
 

 
 

برای مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی در رشته های با  1401 تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردیثبت نام 

ظرفیت خالی برگزار می گردد. این تکمیل ظرفیت هر ساله پس از اعالم نتایج و مشخص شدن تعداد افراد پذیرفته شده 

اشد.رشته می ب  صورت می گیرد. در این ثبت نام تنها سوابق تحصیلی هر فرد در نظر گرفته شده و بر شرایط اعالم شده

صنعت ، های تکمیل ظرفیت علمی کاربردی ، برای پذیرش در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در گروه رشته های 

ما در این مقاله در تالش هستیم تمام موارد مورد  ارائه می گردد. کشاورزی ، فرهنگ و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی

 .لمی کاربردی مهر و بهمن ماه را برای شما شرح بدهیمنیاز در ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه ع

دچار مشکل هستید می توانید با مشاورین ایران تحصیل با   اگر در خصوص این ثبت نام و انتخاب رشته مورد عالقه خود

د نظر تماس گرفته و بدون دغدغه ثبت نام خود را در رشته م  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد() 9099075307شماره 

 .خود تکمیل نمایید

  

  

 1401زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

دانشگاه علمی کاربردی هر سال دو بار مانند دانشگاه های دیگر در دو ورودی مهر و بهمن ماه برای تکمیل ظرفیت خود 

  .داوطلب می باشداقدام به نام نویسی می نماید. این ثبت نام بدو آزمون بوده و بر اساس سوابق تحصیلی 

معموال ثبت نام بهمن ماه به عنوان تکمیل ظرفیت بوده و رشته های که در ورودی مهر ظرفیت خالی داشته باشند برای 

 .ورودی بهمن نام نویسی می شود

 :زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی به شرح زیر است

 زمان مقطع و دوره تحصیلی

 شهریور 23الی  10 کاردانیورودی مهر برای داوطلبین 

 بهمن 29الی  20 ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی کاردانی

 شهریور 23الی 11 ورودی مهر برای داوطلبین کارشناسی ناپیوسته

 بهمن 29الی  20  ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته



 

 
 

  

مراحل ثبت نام شما عزیزان می توانید اطالعیه های اعالم شد از سوی سنجش را در دفترچه برای اطالع دقیق از زمان و 

راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی مطالعه نمایید. به محض انتشار این دفترچه لینک آن در این قسمت 

 .مقاله فعال خواهد شد

  

سر زده و از انتشار دفترچه باخبر گردید. کافی   ه سنجش و یا وب سایت هااگر زمان آن را ندارید که مرتب به سامان:نکته

با مشاورین ایران تحصیل تماس گرفته و از جدیدترین اطالعیه های   9099075307  است در طول شبانه روز با شماره

 .تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی با خبر شوید

  

 ۱۴۰۱ی کاربردی دانلود دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت علم

 دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی مهر

 .به محض انتشار دفترچه لینک آن فعال می گردد

  دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بهمن

 .به محض انتشار دفترچه لینک آن فعال می گردد

** 

 1401کاربردینحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی 

در سال های گذشته به صورت  1401ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بهمن دانشگاه علمی کاربردی 

حضوری صورت می گرفت و فرد داوطلب باید برای ثبت نام به دانشگاه علمکی کاربردی مراجعه و مراحل ثبت نام و 

سال اخیر دیگر ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی ورودی انتخاب رشته خود را انجام می داد، اما در طی چند 

مهر و بهمن کامال به صورت اینترنتی بوده و فرد متقاضی باید در زمان اعالم شده از طریق سازمان سنجش اقدام به ثبت 

 .نام بنماید



 

 
 

 :می باشد مراحل ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی ورودی مهر و بهمن به صورت زیر

شده و دفترچه ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی   sanjesh.org ابتدا باید وارد سامانه سنجش به نشانی اینترنتی ��

 .کاربردی را دانلود و به طور دقیق و کامل مطالعه نمایید

یده و شماره سریال ثبت نام خود سپس پس از مطالعه باید اقدام به ثبت نام کرده و در ابتدا کار ت اعتباری ثبت نام را خر��

 .را یادداشت نمایید

 .مرحله بعدی باید مجدد وارد صفحه اول شده و سریال کارت را وارد کرده و وارد مرحله ثبت نام شوید��

در این مرحله باید تمامی اطالعات خواسته شده را دقیق و بدون غلط وارد نمایید و در نهایت فرم ثبت نام انجام شده ��

 .را پرینت بگیریدخود 

 .در آخر باید به دانشگاه مورد نظر مراجعه کرده و فرم پرینت شده خود را ارائه نمایید ��

 .کلیک کنید  رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکوربرای اطالع از �� 

  

 1401شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

به دو دسته عمومی و اختصاصی دسته بندی می شود که شرایط ثبت شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی بهمن . مهر ماه مشابه هم می باشد و تنها در برخی از مقاطع کاردانی و 

 .کارشناسی ناپیوسته متفاوت است

 :به موارد زیر اشاره نمود از مهم ترین شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی می توان

 1401شرایط عمومی ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

  شرایط عمومی ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

  تابع دین اسالم و یا یکی از ادیان مورد قبول

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/


 

 
 

 .فرد باید تابعیت ایرانی داشته باشد

  .مورد قبول نیستهیچ گونه سو پیشینه کیفری و اخالقی 

 توانایی جسمانی و روانی با توجه به رشته مورد نظر

 .تابع قوانینی که دانشگاه وضع کرده است

 .آقایان وضعیت نظام وظیفه شان باید مشخص شده باشد و مشکلی در آن نباشد

  

 1401شرایط اختصاصی ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

 ام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردیشرایط اختصاصی ثبت ن

 داشتن مدرک دیپلم نظام جدید و یا نظام قدیم برای ثبت نام کاردانی الزامی است

  

 .برای ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته مدرک کاردانی الزامی می باشد و فرد باید در زمان ثبت نام آن را ارائه نماید

  

نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی باید از محل خدمت خود مدرک معتبر ارائه افراد شاغل و کارمند برای ثبت 

 .نمایند

  

افرادی که در کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شده باشند، می توانند مجدد در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های 

 .دیگر تحصیل نمایند

  

پیوسته، ارشد و یا دکتری باشد می تواند برای تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی اگر فرد داوطلب دارای مدرک کارشناسی 

 .کاربردی ثبت نام نماید

  

 .به تشخیص و صالح دید دانشگاه بر خی را آزمون های پایان ترم به صورت سراسری و متمرکز برگزار می گردد

  



 

 
 

میل ظرفیت تیز شرکت نماید، قبولی اول وی حذف اگر داوطلبی در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده باشد و در تک

 .شده و با او بر اساس قوانین انتقالی برخورد می گردد

  

هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب یک رشته است، و اگر دو رشته را انتخاب نماید به صورت خودکار یکی از دو رشته حذف شده و 

 .فرد اجازه اعتراض نخواهد داشت

نکته:داوطلب باید در زمان انتخاب رشته تمام دقت خود را به کار ببرد زیرا پس از انتخاب رشته امکان تغییر وجود ندارد، 

پس بهتر است قبل از انتخاب رشته با مشاوره های خبره مشورت کرده و سپس اقدام به این امر مهم نمایید. ما به شما 

تماس  9099075307وره موفق را پیشنهاد می دهیم ، کافی است با شماره مشاورین ایران تحصیل با بیش از هزار مشا

 .گرفته و با انتخاب رشته متناسب با خودتان، آینده شغلی خود را تضمین نمایید

** 

 .کلیک کنید سامانه نقل و انتقال دانشگاه علمی کاربردیبرای اطالع از �� 

  

 :1401مدارک مورد نیاز ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 

 :برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی مهر و بهمن باید مدارکی را ارائه نمایید که این مدارک شامل

 مدارک مورد نیاز ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

 عدد عکس گرفته شده در سال جاری به صورت پرسنلی با پشت زمینه سفید 6 ��

 .نسخه کپی آن برای ثبت نام الزامی می باشداصل شناسنامه و یک  ��

 .زمان ثبت نام فرد داوطلب باید کارت ملی و یک نسخه کپی آن را ارائه نماید ��

  دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید با یک نسخه کپی آن ��

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%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/


 

 
 

📁 
ارائه اگر گواهینامه پایان تحصیالت فرد هنوز صادر نشده باشد باید اصل فرم تاییده معدل را 

 .نماید

📁 
افراد شاغل برای ثبت نام باید گواهی اشتغال به کار خود را به همراه فیش حقوقی و آخرین 

 .حکم کارگزینی و یا قرار داد کار خود را ارائه نماید

📁 
وضعیت نظام وظیفه آقایان باید مشخص شده باشد و منع قانونی نداشته باشد و فرد متقاضی 

 .دالیل ارائه نمایدباید مدرکی بر این 

  

 .کلیک کنید شرایط ورود به دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکوربرای اطالع از �� 

  

 دانشگاه علمی کاربردی اخبار پیرامون

 کاربرديکارداني دانشگاه جامع علمي ـ نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دورهاغاز ثبت ��

های خالی مانده در نام و انتخاب رشته برای ظرفیتهای سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبتمعاون امور آزمون

نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی « ناپیوسته»ايكارداني فني و دوره كارداني حرفه های تحصیلی دورهرشته

 .خبر داد ۱۴۰۱کاربردی، در نوبت بهمن ماه سال ـ

 شدتکمیل ظرفیت برای کارشناسی های دانشگاه علمی کاربردی اجرا  ��

م و انتخاب رشته برای نادکتر عبدالرسول پورعباس معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت

نظام آموزش مهارتی « ناپیوسته»ای های تحصیلی دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفههای خالی مانده در رشتهظرفیت

 .خبر داد ۱۴۰۱اساس سوابق تحصیلی در نوبت بهمن ماه سال دانشگاه جامع علمی کاربردی ، صرفاً بر 

 دی ادامه دارد ۱۵نام نویسی و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی به کارشناسی تا ��

های خالی مانده در های سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز نام نویسی و انتخاب رشته برای ظرفیتمعاون امور آزمون 

خبر داد و گفت: نام  ۱۴۰۱به کارشناسی ناپیوسته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در نوبت بهمن ماه سال مقطع کاردانی 

 .دی ماه ادامه دارد ۱۵نویسی تا روز پنجشنبه 

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%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-%d8%a8%d8%af%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%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-%d8%a8%d8%af%d9%88/


 

 
 

 خالصه مطلب

در زمان اعالم شده از سوی سازمان سنجش می باشد که افراد داوطلب  تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردیثبت نام 

اه های علمی کاربردی که موفق به ثبت نام در بازه اعالم شده نشدند و یا در شته ی مورد عالقه خود پذیرفته نشده دانشگ

باشند می توانند در این بازه ثبت نام نمایند. توجه بفرمایید در بازه تکمیل ظرفیت تنها رشته هایی که دارای ظرفیت خالی 

هر آنچه باید در مورد تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدانید را برای شما شرح دادیم. هستند ارائه می گردند. ما در این مقاله 

تماس گرفته و یا در  9099075307اگر پس از مطالعه دقیق دچار سوال یا ابهامی شدید می توانید با کارشناسان ما با شماره 

 .باشیم زیر همین مقاله کامنت بگذارید. ما در اولین فرصت پاسخ گو شما عزیزان می
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