سواالت رایج و متداول در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

-1آیا دیپلوِ ّای هتَسغِ تذٍى پیص داًطگاّی هی تَاًٌذ دس دٍسُ ّای تذٍى وٌىَس واسداًی داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍ
واستشدی ضشوت وٌٌذ:
تلِ داسًذگاى دیپلن واهل ًظام هتَسغِ ٍ فٌی ٍ حشفِ ای هی تَاًٌذ ثثت ًام وٌٌذ.
-2آیا داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍ واستشدی دس دٍسُ واسضٌاسی پیَستِ ّن پزیشش داًطجَ داسد؟
خیش داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍ واستشدی دٍ دٍسُ واسداًی – واسضٌاسی حشفِ ای ًاپیَستِ ٍ واسضٌاسی اسضذ پزیشش
داًطجَ داسد.
-3داًطگاُ ػلوی واستشدی تا داًطگاُ اصاد ٍ داًطگاُ دٍلتی چِ فشلی هی وٌٌذ ؟
اص ًظش هذسن ّ:وِ هذاسن ایي داًطگاّْا هَسد پزیشش ٍصاست ػلَم هیثاضذ.
تفاٍت هْن دیگش تیي داًطگاّْا ّضیٌِ ی تحصیل دس آًْا است
تفاٍت دیگش دس ًَع هذسن است.
تفاٍتْایی ّن دس تؼذاد گشفتي ٍاحذّا  ،تٌَع سضتِ ّا ٍ  ...داسًذ .
- 4آیا تَهی تَدى دس پزیشش داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍ واستشدی تاثیش داسد؟
تلِ پزیشش دس دٍسُ واسداًی ٍ واسضٌاسی داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍ واستشدی تش اساس تَهی پزیشی هی تاضذ.
- 5آیا تشخیص سشتاصاى تشای اداهِ تحصیل دس دٍسُ ّای واسداًی اهىاى پزیش ّست؟
خیش تشخیص سشتاصاى تشای ادهِ تحصیل دس همغغ واسداًی هجاص ًوی تاضذ.
- 6آیا داًص آهَختگاى همغغ واسداًی دٍتاسُ هی تَاًٌذ دٍ دٍسُ واسداًی ایي داًطگاُ ضشوت وٌٌذ.
خیش داًص آهَختگاى همغغ واسداًی هجاص تِ ضشٍع تحصیل هجذد دس همغغ واسداًی ًوی تاضٌذ.
-7واسضٌاسی ًاپیَستِ یؼٌی چِ ؟ چِ وساًی هی تَاًٌذ دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ ضشوت
وٌٌذ؟

ًاپیَستِ یؼٌی ٍسٍد تِ همغغ واسضٌاسی پس اص اخز هذسن واسداًی اهىاى پزیش است .وساًی هی تَاًٌذ دسهمغغ
واسضٌاسی ًاپیَستِ ضشوت وٌٌذ وِ اتتذا هذسن واسداًی ( فَق دیپلن ) خَد سا اص یىی اص هشاوض آهَصضؼالی وطَس
دسیافت ًوَدُ تاضٌذ.
- 8آیا ٍسٍد تِ همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ  ،تالفاصلِ پس اص اخز دیپلن اهىاى پزیش است؟
خیش .دس داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی همغغ واسضٌاسی تِ صَست ًاپیَستِ اسائِ هی گشدد .یؼٌی اتتذا هی تایست
همغغ واسداًی سا عی وشدُ سپس ٍاسد همغغ واسضٌاسی ضَیذ.
ً- 9حَُ ٍسٍد تِ همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ داًطگاُ جاهغ چگًَِ است؟ آیا وٌىَس داسد؟ٍسٍد تِ دٍسُ ّای واسضٌاسی ًاپیَستِ داًطگاُ جاهغ تا ضشط هؼذل اًجام هی ضَد ٍ ًیاص تِ وٌىَس ًذاسد.
- 10تشای ٍسٍد تِ سضتِ ّای واسضٌاسی ًاپیَستِ چِ هؼذلی هٌاسة است؟
ایٌىِ تا چِ هؼذلی هی تَاى پزیشفتِ ضذ تستگی تِ-1سضتِ اًتخاتی  -2سایش ضشوت وٌٌذگاى دٍسُ  -3تستِ تِهشوض اًتخاتی داسد.
هثالً هوىي است تا هؼذل  14دس سضتِ هؼواسی لثَل ًطَیذ اها دس سضتِ هذیشیت اهَس فشٌّگی پزیشفتِ ضَیذ.
ّوچٌیي هوىي است دس یه هشوض لثَل ًطَیذ اها دس هشوض دیگشی پزیشفتِ ضَیذ
ّوچٌیي هوىي است ایي دٍسُ تا هؼذل 14دس یه سضتِ لثَل ضَیذ اها ّیچ تضویٌی ًیست وِ تا ایي هؼذل دٍسُ ی
تؼذی دس ّویي سضتِ هحل پزیشفتِ ضَیذ.
- 11داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی دس سال چٌذ تاس پزیشش داًطجَ داسد؟
پزیشش داًطجَ دس ایي داًطگاُ هؼوَالً  2دٍسُ دس سال اًجام هی ضَد.
یىثاس دس اٍاخش تیشهاُ ٍ اٍایل هشداد هاُ  :پزیشفتِ ضذگاى ایي دٍسُ  ،هْش هاُ ّواى سال ضشٍع تِ تحصیل خَاٌّذ
ًوَد.
یىثاس دس اٍاخش آرس هاُ ٍ اٍایل دی هاُ  :پزیشفتِ ضذگاى ایي دٍسُ  ،تْوي هاُ ّواى سال ضشٍع تِ تحصیل خَاٌّذ
ًوَد.
- 12آیا هی تَاًن دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ  ،سضتِ ی دیگشی غیش اص سضتِ ای وِ دس همغغ واسداًی تحصیل ًوَدُ
ام اًتخاب وٌن؟

تلِ  ،تذٍى تَجِ تِ سضتِ واسداًی ،هی تَاى ّش یه اص سضتِ ّای همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ سا اًتخاب ًوَد.
ٍ دس ایي ساتغِ ّیچ هحذٍدیتی ٍجَد ًذاسد .لیىي سضتِ ّای هشتثظ تا واسداًی دس اٍلَیت پزیشش تاالتشی لشاس داسًذ.
تٌاتشایي اگش هؼذل ضوا دس دٍسُ واسداًی پاییي است تَصیِ هی ضَد دس اًتخاب ّای خَد حتواً سضتِ ّای
هشتثظ تا واسداًی سا ًیض اًتخاب ًواییذ تا احتوال پزیشش ضوا افضایص یاتذ.
- 13اگش دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ ،سضتِ ی دیگشی غیش اص سضتِ همغغ واسداًی خَد اًتخاب ًواین ،آیا ًیاص تِ
گزساًذى ٍاحذّای پیص ًیاص داسم؟ آیا دس ایي صَست اص سایش داًطجَیاى ػمة تشخَاّن تَد؟
چٌاًچِ دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ دس سضتِ ی غیش هشتثظ تِ واسداًی خَد پزیشفتِ ضَیذ ،هی تایست ٍ8احذ پیص
ًیاص اخز ًواییذ .ایي ٍ 8احذ دس اٍلیي تشم ،دس وٌاس سایش ٍاحذّا اسائِ خَاّذ ضذ ٍ ولیِ ی داًطجَیاى لادس خَاٌّذ
تَد وِ ّوضهاى دٍسُ ی خَد سا تِ اتوام تشساًٌذ.
- 14آیا هذاسن داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی هؼتثش است؟
تلِ ،داًطگاُ جاهغ هاًٌذ داًطگاُ سشاسشی ،داًطگاُ آصاد ٍ داًطگاُ پیام ًَس صیش ًظش ٍصاست ػلَم فؼالیت داسد
ٍ پس اص دسیافت هذسن واسضٌاسی دس ایي داًطگاُ  ،دس هماعغ تاالتش هی تَاى دس ّش یه اص داًطگاُ ّای جاهغ ػلوی
واستشدی ،سشاسشی ،آصاد ،غیشاًتفاػی ٍ پیام ًَس اداهِ تحصیل داد.
-15دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ چٌذ ٍاحذ هی تایست گزساًذُ ضَد ٍ ول دٍسُ چِ هذت صهاى عَل هی وطذ؟
دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ حذٍداً ٍ 72احذ هی تایست گزساًذُ ضَد .عَل دٍسُ واسضٌاسی ًاپیَستِ  2سال (
4تشم ) هی تاضذ .ضشٍع تشم ّا هْش هاُ ٍ تْوي هاُ هی تاضذّ .وچٌیي هؼوَالً دس تاتستاى ّش سال دسٍس جثشاًی ٍ
دسٍس ػوَهی تِ صَست اختیاسی اسائِ هی ضَد.
- 16دس صَست ثثت ًام دس دٍسُ ّای واسضٌاسی ًاپیَستِ ٍ دٍسُ ّای واسداًی  ،جَاب لثَلی یا ػذم لثَلی چِ هَلغ
هی آیذ؟
هؼوَالً ًتیجِ ی پزیشش داًطگاُ جاهغ تیي  20تا  30سٍص پس اص ثثت ًام ،اص عشیك ٍب سایت  sanjesh .orgاػالم هی
ضَدّ .وچٌیي دس صَست لثَلی تشای داًطجَ پیاهه اسسال خَاّذ ضذ.

- 17چٌاًچِ لثالً دس داًطگاُ دیگشی تحصیل وشدُ تاضن ٍ اًصشاف دادُ یا اخشاج ضذُ تاضن ٍ یا دسسن سا سّا وشدُ
تاضن ،آیا دسٍس گزساًذُ دس داًطگاُ لثلی ،لاتل تغثیك است؟
تلِ ،ولیِ دسٍسی وِ اص ًظش ًام ٍ تؼذاد ٍاحذ دس سضتِ ی اًتخاتی جذیذ یىساى تاضٌذ ،لاتل تغثیك هی تاضذ.وافی
است داًطجَ سیض ًوشات خَد سا تِ صَست هحشهاًِ اص داًطگاُ لثلی خَد دسیافت ًوَدُ ٍ تِ هشوضجذیذ اسائِ دّذ.
ّوچٌیي ًوشاتی لاتل هؼادل ساصی ّستٌذ وِ تاالی  12تاضٌذ.
- 19هي هذسن واسداًی (فَق دیپلن) خَد سا اص داًطگاُ سشاسشی/داًطگاُ آصاد /داًطگاُ پیام ًَس دسیافت ًوَدُ ام ،آیا
اهىاى اداهِ تحصیل دس همغغ واسضٌاسی ًاپیَستِ داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی سا داسم؟
تلِ
- 20تؼشیف ضاغل دس داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی چیست؟ آیا جْت ضشوت دس سْویِ ضاغلیي هی تایست فمظ دس
هشاوض دٍلتی ضاغل تاضین؟
تؼشیف ضاغل تشای هشاوض هختلف داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی هتفاٍت است .هثال دس هشوض ػلوی واستشدی ٍاحذ 11
تْشاى ضاغل تِ وسی گفتِ هی ضَد وِ دس یىی اص هشاوض دٍلتی ٍ یا خصَصی هطغَل تِ واس تاضذ .چٌاًچِ هؼذل دٍسُ
واسداًی هتماضی پاییي تاضذ ،هتماضی هی تَاًذ تشای افضایص احتوال لثَلی اص سْویِ ضاغلیي استفادُ ًوایذ.
-21هي دس حال حاضش داًطجَی دٍسُ ی واسداًی ّستن .دس چِ صَست هی تَاًن تشای دٍسُ ی واسضٌاسی ًاپیَستِ
ضشوت وٌن؟
ولیِ ی داًطجَیاى همغغ واسداًی وِ هایل تِ ضشوت دس دٍسُ ّای واسضٌاسی هْشهاُ هی تاضٌذ هی تایست حذاوثش تا
 31ضْشیَس ولیِ ی ٍاحذّای خَد سا تا ًوشُ لثَلی گزساًذُ تاضٌذ .تٌاتشایي چٌاًچِ هؼذل واسداًی ضوا دس ٌّگام ثثت
ًام واسضٌاسی لغؼی ًیست ،هؼذل خَد سا چٌذ صذم پاییي تش دس ًظش تگیشیذ تا دس صَست لثَلی دچاس هغایشت هؼذل
ًطَیذ.

-22والس ّا دس عَل ّفتِ چگًَِ تشگضاس هی ضَد؟
داًطجَ هی تَاًذ اًتخاب ٍاحذ سا دس ّش تشم تِ گًَِ ای اًجام دّذ وِ والس ّایص دس ٍ 2یا  3سٍص هتوشوض تاضذ.
-23آیا تا واسضٌاسی حمَق داًطگاُ جاهغ ػلوی ٍواستشدی هیطَد دس آصهَى واًَى ٍوال ضشوت وشد.
تلِ تِ ضشعی وِ واسداًی حمَق ًیض داضتِ تاضیذ.

-24آیا داًطجَیاى داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی هی تَاًٌذ اص یه هشوض تِ هشوض دیگشی هٌتمل ضًَذ؟
تلِ ،اًتمال داًطجَ اص هؤسسات ٍ هشاوض آهَصش ػلوی واستشدی تْشاى تِ ضْشستاًْا ٍ اص ضْشستاًْا تِ یىذیگش ،دس
یه سضتِ ٍ دس یه همغغ ،تِ ضشط هَافمت هشوض هثذأ ٍ همصذ ،تالهاًغ است .وِ الثتِ ایي واس تا سختی ّای صیادی
تشای هَافمت دٍهشوض هَاجِ است.
-25آیا اهىاى تغییش سضتِ دس داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی ٍجَد داسد؟ تغییش سضتِ چِ ضشایغی داسد؟
تلِ ،داًطجَ دس عَل دٍساى تحصیل دسهمغغ واسداًی ٍ واسضٌاسی هی تَاًذ ،تا داضتي ضشایظ صیش ٍ هَافمت گشٍُ
آهَصضی ریشتظ اص یه سضتِ تِ سضتِ دیگش دس یه گشٍُ آصهایطی ٍ ّواى داًطگاُ تغییش سضتِ دّذ:
-1اداهِ تحصیل هتماضی دس سضتِ لثلی اص ًظش همشسات آهَصضی تالهاًغ تاضذ.
-2حذالل  ٍ 1/6حذاوثش ٍ 2/3احذّای دٍسُ سا گزساًذُ تاضذ.
ً-3وشُ آصهَى ٍسٍدی هتماضی اص ًوشُ آصهَى پاییي تشیي فشد پزیشفتِ ضذُ دس سْویِ ٍ سضتِ هَسد تماضا دس ّواى
سال ووتش ًثاضذ.
- 4تاتَجِ تِ حذاوثش هذت هجاص تحصیل ،اهىاى گزساًذى ٍاحذّای دسسی هَسد ًیاص دس سضتِ جذیذ سا داضتِ تاضذ.
-26هْواى ضذى داًطجَیاى داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی چِ ضشایغی داسد ؟
هَافمت هشاوض هثذأ ٍ همصذداًطجَ تایذ حذالل یه ًیوسال تحصیلی خَد سا دس داًطگاُ هثذأ گزساًذُ تاضذ.هْواى ضذى داًطجَ دس یه داًطگاُ تشای گزساًذى یه یا چٌذ دسس تِ صَست ته دسس تاًظش داًطگاُ هثذأ ٍهَافمت داًطگاُ همصذ تالهاًغ است.
ّش داًطجَ دس ّش سضتِ هی تَاًذ حذاوثش یه ًیوسال دس دٍسُ واسداًی ،یا دٍ ًیوسال دس دٍسُ واسضٌاسی ،دس یهداًطگاُ  ،تِ عَس توام ٍلت ،تِ صَست هْواى تحصیل وٌذ .دس ّش حال ًثایذ تؼذاد دسٍسی سا وِ داًطجَ تِ صَست
هْواى (چِ تِ صَست توام ٍلت ٍ چِ تِ صَست ته دسس) دس یه یا چٌذ داًطگاُ گزساًذُ است ،اص  40دسصذ ول
ٍاحذّای دٍسُ تجاٍص وٌذ.
ٍاحذّایی سا وِ داًطجَی هْواى دس یه داًطگاُ هی گزساًذ ،ػیٌاً دس واسًاهِ اٍ دس داًطگاُ هثذأ ثثت ٍ تغثیكٍاحذ دادُ هی ضَدً ٍ .وشات آًْا دس هحاسثات هیاًگیي ًیوسال ٍ هیاًگیي ول اٍ هٌظَس خَاّذ ضذ.

-داًطجَ تایذ ضْشیِ ثاتت سا تِ حساب هشوض هثذأ ٍ ضْشیِ هتغیش سا تِ حساب هشوض همصذ ٍاسیض وٌذ.

