
 

 
 

برای تمام داوطلبان و متقاضیان اعالم شد. کلیه افراد متقاضی   1401-1401شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور

ثبت نام در دانشگاه پیام نور باید با اطالع از شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور اقدام به ثبت نام در این دانشگاه  

ن است فرد متقاضی با این سؤاالت روبرو شود که معایب دانشگاه پیام نور معتبر و شناخته شده کنند. اما در این میان ممک

م نور هر  چیست و در این میان چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند ؟ حتی با توجه به قلق درس خواندن در دانشگاه پیا 

 شخص به دنبال اطالع از این موضوع است که در دانشگاه پیام نور چگونه درس بخوانیم ؟ 

  

در این نوشته، سعی در ارائه توضیحاتی در رابطه با شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور را برای شما دوستان  

عزیز داریم. از طرفی پاسخگوی سؤاالت مطرح شده در باال نیز برای شما دوستان و عزیزان مایل به ادامه تحصیل در این 

 .دانشگاه جامع نیمه دولتی هستیم

  

عیهاطال : 

مرداد ماه ادامه دارد 23مرداد ماه شروع و تا  18، از تاریخ 1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور  . 

  

  

https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9/


 

 
 

 

  

   اهمیت اطالع از شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور چیست؟

پیام نور مطرح شود که چرا باید از شاید در اینجا این سؤال برای شما دوستان و عزیزان مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه 

 شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور مطلع شد؟ 

علت اهمیت اطالع از شرایط ورود به دانشگاه پیام نور چیست؟ در پاسخ باید خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که  

آن ها نمی توان اقدامی برای   ه بدون برخورداری ازشرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور به اندازه ای مهم هستند ک

 .ثبت نام کرد

حتی اگر یکی از این شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور را نداشته باشید امکان ثبت نام در این دانشگاه و در دوره  

 .بدون آزمون را ندارید

ورودی   دفترچه ثبت نام بدون آزمون دقت داشته باشید که شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور هر ساله در

 .دانشگاه ها منتشر می شود و به اطالع داوطلبان و متقاضیان می رسد

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/08/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.jpg


 

 
 

  

  

روی لینک مربوطه   جهت اطالع از شرایط ضوابط و زمان ثبت نام غیرحضوری دانشگاه پیام نور

 کلیک کنید

  

  

   پیام نور بدون کنکور چیست؟ شرایط ثبت نام دانشگاه 

در ابتدا باید خدمت شما دوستان و یاران همیشه همراه عرض کنیم که شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور شامل دو  

 .دسته شرایط عمومی و اختصاصی می شود 

دوستان عزیز هستیمدر این بخش، با ذکر شماری از شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور در خدمت شما  . 

 برای کسب اطالعات بیشتری در رابطه با شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور با مشاوران حاضر در مجموعه 
 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

ط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور در اختیار شما مشاوران مجموعه ما می توانند اطالعاتی جامع را در رابطه با شرای

 .دوستان و عزیزان داوطلب و متقاضی قرار دهند

  

  

در حکم مجوز برای ورود به دانشگاه پیام نور است  شرایط ثبت نام پیام نور بدون کنکوردارا بودن   

  

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

   شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور )شرایط عمومی(

چ یک از داوطلبان نباید مشکل اخالقی داشته باشند و یا معتاد به مواد مخدر باشندهی . . 

نداشتن هیچ گونه سابقه عضویت در سازمان های فراماسونری و غیر قانونی جهت ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون   .

 .کنکور الزامی است

نباید مخالفتی با نظام مقدس جمهوری   بدون کنکور دانشگاه پیام نور هیچ یک از داوطلبان و متقاضیان ثبت نام در دوره .

 .اسالمی ایران داشته باشند

همه افراد و متقاضیان ثبت نام در دانشگاه پیام نور و در دوره بدون آزمون باید به یکی از ادیان از جمله دین اسالم اعتقاد  .

 .و باور قلبی داشته باشند

  

  

  )شرایط اختصاصی(شرایط ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور  

در صورتی که فرد دانشجوی دانشگاه های غیر روزانه است و تمایل به ثبت نام در دانشگاه پیام نور در دوره بدون را  .

دارد می تواند به راحتی بعد از انجام ثبت نام در این مرکز دانشگاهی برای انصراف از دانشگاه محل تحصیل اقداماتی را 

 .انجام دهد

فرد مایل به ثبت نام در دوره بدون کنکور دانشگاه پیام نور لزوماً باید برای دریافت مدرک پیش دانشگاهی، کاردانی و هر  .

 .یا حتی مدرک تحصیلی دیپلم دوره نظام جدید یا نظام قدیم خود تا آخرین روز شهریور ماه هر سال اقدام فرمایند

کور دانشگاه پیام نور براساس معدل دیپلم فرد متقاضی و همین طور معدل  دقت داشته باشید که ثبت نام در دوره بدون کن .

 .کتبی فرد متقاضی امکان پذیر است

فارغ التحصیالن دیپلم فنی حرفه ای و کار دانش نظام قدیم نمی توانند برای ثبت نام کارشناسی بدون کنکور دانشگاه پیام .

شگاهی داشته باشندم اقدام کنند مگر اینکه مدرک پیش دان 1401نور مهر   

. همانند سال های قبل بر اساس معدل کتبی دیپلم داوطلبان خواهد بود.   ۱۴۰۱پذیرش بدون کنکور دانشگاه پیام نور 

داوطلبانی که برای اخذ دیپلم آن ها امتحان نهایی برگزار نشده، مانند رشته های فنی حرفه ای و یا دارندگان مدرک دیپلم  

شهریور ماه فرصت فارغ   30س معدل کل دیپلم خواهد بود. همچنین متقاضیان ورودی مهر تا نظام قدیم پذیرش بر اسا 

 .التحصیلی و اخذ مدرک را خواهند داشت 

. انصراف قطعی خود را اعالم نمایند 1401مرداد  31برای دانشجویان دوره روزانه الزم است تا  . 

https://irantahsil.org/category/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

 

  

  

   معایب دانشگاه پیام نور چیست؟ 

زیز خواننده این مقاله هم تمایل زیادی به ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور داشته باشید و از طرفی شاید شما دوست ع

 شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور را داشته باشید 

 اما شاید این سؤال از ذهن شما عبور کند که معایب دانشگاه پیام نور چیست ؟  .

ور باید خدمت شما دوستان عزیزی که شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور عرض  در رابطه با معایب دانشگاه پیام ن

 .کنیم که غیر حضوری بودن و کم بودن تعداد جلسات هر یک از دروس می تواند یکی از معایب دانشگاه پیام نور باشد

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/08/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.jpg


 

 
 

خودخوان هستند و کالسی برای آن ها برگزار نمی شود  حتی برخی از دروس کامالً  . 

یکی دیگر از معایب دانشگاه پیام نور برای افرادی که شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور را دارند این است که  

 .اساتید سؤاالت امتحانی را طرح نمی کنند و سؤال ها هم در مقایسه با سال های قبل به مراتب سخت تر شده است 

  

  

می توانید روی لینک مربوطه کلیک   جهت اطالع از روند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

 کنید

  

  

   چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند ؟ 

 شاید این سؤال برای شما دوست عزیز هم مطرح شود که چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند ؟ 

در پاسخ به این سؤال یعنی چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند ؟ باید خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که   

رادی به دانشگاه پیام نور می روند که وقت کافی برای شرکت در کالس های درسی را ندارندمعموالً اف . 

دیگر  حال این کمبود وقت می تواند به علت مشغله های کاری و با تشکیل خانواده و ازدواج باشد. با این توضیحات حتماً 

 .متوجه شده اید که چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند 

تن پاسخی کامل تر برای این پرسش یعنی چه کسانی به دانشگاه پیام نور می روند ؟ و افراد ثبت نام کننده در این برای یاف 

 .دانشگاه چه معموالً جزء چه کسانی هستند می توانید با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

   بخوانیم ؟ در دانشگاه پیام نور چگونه درس 

دوستان عزیز اجازه دهید یک رازی را به عنوان یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور به شما دوست عزیز بگویم و آن هم  

این است که تحصیل در دانشگاه پیام نور قلق خاصی دارد که در طول دوران تحصیل و با گذشت زمان می توانید از آن  

 .اطالع حاصل کنید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

ن سؤال برایتان مطرح شده است که در دانشگاه پیام نور چگونه درس بخوانیم ؟ شاید در اینجا ای  

در واقع، یافتن جوابی منطقی و درست برای این سؤال یعنی در دانشگاه پیام نور چگونه درس بخوانیم ؟ یکی از عوامل  

  .مؤفقیت در زمان تحصیل در این دانشگاه است

پیام نور و از طرف دیگر حجم باالی کتاب های    بودن آموزش در دانشگاه راستش را بخواهید با توجه به غیرحضوری 

درسی ارائه شده در این دانشگاه نیمه دولتی اطالع از پاسخ این سؤال یعنی در دانشگاه پیام نور چگونه درس بخوانیم ؟ برای  

 .شما دوست عزیز داوطلب ورود به این دانشگاه جامع الزامی است

ل یعنی چگونه در دانشگاه پیام نور درس بخوانیم ؟ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که به علت  در پاسخ به این سؤا

 .مفهومی بودن سؤاالت مطرح شده در امتحانات این دانشگاه شما باید مفهومی خواندن دروس را در پیش بگیرید

دهید و حتی از خواندن پاورقی های کتب نیز غافل  به این معنا که تمامی نکات و جزئیات را با دقت باال مورد مطالعه قرار

 .نشوید

از طرف دیگر، توصیه اکید ما این است که از کتب راهنمای دروس دانشگاه پیام نور به جای کتب اصلی استفاده کنید. حتماً  

 می پرسید چرا؟

ه هر یک از فصول کتاب و  در پاسخ باید عرض کنیم که علت این موضوع این است که در کتب راهنما می توانید خالص

 .همین طور تست های تألیفی و همین طور تست های مربوطه به امتحانات ترم های گذشته را پیدا کنید

با مطالعه این خالصه ها و تست های امتحانات ترم های گذشته و یا سؤاالت تألیفی است که می توانید تسلط خوبی روی  

ایت نمره خوبی را در امتحانات هر یک از ترم های تحصیلی دانشگاه پیام نور مطالب و محتوای درسی پیدا کنید و در نه

 .بدست آورید

دیگر جوابی منطقی و درست برای این سؤال یعنی در دانشگاه پیام نور چگونه   با ارائه توضیحات ارائه شده در باال مسلماً 

 .درس بخوانیم ؟ پیدا کرده اید

  

  



 

 
 

 

  

  

   نام در دانشگاه پیام نور بدون کنکور چه می دانید؟ در مورد زمان و نحوه ثبت

 .شاید شما دوستان عزیز متقاضی شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور را داشته باشید 

 اما آیا اطالعی از زمان و نحوه ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون کنکور دارید؟ 

م در دانشگاه پیام نور یکی از موارد بسیار مهمی است که برای ثبت نام باید عرض کنیم که اطالع از زمان و نحوه ثبت نا 

 .باید به آن توجه الزم را مبذول دارید

اگر به دنبال اطالع از زمان و نحوه ثبت نام در این دانشگاه نیمه دولتی هستید می توانید از کمک مشاوران حاضر در مرکز 

 .مشاوره ایران تحصیل استفاده کنید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/08/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.jpg


 

 
 

مجموعه ما می توانند اطالعاتی جامع را در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام در دانشگاه پیام نور در اختیار شما  مشاوران 

 .عزیزان متقاضی قرار دهند

  

  

 برای ثبت نام در دوره بدون کنکور پیام نور به چه مدارکی نیاز داریم؟ 

ر دانشگاه پیام نور به تهیه و ارائه مدارکی نیز نیاز  باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که ثبت نام در دوره بدون کنکو

 .دارد

 اما آیا اطالعی از مدارک تحصیلی و فردی مورد نیاز برای ثبت نام در دوره بدون کنکور پیام نور دارید؟

مشاوران حاضر در اگر به دنبال اطالع از لیست مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دوره بدون کنکور دارید می توانید با 

 .مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تا اطالعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند

  

  

   قبل از ثبت نام در دانشگاه پیام نور از مبلغ شهریه این دانشگاه مطلع شوید؟

یک از ترم های تحصیلی این دانشگاه  قبل از انجام ثبت نام در دانشگاه پیام نور بهتر است از مبلغ شهریه پرداختی در هر 

 .مطلع شوید

باید خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که ثبت نام در دانشگاه پیام نور با پرداخت شهریه ثابت و متغیر برای شما  

 .دوستان عزیز همراه است

عاتی موثق در رابطه با مبلغ  شهریه ای که در هر کدام از ترم های تحصیلی باالتر می رود و ثابت نیست. برای کسب اطال

 .شهریه دانشگاه پیام نور می توانید با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل کنید

مشاوران حاضر در مجموعه ما می توانند اطالعات خوبی را در رابطه با مبلغ شهریه ثابت و همین طور شهریه متغیر به  

 .شما دوستان عزیز بدهند

  

  



 

 
 

بخالصه مطل  

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی این موضوع بپردازیم که شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور و شرایط 

ورود به دانشگاه پیام نور بدون کنکور چیست. عالوه بر این موضوع ما معایب دانشگاه پیام نور را نیز بررسی کرده و به  

شگاه پیام نور می روند نیز پاسخ دادیم. اگر پس از مطالعه این مطلب نیاز به  سوال شما مبنی بر اینکه چه کسانی به دان

 .اطالعات بیشتری در رابطه با شرایط ثبت نام دانشگاه پیام نور داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید
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