای

مان انتشار دفترچه انتخاب رشته مهلت انتخاب خواهند داشت. انجام ثبت نام از تمامی داوطلبان به صورت اینترنتی و در ز

 .زمان ثبت نام علمی کاربردی مهر و بهمن با استفاده از سایت سازمان سنجش صورت خواهد پذیرفت

پیوسته دانشگاه علمی کاربردی به صورت جداگانه منتشر الزم به ذکر است که دفترچه انتخاب رشته کاردانی و کارشناسی نا

بهمن با توجه به کد رشته محل  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی خواهد شد و لذا هر یک از داوطلبان واجد شرایط در زمان

 .های دفترچه های مربوطه می توانند انتخاب رشته نمایند

زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهر   پایانینظر به اینکه برخی از داوطلبان ثبت نام خود را به روزهای  : تذکر

موکول می نمایند، لذا در صورت وجود برخی از مشکالت، زمان رفع این نواقص برای آنها وجود نخواهد داشت.   1401

 .لذا توصیه می نماییم ثبت نام و انتخاب رشته را در همان روزهای ابتدایی سال به انجام برسانید

  

  

)مرحله دوم( به منزله انصراف   1401آخرین مهلت ثبت نام علمی کاربردی ی متقاضیان قبول شده تاعدم مراجعه حضور

 متقاضی از ورود به دانشگاه تلقی خواهد شد 

  

  

 تاریخ ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی مهر مقطع کارشناسی

همزمان   1401کاربردی ترم مهر  ، زمان ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی همانند

با ثبت نام مقطع کاردانی و در همان سامانه سنجش امکان پذیر خواهد بود. تنها تفاوت در این رابطه به تعداد انتخاب های  

 .مجاز کد رشته محل های این دو مقطع مربوط می شود
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کد رشته محل  30مقطع کارشناسی انتخاب کد رشته محل می باشد و برای  20تعداد انتخاب های مجاز در مقطع کاردانی 

 .برای داوطلبان و متقاضیان این دانشگاه امکان پذیر است

  

 نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ترم مهر 

  هر یک از داوطلبان الزم است ابتدا به سایت سازمان سنجش به نشانی 1401در زمان تعیین شده برای ثبت نام ترم مهر 

 www.sanjesh.orgرا دانلود نموده و پس از آن تمامی   نام بدون کنکور علمی کاربردیدفترچه ثبت  مراجعه نمایند. سپس

 .مدارک مورد نیاز را آماده نمایید 

هزار تومان را به صورت الکترونیک به حساب سایت سازمان  34برای انجام ثبت نام هر یک از داوطلبان الزم است مبلغ 

ز کارت های عضو شبکه شتاب و با رمز دوم اینترنتی قابل  سنجش پرداخت نمایند. خرید کارت اعتباری آزمون با استفاده ا

اید، توصیه می نماییم  انجام می باشد. در صورتی که در زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در کافی نت ها ثبت نام نموده

 .که تمامی اطالعات خود را پس از تکمیل ثبت نام با خود به همراه داشته باشید

  :1401ه علمی کاربردی سال  اعالم نتایج دانشگا 

  1401برای افرادی که در مرداد ماه مجاز به ثبت نام شده اند، هفته اخر شهریور ماه سال  1400نتایج این دانشگاه در سال 

و برای افرادی که در دی ماه مجاز به ثبت نام شده اند در هفته آخر بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش اطالع رسانی  

هستند می  1401.همچنین افرادی که متقاضی شرکت در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی سال خواهد شد 

توانند نتایج کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی را در بازه های اعالم شده مشاهده نمایند .برای اعالم نتایج دانشگاه علمی 

رقمی می باشد که با وارد نمودن این اطالعات در سایت سنجش   12کاربردی نیاز به داشتن شماره پرونده و کد رهگیری 

نسبت به ثبت   1401می توان نتایح خود را مشاهده کرد.پذیرفته شدگان می بایست بعد از اعالم نتایج اولیه دانشگاه مذکور 

افرادی می گردد که در  مرحله ای هم آوا شامل  7مرحله ای خود در سایت هم آوا اقدام الزم انجام دهند.ثبت نام  7نام 

 . دانشگاه علمی کاربردی پذیرفته شده اند
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 [caption/]تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

 مدارک الزم برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 

الزم است اصل    بهمن ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زمان داوطلبان مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته در •

پیش دانشگاهی و همچنین دیپلم خود را دریافت نموده باشند. همچنین متقاضیان ثبت نام کارشناسی نیز حتما   مدارک

 .مدرک کاردانی خود را دریافت کرده باشند

آن دسته از داوطلبانی که تاکنون گواهینامه خود را دریافت ننموده اند، الزم است تائیده گواهی پایان تحصیالت  •

 .یندخود را ارائه نما

واجدین شرایطی که شاغل می باشند نیز در صورت استفاده از سهمیه های موجود الزم است فرم مربوطه را  •

 .تکمیل نمایند

 .شاغلین محترم الزم است آخرین فیش حقوقی خود را ارائه نمایند •

  

 1401نحوه انتخاب رشته بدون کنکور علمی کاربردی مهر 

انتخاب رشته های داوطلبان دانشگاه علمی کاربردی تنها در یکی از گروه های آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و  

از  خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر امکان پذیری می باشد. داوطلبان باید در زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی قبل 

 .انتخاب رشته از تمامی شرایط ثبت نام این دانشگاه اطالع دقیق یابند

انتخاب رشته برای هر یک از داوطلبان باید بر حسب عالقه مندی آنان باشد. به هنگام انتخاب رشته به نحوه   ترتیب اولویت

ولویت پذیرش داوطلبان برای آن پذیرش بر اساس جنسیت و همچنین ظرفیت پذیرش هر یک از رشته ها توجه داشته باشید. ا

 .رشته هایی خواهد بود که منطبق با آخرین مدرک داوطلبان باشد



داوطلبان شاغل تنها مجاز به انتخاب رشته از بین رشته های مرتبط با شغل خود می باشند. لذا در صورت انتخاب رشته  

پذیرش انتخاب رشته برای آن دسته از داوطلبانی  های غیر مرتبط پذیرش آنان کان لم یکن خواهد بود.بدیهی است اولویت 

 .است که دارای معدل باالتری می باشند

  

 کلیک کنید پودمان چیست؟ برای دریافت پاسخ

  

  

  

  

  

 آخرین اخبار دانشگاه علمی کاربردی 

 تصویب رشته جدید کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی  •

دوره کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتالی بر مبنای برنامه تحولی نیاز آفرینی و با مشارکت تیمی از متخصصان و صاحب  

تقیم دانشگاه با هدف تربیت نیروهای متخصص و ماهر برای این بخش از نیازهای حوزه فناوری نظران با هدایت مس

اطالعات و رایانه در ذیل گروه صنعت در سال جاری تدوین شد تا در مراکزی که شرایط، تجهیزات و امکانات مورد نظر  

  .را دارند، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا شود

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی افزود: تولید محتوای دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات الزم 

در راستای تحقق اهداف یک کسب وکار و یکی از ستونهای اصلی راهبرد فروش و برندینگ محسوب میشود. دانش 

آموختگان این رشته، مهارتها و توانمندیهایی چون شناخت انواع محتوا، به کارگیری برنامهها و زبان برنامهنویسی  

برای تولید محتوا، ویرایش، بازاریابی و استفاده مجدد از محتوا، جمع آوری و ذخیره اطالعات برای ایجاد محتوای آموزنده 

و جذاب، انتشار محتوا و ردیابی محتوا پس از انتشار را کسب مینمایند. سرپرست دفتر برنامهریزی درسی دانشگاه جامع  

علمی کاربردی تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته میتوانند مشاغلی همچون ناشر و بازاریاب محتوا، تولید کننده  

 محتوا و ویرایشگر محتوا را احراز کنند. 

 اعالم زمان تعطیالت تابستانی دانشگاه جامع علمی کاربردی •

ز دانشگاه جامع علمی کاربردی، سازمان مرکزی دانشگاه و تمامی  به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل ا

مردادماه سال جاری به جهت تعطیالت تابستانی، تعطیل خواهد  21تا  1۵واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 

اربردی از سر گرفته  های سازمان مرکزی و واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کمردادماه، فعالیت 22از روز شنبه  .بود

 .شودمی

 .کلیک کنیدPDF  برای دانلود این مقاله به صورت

 خالصه مطالب
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ثبت نام دانشگاه   و آخرین مهلت  1401زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهر  در این مقاله تالش نمودیم تا شما را از

آگاه نماییم.همانطور که ذکر شد تاریخ نام نویسی کاردانی دانشگاه مذکور و زمان ثبت نام کارشناسی این  علمی کاربردی

خ هر گونه سوال در موارد ذکر شده با استفاده از برقراری ارتباط با مشاوران ایران دانشگاه با یکدیگر متفاوت می باشد. پاس

 .تحصیل امکان پذیر است

  

  

 


