
 

 
 

اولین چیزی است که در صورت آشنایی کافی با  سی ارشد علمی کاربردیلیست رشته های کارشناتحصیل در یکی از 

دانشگاه علمی کاربردی و همین طور تمایل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به ذهن هر فردی می رسد. در واقع، جذب 

این مرکز دانشگاهی و پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کاردانی و البته راحتی گرفتن مدرک دانش آموختگی از 

به این صورت که .معتبر باعث شده که داوطلبان و دانشجویان توقع تدریس مقطع ارشد را نیز در این دانشگاه داشته باشند

انتظار می رود ثبت نام در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی پس از ثبت نام ارشد آزاد و سراسری افراد متقاضی 

شاند. در این نوشته اطالعات مفصلی را در رابطه با لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی بسیاری را به سمت خود بک

 .کاربردی خدمت شما دوستان عزیز ارائه می کنیم

  

هیچ نوع اطالعیه ای  1401به اطالع کلیه داوطلبان می رساند که سازمان سنجش آموزش کشور در سال  : توجه بفرمایید

 1392کارشناسی ارشد علمی کاربردی منتشر نکرده است و اطالعیه ارائه شده در زیر تا سال  در رابطه بالیست رشته های

 .می باشد

  تاریخچه ثبت نام در لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی

اولین باری بود که داوطلبان و فارغ التحصیالن مقطع  1392باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که دی ماه سال 

 .کارشناسی ارشد امکان ثبت نام در لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی را داشتند

اما قبولی در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی چند شرط خیلی مهم و البته کمی تا قسمتی سخت داشت که در ادامه به 

 .آن ها اشاره می کنیم

ه تحصیل در یکی از لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی را اولین مورد این که اگر شخصی تصمیم به ادام .

 .داشت تنها می توانست در همان رشته مقطع کارشناسی به تحصیل بپردازد

 .در واقع، داوطلب باید تغییر رشته از کارشناسی به ارشد را در خواب می دید

ر لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی مورد دوم برگزاری مصاحبه برای ورود به مقطع ارشد و تحصیل د .

 .بود که فرد باید در آن پذیرفته می شد

 .مورد سوم پذیرش در آزمون ورودی به این مقطع از دانشگاه علمی کاربردی بود که قبل از مصاحبه برگزار می شد .

 .ر می داشتفرد داوطلب باید حداقل سه تا پنج سال در رشته تحصیلی انتخابی خود سابقه کا .

همه مواردی که در باال ذکر کردیم چیزهای بودند که پذیر و قبولی در یکی از لیست رشته های کارشناشی ارشد علمی 

 .کاربردی را سخت تر می کردند

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%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/


 

 
 

فقط تصور کنید که به جز آزمون ورودی ارشد علمی کاربردی هم باید در مصاحبه شرکت می کردید و هم سابقه کاری آن 

 .و قبولی در یکی از لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی را سخت تر می کردند هم حداقل 

فقط تصور کنید که به جز آزمون ورودی ارشد علمی کاربردی هم باید در مصاحبه شرکت می کردید و هم سابقه کاری آن 

 .سال داشته باشید 3هم حداقل 

 .وجه نداشت هم خودش مصیبتی بودالبته این که فرد امکان تغییر رشته را به هیچ 

اسامی داشتند که به هیچ وجه نمی  92واقعیتش را بخواهد رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی معرفی شده در سال  

 .توانید آن ها را در بین رشته های ارشد سایر دانشگاه ها از جمله آزاد و سراسری پیدا کنید

مطالعه کنید. البته توجه داشته باشید که این موضوع به دلیل وجود و تدریس انواع رشته اگر باور نمی کنید جدول زیر را 

 .های مهارتی و علمی در دانشگاه علمی کاربردی است

  

  

 مدرک کارشناسی مرتبط با رشته ارشد رشته تحصیلی

مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای 

 دیزلی
 (کلیه گرایش هامهندسی مکانیک )-مکاترونیک

 مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید ماشین افزار
مهندسی تکنولوژی در گرایش های مرتبط با مکانیک مواد )تمامی 

 (طراحی جامدات-مهندسی مکانیک )ساخت و تولید -گرایش ها

 مهندسی فناوری ارشد بازیافت کاغذ

گرایش مهندسی مکانیک )تمامی  -مهندسی برق )تمامی گرایش ها(

رشته های کارشناسی شیمی و مهندسی شیمی -های تحصیلی(

 (صنایع چوب و کاغذ )تمامی گرایش ها-)تمامی گرایش ها(

 .کلیک کنید ثبت نام دانشگاه علمی کاربردیبرای اطالع از 
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 کارشناسی ارشدلیست رشته های مقطع 

دارای تنوع زیادی است که ما در جدول زیر آن ها را به تفکیک خدمتتان بیان رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی 

 .می کنیم

 نام رشته ردیف نام رشته ردیف

۱ 
مهندسی فناوری ارشد ارتقاء سیستم 

 های کنترونیک ماشین افزار
۱۱ 

 –گرایش های الکترونیک 

 مهندسی پزشکی –مکاترونیک 

 ۱۲ مهندسی فناوری ارشد بازیافت کاغذ ۲

صنایع چوب و کاغذ )کلیه گرایش 

مهندسی شیمی و کارشناسی  –ها( 

مهندسی  –شیمی )کلیه گرایش ها( 

مهندسی  –مکانیک )کلیه گرایش ها( 

 (برق )کلیه گرایش ها

مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی  ۳ مهندسی فناوری صنایع روغن  ۱۳



 

 
 

 شیمی –صنایع غذایی  –خوراکی  تولید روغن خوراکی

۴ 
مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی 

 تولید ماشین افزار
۱۴ 

مهندسی مواد و متالوژی )کلیه 

 –گرایش ها( و مهندسی مکانیک 

شیمی و صنایع با گرایش تولید 

 صنعتی

۵ 

مهندسی فناوری ارشد 

 (بیوتکنولوژی)زیست فناوری

 فراورده های غذاییمواد و 

۱۵ 

مهندسی مکانیک )طراحی جامدات 

مهندسی مواد  –ساخت و تولید(  –

مهندسی  –)کلیه گرایش ها( 

تکنولوژی در گرایش های مرتبط با 

 مکانیک مواد

۶ 
مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و 

 طراحی موتورهای دیزلی
۱۶ 

 –علوم غذایی )ملیه گرایش ها( 

دسی مهندسی تکنولوژی و مهن

فناوری با گرایش های صنایع غذایی 

)شیرینی، شکالت، آرد، کنسرو، 

 (بیوتکنولوژی، روغن

۷ 
مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و 

 طراحی موتورهای دیزلی
۱۷ 

 –مهندسی مکانیک )کلیه گرایش ها( 

 مکاترونیک

۸ 
مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی 

 تولید قطعات صنعتی
 مهندسیرشته های فنی و  ۱۸

۹ 
مهندسی فناوری ارشد بازیافت پسماند 

 صنعت فوالد
۱۹ 

 –متالوژی  –محیط زیست  –شیمی 

 مکانیک و صنایع

  زمان ثبت نام در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی

باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که در حال حاضر دیگر به هیچ وجه خبری از ثبت نام در لیست رشته های 

 .کارشناسی ارشد علمی کاربردی نیست

تا همین االن دیگر ثبت نامی در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی انجام نشده  92به بیان راحت تر بگوییم که از سال 

 .است

 .در نتیجه، زمان ثبت نام در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی وجود ندارد

  

  اطالعیه



 

 
 

حال حاضر امکان ادامه تحصیل در رشته های ارشد علمی کاربردی برای شما و سایر داوطلبان دقت داشته باشید که در 

 وجود ندارد

  

  

  آیا تحصیل در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی برای ما مناسب است؟

های کارشناسی دوستان عزیز تصور کنید که مسئولین برای سال تحصیلی جدید امکان ثبت نام و تحصیل در لیست رشته 

 .ارشد علمی کاربردی را برایتان فراهم کردند

خب حاال فکر کنبد که آیا این ثبت نام و تحصیل در ارشد علمی کاربردی به کارتان می آید یا نه بهتر است در دانشگاهی 

 دیگر به تحصیل در مقطع ارشد بپردازید؟

یز عرض کنیم که این است که تحصیل در رشته های ارشد ببینید دوستان عزیز نکته مهمی که باید خدمت شما دوستان عز

دانشگاه علمی کاربردی برای افرادی مناسب است که به سرکار می روند و تنها به دنبال گرفتن مدرک تحصیلی جهت 

 .افزایش حقوق و یا ترفیع هستند

 .جود در جامعه داردبه همین دلیل است که اسامی رشته های ارشد علمی کاربردی تشابه زیادی با مشاغل مو

  

  

 به این نکات درباره ثبت نام رشته های ارشد علمی کاربردی توجه کنید

شما تصور کنید که در همین مهر ماه آینده راه برای تحصیل در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی برایتان باز شود. 

یست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی خب حال باید چند مورد را در رابطه با شرایط اختصاصی تحصیل در ل

 .توجه کنید

اوالً که اکثر قریب به اتفاق افراد و داوطلبان بر این باور هستند که تحصیل در رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی هم 

 .همچون دو مقطع کاردانی به کارشناسی و کاردانی بدون کنکور امکان پذیر است

ر چنین چیزی امکان ندارد و در صورت فراهم شدن امکان تحصیل ارشد در دانشگاه علمی کاربردی ولی باید بگوییم که خی

 .تنها از طریق شرکت در کنکور می توان در رشته های ارشد علمی کاربردی تحصیل کرد و الغیر

 .بول شدیدق آزمون ورودی ارشد علمی کاربردی حال برویم سر بحث دوم ببینید عزیزان فرض کنید که شما در .



 

 
 

 .اما راه به این سادگی ها هم نیست. قبولی در مصاحبه از یک طرف و داشتن سابقه کار هم از طرف دیگر کم چیزی نیستند

حال گذشته از این ها این گونه هم نیست که در هر شغلی که باشید به آسانی می توانید برای تحصیل در لیست رشته های 

 .م کنیدکارشناسی ارشد علمی کاربردی اقدا

 .در حقیقت، اکثر رشته محل های علمی کاربردی مشاغل خاصی را قبول داشته و تنها در آزمون ها پذیرش می کنند

 .با این اوصاف، به کل دیگر به تحصیل در لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربرید حتی فکر هم نکنید

دانشگاه پیام این همه گزینه برای تحصیل در مقطع ارشد پیش روی شماست که از میان آن ها می توان به تحصیل ارشد در 

 .و همین طور دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد نور

 .کلیک کنید مشاوره دانشگاه علمی کاربردیبرای اطالع از 

  

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%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/


 

 
 

 ناسی ارشد علمی کاربردیاخبار پیرامون رشته های کارش

 دعوت به همکاری در مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، جهت تدریس دوره های  مرکز کاربردی علمی مرکز آموزش

 .عالقمندان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند تک درس و تک پودمان در دانشگاه جامع علمی و کاربردی از

  

  

 اعمال محدودیت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مناسب نیست

مصوبه لغو پذیرش »فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره این تصمیم وزارت علوم گفت: 

پذیرش بررسی شود و تا زمانی که این مصوبه در شورا  های غیر مرتبط باید در شورای سنجش ودانشجوی ارشد از رشته

 .بررسی و تصویب نشود، قابل اجرا نیست

  

 میزان دانشجویان مشروطی دانشگاه علمی کاربردی کاهش یافته است

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره روند ارائه مدارک 

رای دانشجویان گفت: طی یکسال اخیر کرونایی آمار دانشجویان مشروط شده نسبت به قبل از کرونا کاهش یافته معادل ب

  .است

 .کیند کلیکبرای دریافت فایل پی دی اف مقاله 

 خالصه مطلب

نسبت به سایر دانشگاه های سراسری و آزاد دارای تنوع کمتر می باشد  لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی

اما در مقابل دارای تخصص های زیاد و خوبی هستند. در این مقاله رشته های ارشد دانشگاه علمی کاربردی و اطالعات 

یاز دارید، می توانید از الزم بیان شد.اگر در زمینهرشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی، سوالی دارید و یا به کمک ن

همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و شما   همکاران ما یاری بخواهید. یا در زیر این مقاله کامنت بگذارید

  .را یاری خواهند کرد
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