
یکی از اصلی ترین گزینه ها برای افرادی است که قصد ادامه تحصیل در این مقطع را دارند،  ارشد بدون کنکور پیام نور

 .متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می توانند اقدام به ورود به این دانشگاه ها و تحصیل در مقطع ارشد نمایند

ی به نظر می رسد. زیرا در البته در این میان کسب اطالعاتی در رابطه با شرایط پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور الزام

 .صورت نداشتن شرایط پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور، امکان ثبت نام برای هر فرد متقاضی وجود ندارد

البته در این میان افرادی هم هستند که به دنبال اطالع از زمان، نحوه و همین طور شرایط ثبت نام کارشناسی بدون آزمون 

 .پیام نور نیز هستند

ن نوشته، با ذکر نحوه، زمان و همین طور شرایط ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور و رشته های در ای

 .پذیرنده این دانشگاه در خدمت شما دوستان و عزیزان همیشه همراه هستیم

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


 

  



اسر از سر زمان و نحوه ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه پیام نور برای آشنایی با

  .کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی تماس  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از شرایط بدون کنکور پیام نور

  

  

  کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور
امکان تحصیل در کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور و ورود به رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور به دو صورت 

 .برای داوطلبان فراهم شده است

آزمون فراگیر و انتخاب رشته نمایند و پس از آن در رشته  در سال های گذشته های داوطلبین می توانستند اقدام به شرکت در

 .مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند

بعد از آن در سال های اخیر عالوه بر راه قبلی این امکان فراهم شد تا افراد پس از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد در 

م در کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور کنند و صورت عدم موفقیت و عدم رضایت از نتیجه آزمون خود اقدام به ثبت نا

 .به ادامه تحصیل در رشته مورد نظر خود بپردازند

می توانید بر روی لینک مربوطه  برای اطالع از زمان و نحوه مدیریت بازرگانی فراگیر پیام نور

 .کلیک کنید

  

  در مورد دوره فراگیر کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور چه می دانید؟
به مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های پیام نور استدوره فراگیر از جمله راه های ورود بدون آزمون  . 

تا همین چند سال قبل هر فرد می توانست از طریق فراگیر برای ورود و ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون پیام نور هم 

 .اقدام کند

ز نمی توان اقدام به تحصیل اما در حال حاضر این امر تنها برای دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه امکان پذیر است و هرگ

 .در دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور به صورت بدون آزمون اقدام کرد
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جهت کسب اطالعاتی دقیق تر و بهتر در رابطه با این موضوع و این که در حال حاضر چگونه می توان برای ادامه 

 تحصیل در دوره بدون کنکور دانشگاه پیام نور اقدامات الزم را انجام داد با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل
 .تماس حاصل فرمایید

  

  

  

 پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه پیام نور
نور به صورت در بخش های باالتر خدمت شما عرض کردیم که پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان در دانشگاه پیام 

 .طرح استعداهای درخشان هم برای افراد امکان پذیر است

اما توجه داشته باشید که همه افراد نمی توانند برای تحصیل در رشته های ارشد دانشگاه پیام نور به صورت بدون آزمون 

 .اقدامات الزم را انجام دهند

بسیار زیادی دارد. به طور مثال، شما برای شناخته به این صورت که برخورداری هر فرد از شرایطی خاص نیز اهمیت 

شدن به عنوان استعداد درخشان و به دنبال آن ورود بدون کنکور به دانشگاه پیام نور باید معدل باالیی را در دوره 

 .کارشناسی کسب کرده باشید

د به دوره ارشد بدون کنکور در مجموع باید فرد مؤفقی در زمینه تحصیلی و علمی باشید در غیر این صورت امکان ورو

 .دانشگاه پیام نور برای شما دوست عزیز وجود ندارد

  

بر روی لینک  برای دانلود و دریافت انواع جزوات مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد فراگیر

 .حاضر کلیک کنید

  

 زمان ثبت نام و پذیرش در ارشد بدون کنکور پیام نور
زمان ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور به احتمال زیاد بعد از اعالم نتایج کارشناسی ارشد 

خواهد بود تا همه داوطلبانی که آزمون دادند و نتوانسته اند در این مرحله قبول شوند اقدام به نام نویسی در ارشد بدون 

 .نمایند pnu.ac.irکنکور دانشگاه پیام نور از طریق آدرس 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور
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 شرایط ثبت نام در ارشد بدون کنکور پیام نور
ای خود اخذ کرده باشند، در افرادی که هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی نمرات باالتری را نسبت به سایر هم رشته ای ه

 .اولویت ثبت نام قرار دارند

البته باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که این دانشگاه فقط در رشته هایی اقدام به پذیرش دانشجو می کند که تعدادی 

 .ظرفیت خالی وجود داشته و جر رشته های ارشد بر طبق سوابق تحصیلی باشد

  

 شرایط عمومی ثبت نام

 نداشتن فساد اخالقی 
 داشتن توانایی های جسمی متناسب با رشته انتخابی 

 پایبند به نظام جمهوری اسالمی ایران 
 عدم ارتکاب به اعمال خالف شئون تحصیلی 

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام

 .داوطلبان آقا باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند 
که به تائید وزارت علوم رسیده باشددارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر   . 

 .فارغ التحصیل شدن دانشجویانی که در سال آخر کارشناسی تحصیل می کنند 

 شهریه ارشد بدون کنکور پیام نور

دانشگاه های پیام نور از دسته دانشگاه های غیر دولتی ایران هستند و سیستم فعالیت آن ها بر اساس پرداخت هزینه از سوی 

ادامه تحصیل می باشد، از همین جهت یکی از مواردی که برای داوطلبین مهم است شهریه ارشد بدون کنکور دانشجو برای 

 .پیام نور می باشد

شهریه تمامی رشته های موجود در این دانشگاه ها یکسان می باشد و تفاوتی میان شهریه رشته های موجود در این دانشگاه 

 .وجود ندارد

نکور پیام نور دانشگاه آزاد هرساله از سوی پایگاه خبری آن به متقاضیان اعالم می شود، آخرین میزان شهریه ارشد بدون ک

 :نرخ موجود شهریه بر حسب جدول زیر می باشد که در ادامه به آن می پردازیم

دروس عملی با هزینه  دروس عملی کم هزینه دروس نظری شهریه ثابت رشته

 باال و پایان نامه
۱۰/۱۹۶/۶۷۰ تمامی رشته ها  ۱۰/۱۲۲/۰۳۳  ۳/۳۲۳/۵۰۷  ۵/۱۹۲/۲۳۱  

  

  



  

 نحوه ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور
در رابطه با نحوه ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام نور باید خدمت شما دوستان و یاران همیشه همراه عرض کنیم که هر 

 فرد می تواند برای ثبت نام در این دوره تحصیلی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور
 .اقدام کند

نور آن هم به صورت بدون آزمون به آدرسدر واقع، شما باید برای ثبت نام در این مقطع از دانشگاه پیام   sanjesh.org 
 .وارد شوید و تمامی مراحل و فرآیندهای الزم را برای ثبت نام طی کنید

اگر به دنبال کسب اطالعاتی به روز و دقیق در رابطه با نحوه و فرآیندهای الزم برای ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام 

اوری خبره در این حوزه استفاده کنیدنور هستید می توانید از کمک مش . 

 .مشاوران ما آماده ارائه خدمات مشاوره در رابطه با نحوه ثبت نام در مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور هستند

 خالصه مطلب

باشد، ارشد بدون کنکور پیام نور در حال حاضر یکی از بهترین راه ها برای ادامه تحصیل بدون آزمون سراسری می 

 .همانطور که در طول این مقاله گفته شد افراد از دو طریق می توانند اقدام به تحصیل در این رشته نمایند

در این دانشگاه های شهریه محور اغلب رشته های دانشگاهی تحصیل می شود و متقاضیان در صورت دارا مودن  

 .شرایط می توانند اقدام به ثبت نام کنند
تحصیل بدون کنکور در ارشد دانشگاه پیام نور هر ساله متفاوت می باشد و از سوی دانشگاه شرایط و هزینه های  

 .پیام نور به متقاضیان اعالم می گردد

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/89-1.mp3"][/audio] 

  

از  در ارشد بدون کنکور دانشگاه های پیام نور شرایط پذیرش و جذب دانشجوجهت اطالع از 

  .سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی تماس  
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 مطالب مرتبط

 شهریه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 بدون کنکور mba کارشناسی ارشد 

 رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور

 ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور
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