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 آنها در سازمان سنجش آموزش کشور  تاریخ های ثبت نام به همراه غیرانتفاعی بیهق -ی موسسه آموزش عالی غیردولتیمعرفی عناوین رشته ها
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 ناپیوسته  کارشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
 متوسطه  کامل دیپلم دارندگان برای

 و پیش دانشگاهی

  و فنی )هنرستان پیوسته کاردانی

 کاردانش(

 حسابداری مهندسی عمران گرایش زلزله
کارشناسی پیوسته مهندسی  

 کامپیوتر نرم افزار
 الکترونیک عمومی 

 مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی مهندسی عمران گرایش سازه 
کارشناسی پیوسته مهندسی  

 عمران 
 کامپیوتر نرم افزار  

 مربی کودک  برق  مهندسی  پیوسته  کارشناسی افزار  نرم مهندسی حر فه ای کامپیوتر مشاوره گرایش مشاوره خانواده

 
مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 عمران کارهای عمومی ساختمان صنایع  مهندسی  پیوسته  کارشناسی

 معماری - نقشه کشی معماری  معماری   مهندسی  پیوسته  کارشناسی مهندسی اجرایی عمران 

  کارشناسی پیوسته روانشناسی مهدسی حرفه ای معماری  

  ناپیوسته  - کاردان فنی عمران )ساختمان( مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال  

  حقوق  پیوسته  کارشناسی  

  مشاوره   پیوسته  کارشناسی  

 

 

 

 

 

 

 معرفی عناوین رشته ها 
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  در نام  ثبت طریق  از فقط دانشجویان های پذیرش کلیه رساند  می بیهق عالی آموزش موسسه در تحصیل متقاضیان کلیه اطالع به

 باشد  می میسر کشور آموزش  سنجش  سازمان سایت

 
 

 

 1401سال   یوستهناپ  یکاردانی به کارشناسدر دوره  )معدل دوره کاردانی( یلیبا سوابق تحص یرشپذ  ینام در رشته هاثبت  ➢

 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور  1401شهریور   چهارملغایت  1401شهریور ماه  اولتاریخ شروع ثبت نام از سه شنبه  ➢

 

 بیهق در دفترچه سازمان سنجش کد رشته موسسه  عنوان رشته 

 5240 حسابداری 

 1413 مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی 

 2822 افزار  نرم مهندسی حر فه ای کامپیوتر

 1932 مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطالعات 

 4416 مهندسی اجرایی عمران 

 3342 مهدسی حرفه ای معماری 

 1885 مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال 
 

 

 

 کشور آموزش سنجش سازمان غیرانتفاعی-غیردولتی موسسات در دانشجو پذیرش های اطالعیه آخرین

  ناپیوسته کارشناسی به کاردانی مقطع
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 1401سراسری سال   پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ثبت نام و انتخاب رشته ➢

)آخرین مهلت ثبت نام است و    از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 1401شهریور   6لغایت  1401مرداد ماه  18تاریخ شروع ثبت نام از سه شنبه  ➢

 تمدید شده است( 

 

 کد رشته موسسه بیهق در دفترچه سازمان سنجش  عنوان رشته 

 13341 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

 13340 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 

 13338 برق  مهندسی پیوسته کارشناسی

 13339 صنایع  مهندسی پیوسته کارشناسی

 13342 معماری  مهندسی پیوسته کارشناسی

 13344 کارشناسی پیوسته روانشناسی 

 شود  مراجعه دفترچه به ناپیوسته  -کاردان فنی عمران )ساختمان(

 13343 حقوق  پیوسته کارشناسی

 13345 مشاوره  پیوسته کارشناسی
 

 

 

 

 

  پیوسته کارشناسی مقطع
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 1401غیرانتفاعی سال  -ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وره های کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفهثبت نام در د  ➢

 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور  1401شهریور   چهارملغایت  1401شهریور ماه  اولتاریخ شروع ثبت نام از سه شنبه  ➢

 

 کد رشته موسسه بیهق در دفترچه سازمان سنجش  عنوان رشته 

 8109 الکترونیک عمومی 

 2259 نرم افزار کامپیوتر 

 6124 مربی کودک 

 4120 عمران  

 4649 معماری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیوسته کاردانی مقطع
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 .هستیم 1401وجود ندارد. منتظر اعالم نتایج ورودی مهر  1401 ی برای مهرثبت نام ➢

 

 

 کد رشته موسسه بیهق در دفترچه سازمان سنجش  عنوان رشته 

 ------------------ مهندسی عمران گرایش زلزله 
 ------------------ مهندسی عمران گرایش سازه 

 ------------------ مشاوره گرایش مشاوره خانواده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع

 پیوسته
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 کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای کاردانی به کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری سراسری عنوان

 زمان ثبت نام 

 :نوبت اول
 1401/ 08/ 14تا  8

 :نوبت دوم
 1402/ 01/ 21تا  15

 1401/ 09/ 22تا  16 1401/ 08/ 29تا  22
 تا  1402/ 03/ 28

04 /04 /1402 

 تا  1402/ 04/ 18

25 /04 /1402 

 اجرای آزمون 

 :نوبت اول
 پنجشنبه و جمعه

 1401/ 10/ 30و  29

 :نوبت دوم
 چهارشنبه و پنجشنبه 

 1402/ 04/ 15و  14

 صبح پنجشنبه 

11 /12 /1401 

عصر پنجشنبه و صبح و  

 عصر جمعه 

 1401/ 12/ 12 تا  1401/ 12/ 11از  

 1402/ 06/ 03جمعه  1402/ 06/ 03جمعه 

 توضیحات

پیوسته کارشناسی  کلیه رشته ای 

)شرط موسسه بیهق بدون آزمون 

م  اعالمی باشند و طبق ( معدل

آنها آغاز  سازمان سنجش ثبت نام 

 خواهد شد

رشته دکتری در  

 ق نداریم ه بیهموسس 

های موسسه  کلیه رشته 

  قبولی در  بیهق از طریق

 می پذیرد  دانشجوآزمون 

  کلیه رشته ای 

پیوسته  ناکارشناسی  

موسسه بیهق بدون  

می  ( )شرط معدلآزمون 

م  اعال باشند و طبق 

سازمان سنجش ثبت  

 آنها آغاز خواهد شد نام  

پیوسته   ردانیکا  کلیه رشته ای 

)شرط موسسه بیهق بدون آزمون 

م  اعالمی باشند و طبق ( معدل

آنها آغاز  سازمان سنجش ثبت نام 

 خواهد شد

 

 

 1402سال  یسراسر یهاآزمون یبرنامه زمانی ثبت نام و برگزار

 


