
 

 
 

 + تاریخ 1041تمدید مهلت نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی 

ْلت ثثت ًام خَد تشای آى دستِ اص داٍطلثاًی کِ اص ثثت ًام جا داًطگاُ ػلوی کاستشدی ّش سالِ تؼذ اص پایاى ه

دس ًظش هی گیشد. تِ طَسی کِ آى ّا هی تَاًٌذ  تمدید مهلت نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی هاًذُ اًذ

چٌیي  کذ سضتِ هحل ّای داًطگاُ ػلوی کاستشدی دس سشاسش کطَس ثثت ًام کٌٌذ. ّن 02دس ایي هذت صهاى دس 

ًی کِ دس صهاى ثثت ًام داًطگاُ ػلوی کاستشدی ًام ًَیسی کشدًذ هی تَاًٌذ دس ایي صهاى دس صَست لضٍم داٍطلثا

 .اطالػات ثثت ًاهی خَد سا اصالح کٌٌذ

دس ٍاقغ آخشیي هْلت ثثت ًام داٍطلثاى است. لزا آى ّا  ۱۰۴۱توذیذ هْلت ًام ًَیسی داًطگاُ ػلوی کاستشدی 

داضتِ تاضٌذ. تِ ّویي دلیل الصم است اص کاسضٌاساى تحصیلی کوک تگیشًذ تا اص تایذ اص تاسیخ دقیق آى اطالع 

صهاى دقیق هْلت توذیذ ثثت ًام داًطگاُ ػلوی کاستشدی جَیا ضًَذ. ضوا جْت استثاط تا ایي کاسضٌاساى هی 

م چٌیي دقت کٌیذ کِ دس حال حاضش هْلت ثثت ًا تواس تگیشیذ. ّن 9099075307 تَاًیذ تا ضواسُ تلفي

تشای هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ  دی هاُ ۱۱تا  ۵ داًطگاُ ػلوی کاستشدی تشای ٍسٍدی تْوي هاُ اص

 .آغاص ضذُ است کِ تؼذ اص اتوام هْلت آى هی تَاًیذ هٌتظش تاسیخ توذیذ ثثت ًام تاضیذ

  

 ۱۰۴۱ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 

ذ داًطگاُ ػلوی کاستشدی ّش سالِ دس دٍ ًَتت ٍسٍدی هْش هاُ ٍ تْوي هاُ اص داٍطلثاى ّواى گًَِ کِ هی داًی

ٍاجذ ضشایط دس هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ داًطجَ هی پزیشد. داٍطلثاى دس تاسیخ هقشس ضذُ هی 

  .ّا تسٌذُ هی کٌینثثت ًام کٌٌذ. دس اداهِ تِ تفکیک ّش کذام اص آى  1021تَاًٌذ دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی 

  

 1041ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در ورودی نوبت اول سال 



 

 
 

هشداد هاُ تَدُ است کِ هْلت آى توام ضذُ  ۱۱تا  ۴۰تاسیخ ثثت ًام ٍسٍدی هْش هاُ داًطگاُ ػلوی کاستشدی اص 

است. دس ایي هحذٍدُ صهاًی داٍطلثاى ٍاجذ ضشایط دس هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی هی تَاًستٌذ تا اسائِ هذاسک 

  .اًجام دٌّذالصم فشآیٌذ ثثت ًام خَد سا دس سایت داًطگاُ ػلوی کاستشدی 

  

 1041ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در ورودی نوبت دوم سال 

دس ًَتت تْوي هاُ ًیض داًطگاُ ػلوی کاستشدی تشای ظشفیت ّای تاقی هاًذُ خَد دس ایي داًطگاُ اص داٍطلثاى 

تشدی قثَل ٍاجذ ضشایط داًطجَ هی پزیشد. لزا اگش ضوا هَفق ًطذیذ دس ًَتت هْش هاُ دس داًطگاُ ػلوی کاس

 .ضَیذ هی تَاًیذ دس ًَتت تْوي هاُ هجذدا ضاًس خَد سا اهتحاى کٌیذ



 

 
 

 

دس هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی  تکویل ظشفیت داًطگاُ ػلوی کاستشدی جْت کسة اطالػات تیطتش دس هَسد

 .کلیک کٌیذ

م کذ سضتِ هحل ّایی کِ دس ًَتت هْش هاُ ٍجَد داضتٌذ دس ًَتت تْوي هاُ ٍجَد ًذاسًذ. الثتِ دقت کٌیذ کِ توا

دس ٍاقغ دس ًَتت تْوي هاُ تٌْا تشای کذ سضتِ هحل ّایی کِ ظشفیت خالی داسًذ اص داٍطلثاى ٍاجذ ضشایط 

اص  1021َتت دٍم داًطجَ هی پزیشًذ. دس حال حاضش صهاى ثثت ًام داًطگاُ جاهغ ػلوی کاستشدی تشای ٍسٍدی ً

سَی ساصهاى سٌجص اػالم ضذُ است. آى ّا پس اص دسیافت دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام هی تَاًٌذ دس ایي 

 .داًطگاُ ثثت ًام کٌٌذ. دس صیش تاسیخ دقیق ثثت ًام داًطگاُ ّای ػلوی کاستشدی سا تشای ضوا اػالم هی کٌین

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%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/


 

 
 

  صهاى ثثت ًام ًیوسال تحصیلی

 ًیوسال دٍم تْوي هاُ
 1021دی هاُ  11تا  7 کاسداًی

 1021دی هاُ  11تا  5 کاسضٌاسی

ّواى طَس کِ دس جذٍل تاال دقت هی کٌیذ تاسیخ ثثت ًام دٍسُ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ تشای ًَتت تْوي 

کاهال هجضا اص ّن ّستٌذ؛ تٌاتشایي ضوا تایذ تا تَجِ تِ هقطغ تحصیلی خَد هذاسک الصم سا دس ساهاًِ  1021هاُ 

 .تاسگزاسی ٍ ثثت ًام کٌیذ

 ۱۰۴۱شگاه علمی کاربردی تاریخ تمدید مهلت نام نویسی دان

ّواى طَس کِ دس تاال تِ آى اضاسُ کشدین کلیِ داٍطلثاًی کِ اص ثثت ًام داًطگاُ ػلوی کاستشدی جا هاًذُ اًذ هی 

تَاًٌذ دس هْلت توذیذ ًام ًَیسی داًطگاُ ػلوی کاستشدی تشای ثثت ًام اقذام کٌٌذ. دقت کٌٌذ کِ ایي تاسیخ 

َاّذ تَد ٍ تؼذ اص آى هجذدا توذیذ ًخَاّذ ضذ، تٌاتشایي ضوا دس ایي تاسیخ آخشیي فشصت ثثت ًاهی داٍطلثاى خ

ثثت ًام خَد سا تکویل کٌیذ. اگش تِ ٌّگام ثثت ًام تِ ّش هطکلی دس ساتطِ تا اًتخاب کذ سضتِ هحل یا گشدآٍسی 

تواس  9099075307 هذاسک هَسد ًیاص خَد تشخَسد کشدیذ هی تَاًیذ تا هطاٍساى ایشاى تحصیل تا ضواسُ تلفي

 .حاصل ًواییذ

هؼوَال هْلت توذیذ ًام ًَیسی داًطگاُ ػلوی کاستشدی چٌذ سٍص تؼذ اص اتوام دٍسُ ثثت ًام آى ضشٍع هی ضَد ٍ 

اص یکن تا چْاسم ضْشیَس هاُ تَدُ است. دس  ۱۰۴۱تشای چٌذ سٍص هحذٍد اداهِ داسد. ایي تاسیخ تشای ًَتت هْش هاُ 

 تمدید مهلت نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی الػیِ ای سا دس هَسدحالی کِ ٌَّص ساصهاى سٌجص اط

اػالم ًکشدُ است. لزا ضوا تشای کسة اطالػات تیطتش هی تَاًیذ تا کاسضٌاساى ها  1021تشای ٍسٍدی تْوي هاُ 

 .دس تواس تاضیذ

 .کلیک ًواییذ سضتِ ّای داًطگاُ ػلوی کاستشدی تذٍى کٌکَس جْت اطالع اص

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/


 

 
 

  

 ۱۰۴۱ی کاربردی ورودی بهمن ماه دریافت لیست کد رشته محل های دانشگاه علم

ضوا تشای ثثت ًام دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی تایذ دفتشچِ ساٌّوا ٍ کذ سضتِ هحل ّای آى سا دسیافت کٌیذ کِ 

 .ایي دفتشچِ تشای داٍطلثاى هقطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی تِ ضکل صیش است

  دٍسُ کاسضٌاسی   دٍسُ کاسداًی

لیٌک داًلَد دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام کاسداًی دس 

 1021داًطگاُ ػلوی کاستشدی ٍسٍدی تْوي هاُ 

لیٌک داًلَد دفتشچِ ساٌّوای ثثت ًام کاسضٌاسی 

ًاپیَستِ دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی ٍسٍدی تْوي هاُ 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کاردانی-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کاردانی-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کارشناسی-ناپیوسته-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کارشناسی-ناپیوسته-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
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لیٌک داًلَد کذ سضتِ هحل ّای دٍسُ کاسداًی داًطگاُ 

 1021ػلوی کاستشدی ٍسٍدی تْوي هاُ 

لیٌک داًلَد دفتشچِ لیست کذ سضتِ هحل ّای 

کاسضٌاسی ًاپیَستِ داًطگاُ ػلوی کاستشدی ٍسٍدی 

 1021تْوي هاُ 

ضوا تؼذ اص هطالؼِ دفتشچِ تاال تایذ اص کلیِ ضشایط ٍ ضَاتط ثثت ًام دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی اطالع داضتِ 

تاضیذ ٍ تش اساس آى ّا اقذام تِ ًام ًَیسی کٌیذ. جْت کسة اطالػات تیطتش دس ایي هَسد ٍ هشاحل ثثت ًام 

ثثت ًام داًطگاُ ػلوی  ّا هی تَاًیذ هقالِداًطگاُ ػلوی کاستشدی ٍ ّن چٌیي ضْشیِ ٍ سضتِ ّای تحصیلی آى 

 .سا هطالؼِ ًواییذ کاستشدی

دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی قثَل ضذُ تاضذ ٍ دس حال  1021قت کٌیذ کِ اگش داٍطلثی دس ٍسٍدی هْش هاُ د

حاضش قصذ ثثت ًام هجذد دس ٍسٍدی تْوي هاُ سا داضتِ تاضذ هی تَاًذ هشاحل ثثت ًام خَد سا طی کٌذ. دس 

ّذ ضذ ٍ هی تَاًذ دس سضتِ جذیذ خَا  صَستی کِ دس ٍسٍدی تْوي هاُ ًیض قثَل ضَد، آًگاُ پزیشش قثلی اٍ لغَ

 .خَد تحصیل کٌذ. دس ٍاقغ تا اٍ هاًٌذ یک داًطجَی اًتقالی سفتاس خَاٌّذ کشد

 .کلیک کٌیذ ساهاًِ ًقل ٍ اًتقال داًطگاُ ػلوی کاستشدی جْت اطالع اص 

 اخبار دانشگاه علمی کاربردی

 هجلس آهادُ تقَیت داًطگاُ ػلوی کاستشدی است ✔

دم قن دس هجلس ضَسای اسالهی گفت، تکویل صًجیشُ تاهیي اضتغال جْت حجت االسالم رٍالٌَسی، ًوایٌذُ هش

سسیذى تِ کاسآفشیٌی پایذاس تسیاس ضشٍسی است ٍ داًطجَیاى داًطگاُ ػلوی کاستشدی هْاست ّا ٍ تَاى تیطتشی 

لوی ّای اضتغال آفشیٌی یکی اص اّذاف هْن داًطگاُ ػ تشای ایجاد اضتغال دس کطَس داسًذ. تِ ّویي دلیل هْاست

 .کاستشدی است. تِ ّویي جْت هجلس ضَسای اسالهی تشای تقَیت داًطگاُ ػلوی کاستشدی آهادُ است

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کارشناسی-ناپیوسته-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-کارشناسی-ناپیوسته-در-دانشگاه-علمی-کاربردی-وردوی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-کد-رشته-محل-های-دوره-کاردانی-دانشگاه-علمی-کاربردی-ورودی-بهمن-ماه1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-کد-رشته-محل-های-دوره-کاردانی-دانشگاه-علمی-کاربردی-ورودی-بهمن-ماه1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-لیست-کدرشته-محل-های-کارشناسی-ناپیوسته-دانشگاه-علمی-کاربردی-ورودی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-لیست-کدرشته-محل-های-کارشناسی-ناپیوسته-دانشگاه-علمی-کاربردی-ورودی-بهمن-ماه-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/لینک-دانلود-دفترچه-لیست-کدرشته-محل-های-کارشناسی-ناپیوسته-دانشگاه-علمی-کاربردی-ورودی-بهمن-ماه-1401.pdf
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/
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 .دس هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی کلیک کٌیذ هطاٍسُ داًطگاُ ػلوی کاستشدی جْت

 کاستشدی تشای اٍلیي تاس دس کطَس تصَیة یک سضتِ جذیذ دس داًطگاُ ػلوی✔

سیضی دسسی داًطگاُ ػلوی کاستشدی، طی گضاسش ّایی اػالم کشد، دس ایي  ػلیشضا جوالضادُ، سشپشست دفتش تشًاهِ

ساصی تاصی تا تصَیة ضَسای تشًاهِ سیضی آهَصضی ٍ دسسی ػلوی کاستشدی تصَیة ضذُ  داًطگاُ سضتِ تشًاهِ

قطغ کاسداًی اص داًطجَیاى ٍاجذ ضشایط داًطجَ هی پزیشد. تِ طَسی کِ است. ایي سضتِ دس حال حاضش دس ه

داًطجَیاى تا تحصیل دس ایي سضتِ هی تَاًٌذ فشآیٌذ ساخت تاصی ّای دیجیتالی، ساخت سساًِ ّای تؼاهلی، 

 آصهایص تاصی، ساخت تاصی تا سطح ٍ هؼواسی هٌاسة داسای ًَس ٍ جلَُ ّای ٍیژُ، تِ کاسگیشی هَتَسّای تاصی،

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/


 

 
 

اسکشیپت ًَیسی، گشافیک کاهپیَتشی، صذاگزاسی ٍ ساخت جلَُ ّای ٍیژُ تشای تاصی ٍ تشخط ساصی تاصی سا یاد 

هی گیشًذ. دس ًْایت فاسؽ التحصیالى ایي سضتِ هی تَاًٌذ دس ضغل ّایی هاًٌذ تَلیذ تاصی، تکٌسیي تَسؼِ 

 .دٌّذُ تاصی ٍ تشًاهِ ًَیس تاصی هطغَل تِ کاس ضًَذ

  

 خالصِ هطلة

تِ  دی هاُ ۱۱تا  ۵ سا داسًذ هی تَاًٌذ اص ۱۰۴۱افشادی کِ قصذ ثثت ًام دس داًطگاُ ػلوی کاستشدی ًَتت دٍم 

سایت سٌجص هشاجؼِ کٌٌذ ٍ دس آى جا تا داًلَد دفتشچِ ساٌّوا، هشاحل ثثت ًام خَد سا طی کٌٌذ. آى ّا تشای 

اُ ػلوی کاستشدی ثثت ًام کٌٌذ تایذ ضشایطی ایي کِ تتَاًٌذ دس هقاطغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ داًطگ

داضتِ تاضٌذ، دس غیش ایي صَست هجاص تِ ثثت ًام ًخَاٌّذ تَد. داًطگاُ ػلوی کاستشدی تشای آى دستِ اص 

 .داٍطلثاًی کِ تِ ّش دلیلی هَفق ًطذًذ ثثت ًام خَد سا تکویل کٌٌذ، فشصت دٍتاسُ ای سا دس ًظش گشفتِ است

تِ ػٌَاى آخشیي فشصت ثثت ًام خَد  تمدید مهلت نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی آى ّا هی تَاًٌذ دس

هشاحل ًام ًَیسی سا تکویل کٌٌذ. دس حال حاضش ایي تاسیخ تَسط ساصهاى سٌجص اػالم ًطذُ است؛ تٌاتشایي 

 دس توام ساػات 9099075307 ضوا جْت کسة اطالػات تیطتش هی تَاًیذ تا هطاٍساى تحصیلی تا ضواسُ

ضثاًِ سٍص تٌْا اص طشیق تلفي ثاتت تواس حاصل ًواییذ. دس صَستی کِ تلفي ثاتت ًذاضتِ تاضیذ هی تَاًیذ تا 

 .سصسٍ هطاٍس هٌتظش تواس آى ّا تاضیذ

   

  

 

 


