
 

 

 دفترچه کارشناسی ناپیوسته بررسی ثبت نام و انتخاب رشته 

در مقاله کاردانی به کارشناسی ناپیوسته توضیحاتی در رابطه با نحوه انتخاب رشته  

داشتیم. در آن مقاله به زمان، هزینه، نوع انتخاب ها و برخی تعاریف دیگر پرداختیم. در  

خرداد ماه در  23ثبت نام و انتخاب رشته دیروز  کارشناسی ناپیوسته حال حاضر دفترچه

خرداد ماه نسبت به   30سایت سازمان سنجش منتشر شد. داوطلبان گرامی بایستی تا 

معین نمودن وضعیت خود در رابطه با مقطع کارشناسی ناپیوسته اقدام نمایند. آقایان  

 نظام وظیفه مورد قبولی داشته باشند. توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام شرایط 

عدم توجه به مورد خدمت سربازی ممکن است سبب اختالل در امر ثبت نام شود یا برای  

کسانی که بنابه شرایطی مایل به ثبت نام نیستند شرایط ادامه تحصیل را سلب نماید. 

وده و  ه تمدید نبداوطلبان فرآیند ثبت نام خود را به روزهای آینده منتقل نکرده و دلخوش ب

سریع فرآیند را به اتمام برسانند. همانطور که انتظار میرفت میزان هزینه ثبت نام نسبت  

تومان رسیده است. برای متقاضیان دانشگاه و    68000به سال قبل افزایش داشته و به 

تومان  850تومان پرداخت گردد.  13700موسسات غیرانتفاعی به طور مجزا بایستی مبلغ 

 رای پیامک های اطالع رسانیلحاظ شده است.نیز ب

در این مقاله قصد بررسی دفترچه کارشناسی ناپیوسته را داریم. در صورت وجود هرگونه  

 سوال و انجام امور ثبت نامی با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

 ثبت نام اقدامات قبل ازدفترچه کارشناسی ناپیوسته : 

ابتدا الزم به ذکر است که تمامی مراحل ثبت نامی از طریق سایت سازمان سنجش به  

یعنی جدول زمان بندی ارائه شده   1صورت می پذیرد. جدول شماره  sanjesh.orgنشانی 

 در دفترچه کارشناسی ناپیوسته بدین صورت است: 

 تاریخ موضوع  ردیف

 خرداد  30تا  23 یزمان ثبت نام و انتخاب کد رشته محل های تحصیل 1

استقرار اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته با امکان  2

 مشاهده و ویرایش 

 همزمان با ثبت نام 

 مرداد 18و  11 انتشار اطالعیه دریافت کارت آزمون  3

 مرداد 21تا  19 دریافت کارت و راهنمای شرکت در آزمون  4

 مرداد ماه 22 زمان برگزاری آزمون  5

 دهه سوم شهریور  اعالم نتایج نهایی زمان  6

 



 

 

مهم بوده و نیاز به آگاهی از آن در دفترچه کارشناسی ناپیوسته از جمله تعاریفی که 

 است موارد ذیل می باشد: 

 گروه: رشته های تحصیلی مختلف بنابه تجانس در دسته های مختلفی قرار می گیرند. 

 فنی و مهندسی  •

 کشاورزی و منابع طبیعی •

 هنر •

 دامپزشکی  •

 علوم پزشک  •

 علوم پایه  •

 علوم انسانی  •

مجموعه ثبت نامی: رشته های هر گروه بنابه همپوشی و نزدیکی به هم یک مجموعه  

 ثبت نامی را تشکیل می دهند. 

هر داوطلب مجاز به ثبت نام در یک  ایط دفترچه کارشناسی ناپیوسته طبق شر نکته:

 می باشد. مجموعه ثبت نامی

اشاره به با یا بدون آزمون بودن پذیرش رشته دارد. با آزمون از طریق آزمون شیوه پذیرش: 

 معدل کل مقطع کاردانی می باشد. و رتبه و بدون آزمون از طریق 

 

 آزمون و بدون دفترچه کارشناسی ناپیوسته : رشته های با 

نیازی به شرکت  زمون دارند، ای بدون آدانشجویانی که تصمیم به انتخاب رشته رشته ه

ا آزمون را نخواهند خاب رشته های ب تشرکت امان ان در آزمون ندارند. البته در صورت عدم

در ذیل بر اسا دفترچه   ست.وطلبان با آزمون بالعکس امورد برای داداشت. این 

 اره شده است: شاکارشناسی ناپیوسته به رشته ها 

 : رشته های با آزمون

 مایشگاهی زعلوم آ •

 اتاق عمل  تکنولوژی •

 تکنولوژی پرتوشناسی  •

 بهداشت عمومی  •

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  •

 مامایی  •



 

 

 رشته های بدون آزمون:

 گروه علوم پزشکی: 

 هوشبری  •

 یساخت پروتزهای دندان  •

 مدارک پزشکی  •

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  •

 ت محیطش ی بهدامهندس •

 رعایت اصل تجانس برای گروه علوم پزشکی الزامی است. نکته:

 روه کشاورزی و منابع طبیعی: گ

 پرورش طیور  •

 علوم دامی •

 یاهیتولیدات گ •

 گیاه پزشکی  •

 شیالت  •

 ماشین های کشاورزی  •

 علوم و صنایع دامی  •

 آبیاری و منابع طبیعی مهندسی  •

 روه علوم پایه: گ

 آمار  •

 انی: سنروه علوم اگ

 علوم ورزشی  •

 وق  حق •

 مدیریت  •

 ظامی علوم انت •

 داری حساب •

 زبان انگلیسی  •

 آموزش راهنمایی و مشاوره •

 پرورش ابتداییو آموزش  •

 تربیت معلم قرآن کریم  •

 روه هنر: گ



 

 

 ت طراحی دوخ •

 صنایع دستی  •

 طراحی پوشاک  •

 سمی هنرهای تج •

 نوازندگی ساز ایرانی  •

 مرمت و احیای بناهای تاریخی  •

 : گروه دامپزشکی 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و بهداشت غذایی •

 و مهندسی: گروه فنی 

 برق  •

 مواد •

 معدن •

 کامپیوتر  •

 معماری  •

 ایمنی صنعتی  •

 ساخت و تولید  •

 صنایع شیمیایی  •

 صنایع چوب و مبلمان  •

 مکانیک  •

 نقشه برداری  •

 سازی شهر •

 صنایع نساجی  •

 مهندسی اجرایی عمران •

ر حال تحصیل هستند طبق در دوره روزانه قبول و د 1399انی که در سال متقاضی :نکته

 پذیرش در دوره روزانه نمی باشند. چه کارشناسی ناپیوسته مجاز بهدفتر

 

 ک الزم ثبت نامیشناسی ناپیوسته : مداردفترچه کار

 شناسنامه و کارت ملی •

 اری شده شماره سریال کارت اعتباری خرید •

 فایل عکس اسکن شده •

 کد نظام وظیفه داوطلبان مرد •



 

 

 کد و نام مجموعه ثبت نامی •

 معدل مقطع کاردانی  •

 مدرک کد رشته تحصیل مقطع کاردانی و کد موسسه دریافت  •

 کد پیگیری مربوط به سهمیه ایثارگران و رزمندگان •

 رقمی مربوط به داوطلبان غیر ایرانی  13کد  •

 کد عنوان شهرستان برای تعیین حوزه امتحانی کد پستی محل سکونت و  •

 

 دفترچه کارشناسی ناپیوسته : مجموعه های ثبت نامی

 مجموعه ثبت نامی کد  مجموعه ثبت نامی کد  عه ثبت نامیمجمو کد 

 آن کریم تربیت معلم قر 513 مهندسی اجرایی عمران  232 ایمنی صنعتی  202

مهندسی آبیاری و منابع   301 برق  204
 طبیعی

 ی ر احسابد 514

 مدیریت  518 م دامیعلو 306 ساخت و تولید  206

 حقوق  519 تولیدات گیاهی 307 نایع شیمیایی ص 208

 طراحی و دوخت  601 شیالت  309 امپیوتر ک 210

 صنایع دستی  602 و صنایع غذاییعلوم  311 مواد 211

مرمت و احیاء بناهای   603 گیاه پزشکی  312 دنمع 213
 خی تاری 

 نی نوازندگی ساز ایرا 604 آمار  401 معماری  214

ش و مترجمی زبان  آموز 504 مکانیک  215
 انگلیسی 

 هنرهای تجسمی  605

 طراحی پوشاک  606 باستان شناسی  511 نقشه برداری  216

علوم آزمایشگاهی   701 علوم ورزشی  512 شهرسازی  217
  بهداشت   دامپزشکی و

 صنایع غذایی 

 

نسبت به مطالعه دفترچه کارشناسی  داوطلبان  الزم به ذکر است که حتما نکته:

 مرد اشاره نمود:از نکات مهم می توان به این ناپیوسته اقدام نمایند. 

د را اخذ  ومدرک خ 31/ 1400/06متقاضی شرکت و ثبت نام بایستی تا تاریخ  ویاندانشج

.  تا بتوانند برای کد رشته های نیمسال اول و دوم تقاضای خود را ثبت نمایند نموده باشند

اخذ می نمایند فقط مجاز به انتخاب   1400/11/30افرادی که مدرک خود را تا تاریخ 

 د شد.ه باطل خواخارج از این موارد قبولی داوطلب  نیمسال دوم می باشند.

 

ی  پیوسته اقدام نمودیم. برادر این مقاله به بررسی مختصر دفترچه کارشناسی نا

دفترچه کاردانی به کارشناسی ناپیوسته را مطالعه نمایید. در صورت  اطالعات بیشتر حتما 



 

 

جهت مشاوره تحصیلی با مشاورین راز ماندگار در ارتباط ل می توانید وجود هرگونه سوا

 باشید. 


