
راهنماي ثبت نام و انتخاب 
رشته

مقطع کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی 
1400مهرماه 

دانشگاه معماري و هنر پارس 
و دانشگاه سطح یک بر اساس نظام رتبه بندي وزارت علوم،تحقیقات

فناوري



 در جلسه آزمون حضور پیدا :(نموده اندافرادي که در آزمون سراسري ثبت نام

)کرده اند یا غیبت داشته اند

.ابتدا به سایت سازمان سنجش وارد شوید: گام اول -1

.سپس گزینه ي سراسري را انتخاب کنید:  گام دوم -2

.را انتخاب نمایید1400گزینه ي انتخاب رشتۀ : گام سوم -3

خاب رشته ي بدون خرید کارت اعتباري براي انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی به روند انت: نکته (

)خود ادامه دهید

.در پایین صفحه تیک را فعال کرده و بر روي تائید و گام بعدي کلیک نمایید: گام چهارم -4

رقمی مورد استفاده براي آزمون سراسري وارد صفحه ي انتخاب رشته 16با سریال : گام پنجم -5

.شوید

.با دقت در قسمت هاي مشخص شده کد رشته ي مورد نظر خود را وارد کنید: گام ششم -6
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.وارد شویدsanjesh.orgابتدا به سایت سازمان سنجش به آدرس : گام اول -1

.سپس گزینه ي سراسري را انتخاب کنید:  گام دوم -2

.را انتخاب نمایید1400گزینه ي انتخاب رشتۀ : گام سوم -3

)دبدون خرید کارت اعتباري براي انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی به روند انتخاب رشته خود ادامه دهی: نکته (
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در پایین صفحه تیک: گام چهارم -4

را فعال کرده و بر روي تائید و گام 

.بعدي کلیک نمایید

رقمی 16با سریال : گام پنجم -5

مورد استفاده براي آزمون سراسري 

.وارد صفحه ي انتخاب رشته شوید



براي ورود به سیستم ثبت نام 3و 2در این مرحله ضمن توضیح ذکر شده در صفحه ي اول، از یکی از روش هاي 6
.و انتخاب رشته استفاده کنید



 نکرده اند افرادي که در آزمون سراسري ثبت نام:
.ابتدا به سایت سازمان سنجش وارد شوید: گام اول -1

.سپس گزینه ي سراسري را انتخاب کنید:  گام دوم -2

.را انتخاب نمایید1400گزینه ي انتخاب رشتۀ : گام سوم -3

)شما براي انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی باید کارت اعتباري را خریداري کنید: نکته (

.در باالي صفحه سمت راست گزینه ي خرید کارت را انتخاب فرمایید: گام چهارم -4

ن سراسري سریال سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمو(در این قسمت شما گزینۀ اول : گام پنجم -5

سـپس بـر .را خریداري کنیـد) ) ثبت نام نکرده اند1400مخصوص داوطلبانی که در آزمون سراسري سال (1400مهر ماه سال 

.روي گزینه تائید و ادامه کلیک فرمایید

با دقت در قسمت هاي مشخص شده اطالعات خود را وارد کرده و از طریـق درگـاه هزینـه مشـخص شـده را : گام ششم -6

.پرداخت نمایید

.فعال کرده و ادامه روند پرداخت را انتخاب نمایید... ) ضمن مطالعه دقیق (تیک : گام هفتم -7

.                وارد درگاه پرداخت شده و مبلغ را واریز کنید: گام هشتم-8

)رقمی 12ثبت نام از طریق سریال .(رقمی خود را یادداشت کرده و نگهداري کنید12در پایان کد 



.در این مرحله وارد قسمت سراسري شده و بر روي گزینه مشخص شده کلیک فرمایید:گام نهم -9

.گزینه ي ثبت نام در باالي صفحه سمت راست را انتخاب فرمایید: گام دهم -10

.سپس تیک را فعال کرده و وارد مرحله ي انتخاب رشته شوید.رقمی خریداري شده را وارد نمایید12شماره سریال -11
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 رقمی خود را یادداشت کرده و نگھداری کنید12در پایان این مرحلھ لطفا سلایر.









کدرشتهنام رشتهردیفکدرشتهنام رشتهردیف

تلویزیون و هنرهاي 1232412چند رسانه اي1
12335دیجیتالی

12336تولید سیما1232513معماري داخلی2

12337سینما1232614مهندسی شهرسازي3

12338طراحی صنعتی1232715مهندسی صنایع 4

12339طراحی لباس1232816مهندسی عمران5

مهندسی مدیریت 6
طراحی و ساخت طالو 1232917پروژه

12340جواهر

12341عکاسی 1233018مهندسی معماري7

12342مرمت بناهاي تاریخی1233119باستان شناسی8

12343نقاشی1233220ادبیات نمایشی9

12344نمایش عروسکی1233321ارتباط تصویري10

12345هنرهاي اسالمی1233422بازیگري11
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