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پذیرش دانشجو بدون آزمون با شرط معدل در مقطع 

 59ورودی مهر و بهمن  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
 

 

 90905555-3:  مرکز تماس های تلفن

 https://telegram.me/mobarakehuast:   تلگرام کانال
 

 جزئیات انتشار دفترچه های پذیرش دانشجو دانشگاه جامع علمی کاربردی          
                           ا توجه به اینکه پذیرش دانشجو در یک نوبت و برای نیمسال اول و دوم سال ب -1

های مشخص ماه(   براساس کدرشته محل بهمن ایاز مهرماه  یلی،)شروع دوره تحص69-69تحصیلی 

شود قبل از درج کدرشته محل پذیرد، به داوطلبان توصیه میشده در دفترچه راهنما صورت می

مورد عالقه در داخل تقاضانامه به نیمسال تحصیلی درج شده در مقابل کد رشته محل )شروع دوره 

ر دفترچه مربوط به مرکز آموزش آن ماه( و شرایط اختصاصی مندرج دتحصیلی از مهرماه یا بهمن

 .کد رشته محل، توجه کنند

فارغ التحصیل شوند می توانند برای دوره های مهر و بهمن ماه  11/9/69داوطلبانی که تا  -2

 .این دانشگاه اقدام کنند

تنها قادر به ثبت  موفق به اخذ مدرک خود خواهند شد 13/11/69تا تاریخ داوطلبانی که   -1

 .نام در دروه های بهمن ماه این دانشگاه خواهند بود

فارغ التحصیل نمی گردند موکداً توصیه  11/9/69داوطلبانی که احتمال می دهند تا تاریخ  -4

می گردد رشته های پذیرش بهمن ماه را انتخاب نمایند.بنابراین چنانچه داوطلبی در یکی 

رماه پذیرفته گردد و موفق به دریافت گواهینامه پایان از رشته های انتخابی پذیرش مه

 تحصیالت خود نگردد قبولی ایشان ملغی واجازه ثبت نام نخواهد داشت.
 

 

 

 

https://telegram.me/mobarakehuast


 

 مقطع کاردانی ناپیوسته:

 اشتغال، وضعیت دیپلم، نوع دیپلم، معدل طریق از دانشگاه این کاردانی های دوره در دانشجو پذیرش 

 .گیرد می صورت ایثارگری سهیمه و افراد بومی    وضعیت

 تا پایان مهلت ثبت نام 0/9/59تاریخ ثبت نام :  

 انجام می پذیرد. www.sanjesh.orgثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی 

نیمسال  رشته ردیف

 پذیرش

 کد رشته

ثبتی حقوق - حقوقکاردانی حرفه ای  1  11944 مهر 

صنفی واحدهای بهداشت و ایمنی ای حرفه کاردانی 2  11163 مهر 

 14849 مهر  مالی حسابداری - حسابداریکاردانی حرفه ای  3

داخلی معماری - معماریکاردانی حرفه ای  4  19699 مهر 

نقاشی - تجسمی هنرهایکاردانی حرفه ای  5  19184 بهمن 

گرافیک - تجسمی هنرهایکاردانی حرفه ای  6  19386 مهر 

 11792 بهمن کامپیوتر سازی برنامه- افزارنرمکاردانی فنی  7

صنعتی کشی نقشه-مکانیک فنی کاردانی 8  11119 مهر 

دقیق ابزار- برقکاردانی فنی  9  13998 بهمن 

صنعتی برق - برقکاردانی فنی  11  13396 مهر 

گسترده هایشبکه و اینترنت - اطالعات فناوریکاردانی فنی  11  11421 مهر 

کامپیوتری های شبکهکاردانی فنی  12  11241 بهمن 

ای رایانه سازی بازیکاردانی فنی  13  11218 مهر 

 14429 بهمن بازاریابیکاردانی حرفه ای  14

http://www.sanjesh.org/


    

 :مقطع کارشناسی ناپیوسته         
 

 

 هدور معدل کاردانی، مدرک نوع براساس نیز دانشگاه این کارشناسی های دوره در دانشجو پذیرش

 .شود می انجام ایثارگری سهمیه و اشتغال وضعیت کاردانی،

 تاریخ ثبت نام :  پس از اتمام زمان ثبت نام مقطع کاردانی

ثبت نام بصورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی 

www.sanjesh.org انجام می پذیرد. 

 

 

 

نیمسال  رشته ردیف

 پذیرش

 کد رشته

وب صفحات طراحی - اطالعات فناوری مهندسی 1   مهر 

دقیق ابزار - کنترل فناوری مهندسی 2   مهر 

صنعتی الکترونیک فناوری مهندسی 3   بهمن 

صنعتی کشینقشه و طراحی فناوری مهندسی 4   مهر 

محیط و سالمت ایمنی، ایحرفه کارشناسی 5   مهر 

ثبتی حقوق ایحرفه کارشناسی 6   مهر 

داخلی محیط  طراحی  - معماری ایحرفه کارشناسی 7   مهر 

نشانه و  پوستر   – گرافیک ایحرفه کارشناسی 8   مهر 

سازی تصویر - گرافیک ایحرفه کارشناسی 9   بهمن 

  بهمن محیطی و تزئینی - گرافیک ایحرفه کارشناسی 11

http://www.sanjesh.org/


 

 با مصاحبه در کاربردی علمی جامع دانشگاه سرپرست امید دکتر های صحبت از های بخش

 :خبرگزاریها

 علمی جامع دانشگاه: گفت دانشگاه این استادان وضعیت درباره کاربردی علمی جامع دانشگاه سرپرست

 زیمراک ندارد، استخدامی وقتتمام استاد دانشگاه این. است متفاوت هادانشگاه همه با استاد نظر از کاربردی

. کنندمی استفاده دیگری استادان از دروس تدریس برای هستند کاربردی علمی جامع دانشگاه به وابسته که

 نیست ناب. کنندمی تدریس هادانشگاه دیگر در که باشند استادانی یا مهارتی مربیان است ممکن استادان این

 دانشگاه خود به متعلق که هم مراکزی در حتی و باشیم داشته استاد کاربردی علمی جامع دانشگاه در ما

. داریم فعال مدرس هزار 43 حدود گفت توانمی مجموع در. شودمی استفاده دانشگاه بیرون مدرسان از هستند

. ستندنی هم دانشگاه استخدام در اما کنندمی کمک مراکز به دروس تدریس در که هستند کسانی مدرسان این

 مهارتی نیروهای یعنی هستند،...  و کارخانجات کشور، مختلف هایاداره از خصوصی بخش از استادان این

 خود معنای به کاربردی علمی جامع دانشگاه. دهندمی ارائه هم را مهارتی دروس و دارند مهارت که هستند

 استاد هم استانی واحدهای حتی دارد، استانی واحد 11 و است مستقر تهران در که است ستاد یک دانشگاه

 .است نظارتی کارشان و ندارند

 فقط تعداد این از که داریم مرکز 1393 از بیش حاضر حال در کاربردی علمی جامع دانشگاه در: گفت امید

 گیوابست اجرایی هایدستگاه به یا که هستند مراکزی مراکز، بقیه و است دانشگاه خود به متعلق مرکز 21

 ارشاد و فرهنگ وزارت تجارت، و معدن صنعت، وزارت مثال برای. شوندمی مرتبط خصوصی بخش به یا دارند

 چهارچوب در مؤسسات این دارند، مؤسسه همه...  و قضائیه قوه دانشگاهی، جهاد کشاورزی، جهاد اسالمی،

 مراکز درصد29 حدود تقریبا گفت باید متاسفانه. نیستند دانشگاه به متعلق ولی کنندمی عمل دانشگاه مقررات

 درصد29 که گیریممی نتیجه بنابراین هستند، متمرکز دیگر هایاستان در مراکز بقیه و تهران استان در

 .هستند متمرکز تهران در هم مدرسان

 مرکز آموزش علمی کاربردی مبارکه

که از سال مرکز متعلق به دانشگاه جامع علمی کاربردی  21مرکز آموزش علمی کاربردی مبارکه یکی از 

مهم  این ودر بین این مراکز می باشد جمعیت دانشجویی  راز نظتا کنون فعالیت دارد و دارای رتبه اول  1182

ور با کاهش دانشجو مواجه شده در حالی به دست آمده است که در سالهای اخیر اکثر مراکز آموزش عالی کش

قابل توجهی فارغ التحصیل می تعداد این مرکز دارای اند و نشان دهنده کیفیت آموزش در این مرکز می باشد.

 باشد که اکثر آنها در بخش های صنعت و خدمات مشغول به کار گردیده و یا ارتقاء شغلی یافته اند.

شهریه،پرداخت شهریه بصورت اقساط استفاده ن می توانند از مزایای وام دانشجویا همچنین

 نمایند.


