
 

 
 

 تذقیل ایشاى|  ُا هذل سؽتَ لیغت+ 1041 کٌکْس تذّى ُای سؽتَ دفتشچَ

تشای تواهی داّطلثاًی کَ لقذ ثثت   1401دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر اطالع اص صهاى اًتؾاس ّ هفاد

ًام دس سؽتَ ُای تذّى آصهْى دّسٍ ُای سّصاًَ، ؽثاًَ، پیام ًْس، غیش اًتفاػی ّ غیشٍ سا داسًذ، الضاهی 

اعت. ایي هتماضیاى هی تْاًٌذ دس دّ ًْتت هِش ّ تِوي هاٍ تا تْجَ تَ لیغت سؽتَ ُا، داًؾگاٍ ُای 

ًذٍ ُش کذ سؽتَ هذل ّ ؽشایظ پزیشػ لیذ ؽذٍ دس دفتشچَ ساٌُوا ًغثت تَ ًام ًْیغی ّ اًتخاب سؽتَ پزیش

 .الذام ًوایٌذ

اطالع اص لیغت کاهل سؽتَ ُا، ؽشایظ پزیشػ ّ ُوچٌیي صهاى ّ ًذٍْ داًلْد دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى 

کٌکْس اص اُویت تاالیی تشای داّطلثاى تشخْسداس اعت. اص آًجا کَ هِلت ثثت ًام دس سؽتَ ُای تذّى 

ْد دس ایي هْسد کٌکْس هذذّد اعت، تٌاتشایي ؽوا لثل اص ؽشّع ثثت ًام تایذ تَ جْاب کلیَ عْاالت خ

عاػت ؽثاًَ سّص آهادٍ پاعخگْیی تَ عْاالت ؽوا  24تَ فْست  9099075307 تشعیذ. ؽواسٍ تلفي

  .اعت تا ُش گًَْ هؾکلی دس ایي صهیٌَ داؽتَ تاؽیذ تا کاسؽٌاعاى خثشٍ دس هیاى تگزاسیذ

  

 زمان انتشار دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر

ص فشفت ُای تغیاس خْب تشای ػاللَ هٌذاى تَ تذقیلی اعت کَ لثْلی دس سؽتَ ُای تذّى کٌکْس یکی ا

تَ دالیل هختلف ًوی تْاًٌذ اص طشیك ؽشکت دس آصهْى عشاعشی ّاسد داًؾگاٍ ؽًْذ. هثٌای افلی لثْلی 

دس چٌیي سؽتَ ُا ّ داًؾگاٍ ُایی داؽتي هؼذل دذ ًقاب هی تاؽذ. افشادی کَ هایل ُغتٌذ دس سؽتَ ُای 

ٌٌذ، هی تایغت لثل اص ُش چیض دفتشچَ ساٌُوای ثثت ًام سا هطالؼَ کشدٍ ّ تا اطالع تذّى کٌکْس تذقیل ک

 .کاهل اص جضئیات آى تشای اًتخاب سؽتَ الذام کٌٌذ

دس ایي دفتشچَ ًَ تٌِا ؽشایظ الصم جِت ًام ًْیغی ّ لثْلی رکش ؽذٍ اعت، تلکَ لیغت تواهی سؽتَ ُای 

ظشفیت ُای پزیشػ ًیض تشای هتماضیاى ؽشح دادٍ ؽذٍ  فشفا تش اعاط عْاتك تذقیلی، داًؾگاٍ ُا ّ

 .اعت، تٌاتشایي تغیاس ضشّسی اعت کَ داّطلثاى تا تْجَ سؽتَ ُای هْجْد، فشم اًتخاب سؽتَ سا پش کٌٌذ

دس هْسد صهاى اًتؾاس دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس ًیض تایذ تگْیین تا تْجَ تَ ایٌکَ پزیشػ سؽتَ ُای 

ل هِش ّ تِوي هاٍ اًجام هی گیشد، دفتشچَ ًیض ُوضهاى تا آغاص هِلت ثثت ًام دس هزکْس تشای دّ ًیوغا

هشداد تا  18 صهاى ثثت ًام تذّى کٌکْس اص 1401اختیاس ػاللَ هٌذاى لشاس هی گیشد. تشای ًْتت هِش هاٍ 

 هؾخـ ًؾذٍ اعت. ؽوا 1401تْدٍ اعت، اها ٌُْص صهاى دلیك آى تشای ًْتت تِوي هاٍ  هشداد هاٍ 23

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

تواط گشفتَ ّ اص  9099075307 تشای اطالع اص تاسیخ دلیك ًْتت تِوي هاٍ هی تْاًیذ تا ؽواسٍ تلفي

 .جضئیات اًجام فشایٌذ ًام ًْیغی هطلغ ؽْیذ

 

 ّاسد لیٌک ؽْیذ ی ّ کاسؽٌاعی اسؽذ آصاداًتخاب سؽتَ کٌکْس عشاعش جِت اطالع اص آخشیي هِلت

  

 نحٌه دانلٌد دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر

فشایٌذ تاسگزاسی ّ دعتیاتی تَ دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس تَ فْست ایٌتشًتی ّ اص طشیك عاصهاى 

 عٌجؼ اًجام هی پزیشد. ُوچٌیي، افالدات ادتوالی ًیض اص طشیك ُویي عایت تَ اطالع هتماضیاى هی

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


 

 
 

سعذ. تَ ُویي دلیل، ػاللَ هٌذاى هی تْاًٌذ تَ هذض ؽشّع صهاى ثثت ًام تا هشاجؼَ تَ عایت عاصهاى 

 .الذام کٌٌذ sanjesh.org  عٌجؼ تَ ًؾاًی

اها یک ًکتَ هِن کَ دس ایٌجا تایذ یادآّس ؽْین، آى اعت کَ آگاُی اص لیغت سؽتَ ُای تذّى آصهْى ّ 

  .اعت داًلْد دفتشچَ تَ دّ ؽکل اهکاًپزیش

دس سّػ اّل، تواهی داّطلثاًی کَ دس آصهْى عشاعشی ؽشکت کشدٍ اًذ، چَ ستثَ هجاص سا کغة  ☑

کشدٍ ّ چَ ًکشدٍ تاؽٌذ، هی تْاًٌذ ُواًٌذ عایش هتماضیاى دفتشچَ اًتخاب سؽتَ کٌکْس سا داًلْد ّ اص هیاى 

 .سؽتَ ُای تذّى آصهْى اًتخاب کٌٌذ

اًی هشتْط هی ؽْد کَ دس آصهْى عشاعشی ؽشکت ًکشدٍ اًذ. ایي سّػ دّم ًیض تَ آى دعتَ هتماضی ☑

افشد تایغتی دس صهاى ُای همشس تَ عاهاًَ هزکْس یؼٌی ُواى عایت عاصهاى عٌجؼ هشاجؼَ ّ دفتشچَ 

سؽتَ ُای تذّى کٌکْس سا تاسگزاسی ًوایٌذ. ایي دفتشچَ ُا تَ فْست پی دی اف تْدٍ ّ تا کلیک تش سّی 

 .هی تْاى آى ُا داًلْد ًوْد لیٌک فؼال داخل عایت

  

هطلغ ؽْیذ، ّاسد  ثثت ًام تذّى کٌکْس کاسؽٌاعی ًاپیْعتَ داًؾگاٍ آصاد اگش هی خْاُیذ اص صهاى ّ ًذٍْ

 لیٌک لشهض ؽْیذ

  

 منذرجات دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر

تَ دلیل آًکَ خْاًذى هٌذسجات دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس استثاط هغتمیوی تا یک اًتخاب سؽتَ خْب 

داسد، اطالع اص هفاد آى اص اُویت تغضایی تشخْسداس اعت. تَ طْس کلی ایي دفتشچَ تَ عَ فقل اػن 

اب سؽتَ، ؽشایظ ّ ضْاتظ ثثت ًام، تْضیذات ّ ؽشایظ ّ ضْاتظ کلی پزیشػ داًؾجْ ّ ًذٍْ اًتخ

 .هؾخقات ّ ؽشایظ پزیشػ داًؾگاٍ ُا ّ هْعغات ػالی تمغین تٌذی هی ؽْد

هِن تشیي تخؼ ُای دفتشچَ اًتخاب سؽتَ تذّى کٌکْس دس افل فقل اّل ّ دّم ُغتٌذ. دس فقل اّل 

هْاسدی ُوچْى صهاًثٌذی پزیشػ، ؽشایظ ثثت ًام ّ اًتخاب سؽتَ، تؼاسیف، عِویَ ُا، همشسات ّظیفَ 

 .ضْاتظ اتثاع خاسجی، هشادل پزیشػ ّ ثثت ًام، جذاّل ّ کذ اعتاى ُا ّ غیشٍ اسائَ ؽذٍ اعتػوْهی، 

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


 

 
 

 

اتك فقل دّم ًیض تَ هْاسدی تَ ُوچْى ؽشایظ پزیشػ داًؾجْ، سّػ گضیٌؼ داًؾجْ، ضشیة تاثیش عْ

 .تذقیلی ّ دس کل تَ جذاّل سؽتَ ُای تذقیلی دّسٍ ُای هختلف تذقیلی داًؾگاٍ ُا اختقاؿ داسد

دس اداهَ تشای آؽٌایی تیؾتش ؽوا دفتشچَ ثثت ًام تذّى کٌکْس هِش هاٍ ّ تِوي هاٍ سا لشاس هی دُین تا ؽوا 

 .تا هطالؼَ آى ُا اص هٌذسجات ایي دفتشچَ تیؾتش آؽٌا ؽْیذ

 1401دفتشچَ ثثت ًام تذّى کٌکْس ًْتت هِش هاٍ�

  1400 دفتشچَ ثثت ًام تذّى کٌکْس ًْتت تِوي هاٍ�

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-نوبت-مهر-ماه-۱۴۰۱.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-نوبت-مهر-ماه-۱۴۰۱.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-نوبت-بهمن-ماه-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-نوبت-بهمن-ماه-1400.pdf


 

 
 

 لیست رشتو ىای بذًن کنکٌر مٌجٌد در دفترچو

تواهی سؽتَ ُای تذقیلی دس ُوَ دّسٍ ُای تذقیلی سّصاًَ، ًْتت  دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر دس

اص اعتاى ُا تَ تفکیک  دّم، هجاصی، پشدیظ خْدگشداى، داًؾگاٍ پیام ًْس ّ غیش اًتفاػی تشای ُش کذام

رکش ؽذٍ اعت. تَ ػالٍّ دس ُش کذام اص جذاّل جضئیاتی ُن چْى گشٍّ ّ دّسٍ تذقیلی، کذ سؽتَ هذل، 

 .ػٌْاى سؽتَ، ظشفیت پزیشػ ًیوغال هشتْطَ، جٌظ پزیشػ ّ تْضیذات اسائَ هی ؽْد

ها دس جذّل ُای صیش عؼی کشدٍ این تا لیغت ایي سؽتَ ُا سا تَ تفکیک گشٍّ آصهایؾی رکش ًوایین تا 

 .داّطلثاى ػضیض تا آگاُی تَ اًتخاب تپشداصًذ

 � اطالػیَ �

لیغت سؽتَ هذل ُا تغیاس صیاد اعت، تٌاتشایي ؽوا تشای هطالؼَ دلیك آى ُا تایذ دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى 

 .لْد کٌیذ. ُش چٌذ تؼذاد آى ُا دس ُش ًیوغال تذقیلی ًیض تغییش هی کٌذکٌکْس سا داً

  

 گشٍّ آصهایؾی ػلْم سیاضی فیضیک 

 کاسداًی هؼواسی
کاسداًی استثاطات ّ فٌاّسی 

 اطالػات
 هٌِذعی هکاًیک

 هٌِذعی تشق هٌِذعی ػوشاى کاسداًی فٌی ػوشاى

 هٌِذعی کاهپیْتش هٌِذعی فٌایغ کاسداًی فٌی هکاًیک

کاسداًی ػلوی کاستشدی تشق 

 لذست
 هٌِذعی هؼواسی کاسداًی فٌی الکتشًّیک

 هٌِذعی پضؽکی کاسداًی فٌی فٌایغ کاسداًی ًمؾَ تشداسی

     هٌِذعی ؽیوی

  

 گشٍّ آصهایؾی ػلْم تجشتی 

کاسداًی تْلیذ ّ فشآّسی  کاسداًی تْلیذ ّ تِشٍ تشداسی اص   صهیي ؽٌاعی



 

 
 

 گیاُاى داسّیی ّ هؼطش خشها

کاسداًی تکٌْلْژی فٌایغ 

 غزایی
 ػلْم داهی کاسداًی اهْس صساػی ّ تاغی

 ػلْم ّ هٌِذعی تاغثاًی کاسداًی تکٌْلْژی تْلیذات گیاُی ؽیوی هذض

 ػلْم ّ هٌِذعی خاک کاسداًی تکٌْلْژی هشتغ ّ آتخیضداسی صیغت ؽٌاعی گیاُی

ػلْم ّ هٌِذعی فٌایغ 

 غزایی
 کاسداًی تکٌْلْژی هْاد غزایی

هٌِذعی تْلیذ ّ ژًتیک 

 گیاُی

کاسداًی تکٌْلْژی تْلیذات 

 داهی
 ػلْم ّ هٌِذعی جٌگل کاسداًی ؽیوی آصهایؾگاُی

  

 گشٍّ ػلْم اًغاًی 

 دغاتذاسی کاسداًی اهْس دّلتی صتاى ّ ادتیات فاسعی

 دمْق کاسداًی دغاتذاسی کاسداًی گشدؽگشی

 سّاًؾٌاعی کاسداًی هذیشیت تاصسگاًی کاسداًی ُتلذاسی

 ػلْم عیاعی کاسداًی اهْس هالی ّ هالیاتی هذیشیت فٌؼتی

 هذیشیت تاصسگاًی کاسداًی هذیشیت فٌؼتی کاسداًی تشتیت هؼلن لشآى کشین

 ػلْم ّسصؽی کاسداًی تیوَ هؾاّسٍ

 هذیشیت دّلتی کاسداًی اهْس تاًکی کاسداًی ػلْم لضایی

     التقاد

  

 گشٍّ آصهایؾی ٌُش 

 کاسداًی تاعتاى ؽٌاعی
کاسداًی دفاظت ّ هشهت آثاس 

 تاسیخی
 ػکاعی

 استثاط تقْیشی کاسداًی گشافیک طشادی فٌؼتی

 طشادی لثاط کاسداًی اًیویؾي کاسداًی طشادی پْؽاک



 

 
 

 ًماؽی کاسداًی ٌُش عفالگشی تلْیضیْى ّ ٌُشُای دیجیتالی

  

 تِشٍ هٌذ ؽْیذ، لیٌک لشهض سا اًتخاب ًواییذ اًتخاب سؽتَ سایگاى کٌکْس اگش هی خْاُیذ اص

  

  

 رشتو ىای بذًن کنکٌرراىنمای انتخاب 

ثثت ًام ّ اًتخاب سؽتَ ُای تذّى آصهْى دس یک هشدلَ فْست هی گیشد. تذیي هفِْم کَ تؼذ ؽشّع 

هِلت ًام ًْیغی، هتماضیاى هی تْاًٌذ تا هطالؼَ دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس، اطالػات خْد سا ّاسد 

ش فشایٌذ کلی سا تَ فْست هشدلَ ایی کذ سؽتَ هذل سا اًتخاب ًوایٌذ. تشای آؽٌایی تیؾت 150کشدٍ ّ 

 .تْضیخ هی دُین

 ّسّد تَ عایت عاصهاى عٌجؼ ّ اًتخاب لیٌک داًلْد دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس �

 .پش کشدى فشم پیؼ ًْیظ کَ دس آخش دفتشچَ رکش ؽذٍ اعت �

سؽتَ. اگش ّاسد کشدى اطالػات ؽخقی ّ تذقیلی دس کادسُای هشتْطَ ّ ثثت اّلْیت ُای اًتخاب  �

کذ سؽتَ هذلی سا تَ اًتخاب دسج کشدٍ تاؽیذ، پیام خطا تَ ًوایؼ دس خْاُذ آهذ کَ تشای سفغ آى تایذ الذام 

 .کٌیذ ّ یا ّیشایؼ الصم سا اًجام دُیذ

سؽتَ ُا تش دغة دّسٍ ُا ّ همطغ تَ سًگ ُای هختلف ًوایؼ دادٍ هی ؽًْذ، تٌاتشایي دتوا اص لثل کذ  �

ٍ ُای هذل پزیشًذٍ سا تَ ُوشاٍ همطغ هْسد ًظش تشسعی ّ دس فْست تشّص خطا سؽتَ ُا ّ داًؾگا

 .هجذدا تَ هشدلَ لثل سفتَ ّ ّیشایؼ کٌیذ

 7چٌاًچَ ُوَ هشادل تَ دسعتی اًجام دادٍ تاؽیذ، تا کلیک تش سّی اتوام فشایٌذ یک ؽواسٍ پشًّذٍ  �

 .سلوی سُگیشی تَ ؽوا تؼلك خْاُذ گشفت 16سلوی تَ ُوشاٍ کذ 

تَ طْس هؼوْل یک هِلت ّیشایؼ دس ًظش گشفتَ هی ؽْد تا آى دعتَ اص داّطلثاًی کَ فشم ثثت ًاهی  �

 .آى ُا ًیاصهٌذ افالح هی تاؽذ، دس هْػذ همشس تَ ّیشایؼ تپشداصًذ

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


 

 
 

 

 لیٌک لشهض سا اًتخاب ًواییذ  ًؾگاٍ عشاعشیسؽتَ ُای تذّى کٌکْس دا جِت آؽٌایی تا

  

 شرایط درج شذه در دفترچو رشتو ىای بذًن آزمٌن

تغیاسی اص هتماضیاى تقْس هی کٌٌذ کَ تٌِا ؽشط لثْلی دس سؽتَ ُای تذّى آصهْى فشفا داؽتي هؼذل 

یگشی ًیض لاتل لثْل اعت. ایي دس دالی اعت کَ دس دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس جضئیات ّ ؽشایظ د

رکش ؽذٍ اعت. اص ایي سّ اگش داّطلة اص ایي ؽشایظ تشخْسداس ًثاؽذ اهکاى ثثت ًام ّ اًتخاب سؽتَ سا 

ًخْاُذ داؽت. تَ طْس کلی ؽشایظ تَ دّ تخؼ ػوْهی ّ اختقافی تمغین هی ؽًْذ. ؽشایظ ػوْهی کَ 

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


 

 
 

کٌین. اها تشای سفاٍ  سی هیدس تیي اغلة آصهْى ُا یک عال هی تاؽذ. تَ ُویي ػلت اص تیاى آى ُا خْددا

 .دال ػاللَ هٌذاى ّسّد تَ سؽتَ ُای تذّى آصهْى ؽشایظ اختقافی سا ؽشح هی دُین

داؽتي هذسک دیپلن ًظام جذیذ دس یکی اص سؽتَ ُای ًظشی، فٌی دشفَ ای، کاس داًؼ، یا اسائَ یکی اص  �

ػالی ّ داًؾگاٍ ُا یا آهْصؽکذٍ  هذاسک پیؼ داًؾگاُی ّ دیپلن ًظام لذین، کاسداًی دس یکی اص هْعغات

 ُای فٌی ّ دشفَ ای

 .ؽِشیْس الضاهی خْاُذ تْد ۱۳داّطلثاًی کَ هؾغْل تَ تذقیل ُغتٌذ، اخز هذسک هشتْطَ ًِایتاً تا  �

افشادی کَ هذسک دیپلن فٌی دشفَ ای ّ کاس داًؼ ًظام عالی ّادذی یا عالی ّادذی ٌُشعتاى سا داسًذ،  �

ؾگاُی یا کاسداًی تشخْسداس ًیغتٌذ، هجاص تَ ثثت ًام ّ اًتخاب سؽتَ ًیغتٌذ. ثثت اها اص هذسک پیؼ داً

 .ؽْد ّ تا آى ُا تشخْسد خْاُذ ؽذ ًام اًتخاب سؽتَ ایي افشاد تخلف هذغْب هی

اص طشیك عایت عاصهاى   تَ فْست ایٌتشًتی ّ ثثت ًام ّ داًلْد دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس تٌِا �

 .شدعٌجؼ اًجام هی گی

تواهی هتماضیاى هْظف ُغتٌذ تا هؼذل کل یا هؼذل کتثی خْد سا تَ تَ طْس دلیك دس فشم ثثت ًام دسج  �

کٌٌذ. اگش داّطلثی عِْا یا ػوذا هؼذل خْد سا کوتش یا تیؾتش اص آًچَ کَ ُغت تَ ثثت تشعاًذ اص پزیشػ 

 .ّی هواًؼت تَ ػول هی آیذ

سگاٍ اطالع سعاًی عاصهاى عٌجؼ هشاجؼَ کٌٌذ ّ دس آى جا اص داّطلثاى تشای اًتخاب سؽتَ تایذ تَ د �

 .طشیك کاست ُای تاًکی ػضْ ؽثکَ ؽتاب ُضیٌَ ثثت ًام سا پشداخت کٌٌذ

 .جِت تِشهٌذی اص خذهات پیام کْتاٍ، ّاسیض هثلغ رکش ؽذٍ دس عایت ثثت ًاهی ضشّسی اعت�

  

 لیٌک هشتْطَ سا اًتخاب کٌیذ عشاعشی اًتخاب سؽتَ هجاصی کٌکْس عاهاًَ جِت ّسّد تَ

  

 نکات ميم در مٌرد دفترچو رشتو ىای بذًن کنکٌر

 :سؽتَ ُای تذّى کٌکْس داًغتي ّ سػایت کشدى چٌذ هْسد صیش اُویت داسدپظ اص تاسگزاسی دفتشچَ 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

اتتذا ایٌکَ، آى دعتَ اص هتماضیاًی کَ دس کٌکْس عشاعشی ثثت ًام ًکشدٍ اًذ، ّلی ػاللَ هٌذ تَ اًتخاب  �

سؽتَ ُای فشفا تش اعاط عْاتك تذقیلی ُغتٌذ هجاص تَ تَ اًتخاب سؽتَ ُای تا آصهْى ًخْاٌُذ تْد ّ 

 .تٌِا هی تْاًٌذ اص هیاى سؽتَ ُای تذّى آصهْى تشگضیٌٌذ

چٌاًچَ فشدی دس آصهْى عشاعشی ؽشکت کشدٍ تاؽذ، تشای اًتخاب سؽتَ ُای فشفا تش اعاط عْاتك  �

تذقیلی دیگش ًیاصهٌذ ثثت ًام هجذد ًوی تاؽذ ّ دس کٌاس آى ُا هی تْاًذ تَ اًتخاب سؽتَ ُای تا آصهْى کَ 

ُا کغة ًوْدٍ ًیض تپشداصد. تَ ػثاستی دیگش، تواهی ؽشکت کٌٌذگاى دس کٌکْس  ستثَ هجاص سا دس آى

کذ سؽتَ هذل اػن اص سؽتَ ُای تا آصهْى  150عشاعشی هجاص خْاٌُذ تْد تا دس فشم اًتخاب سؽتَ خْد، 

 .ّ تذّى آصهْى سا دسج ًوایٌذ

ًذاؽتَ تاؽذ، تشای اًتخاب اگش داّطلثی تشای کٌکْس عشاعشی ًام ًْیغی کشدٍ، اها دس جلغَ دضْس  �

سؽتَ ُای فشفا تش اعاط عْاتك تذقیلی دیگش ًیاصی تَ ثثت ًام هجذد ًذاسد. ایي افشاد هی تْاًٌذ دس فشم 

اًتخاب سؽتَ ای کَ عاصهاى عٌجؼ دس اختیاس آى ُا لشاس هی دُذ، تٌِا سؽتَ ُایی سا ّاسد کٌذ کَ دس 

 .دفتشچَ سؽتَ ُای تذّى کٌکْس لیذ ؽذٍ اعت

تش خالف آصهْى عشاعشی، تشای اًتخاب سؽتَ ُای فشفا تش اعاط عْاتك تذقیلی هذذّدیتی اص  �

ًظش گشٍّ یا هذسک تذقیلی ّجْد ًذاسد ّ ُش داّطلثی تا ُش هذسکی هی تْاًذ تَ اًتخاب سؽتَ ُای ُوَ 

 .گشٍّ ُای آصهایؾی تپشداصد



 

 
 

 

 ّاسد لیٌک هشتْطَ ؽْیذ دفتشچَ اًتخاب سؽتَ کٌکْس سیاضی تشای داًلْد

  

 اخبار مربٌط کنکٌر سراسری

 اػالم ؽذ 1402تغییشات کٌکْس  �

دکتش ادغاى جوالی، هؼاّى فٌی ّ آهاسی عاصهاى عٌجؼ آهْصػ کؾْس، طی ًؾغتی تا ًوایٌذگاى 

دس آصهْى »ُا گفت:  ُای عشاعشی اعتاى االختیاس ّصیش ػلْم، تذمیمات ّ فٌاّسی دس تشگضاسی آصهْى تام

دسط  ۳۳دسفذ خْاُذ تْد کَ تش اعاط  ۰۴تَ هیضاى تاثیش لطؼی عْاتك تذقیلی  ۳۰۴۱عشاعشی عال 

 «.ُا دس ایي آصهْى تغییش ًخْاُذ کشد خْاُذ تْد ّ عِویَ -3-3-6دیپلن دس پایَ دّاصدُن دس ًظام 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 

 
 

دسفذی عاتمَ تذقیلی، دزف  40تاثیش   1402اّ گفت هِن تشیي تغییشات دس کٌکْس عشاعشی 

ُا، تؼذاد تشگضاسی ّ اػتثاس آصهْى اختقافی، تغییش ضشایة آصهْى اختقافی، ضشایة  صیشگشٍّ

 .ّ ًظاهی عالی ّادذی/تشهی ّادذی اعت ۶-۱-۱عْاتك تذقیلی تشای ًظام 

  

 افضایؼ ظشفیت پزیشػ داًؾجْ دس کٌکْس عشاعشی تشای سؽتَ ُای پضؽکی ّ دًذاًپضؽکی �

دکتش ادغاى جوالی، هؼاّى فٌی ّ آهاسی عاصهاى عٌجؼ آهْصػ کؾْس، طی گضاسؽی افضّد ظشفیت 

 20ّ دًذاًپضؽکی تَ اعتٌاد هقْتَ ؽْسای ػالی اًمالب فشٌُگی،  پزیشػ داًؾجْ دس سؽتَ ُای پضؽکی

پضؽکی ًغثت  ًفش تشای سؽتَ دًذاى 290دسفذ هؼادل 15ًفش تشای سؽتَ پضؽکی ّ  1920دسفذ هؼادل 

 .تَ عال گزؽتَ افضایؼ خْاُذ یافت

  

 خالفَ هطالة

سًذ، فشاُن ؽذٍ اعت. آى ُا تا ثثت ًام سؽتَ ُای تذّى کٌکْس تشای کلیَ داًؾجْیاًی کَ هذسک دیپلن دا

ثثت ًام دس کٌکْس عشاعشی هی تْاًٌذ دس اًتخاب سؽتَ تذّى آصهْى ؽشکت کٌٌذ. دس ّالغ ُیچ گًَْ 

هذذّدیتی تشای داّطلثاًی کَ دس کٌکْس عشاعشی ؽشکت کشدًذ تشای ثثت ًام دس سؽتَ ُای تذّى کٌکْس 

ت ًام دس سؽتَ ُای تذّى کٌکْس ُوضهاى تا سؽتَ ّجْد ًذاسد، اها تشػکظ آى اهکاى پزیش ًیغت. صهاى ثث

کذ  ۳۵۴  ُای تا آصهْى ؽشّع هی ؽْد؛ یؼٌی داّطلثاى دس دفتشچَ اًتخاب سؽتَ خْد هی تْاًٌذ ُن صهاى

سؽتَ هذل تا آصهْى ّ تذّى آصهْى سا اًتخاب کٌٌذ. ُشچٌذ کَ ثثت ًام آى ُا تَ فْست ُوضهاى اعت، اها 

 .س سؽتَ ُای تذّى کٌکْس سا داسًذ تایذ دفتشچَ آى سا جذاگاًَ داًلْد کٌٌذداّطلثاًی کَ لقذ ثثت ًام د

هشداد هاٍ تْدٍ اعت کَ تَ  23تا  18اص  1401دس دال داضش صهاى ثثت ًام تذّى کٌکْس ًْتت هِش هاٍ 

 ًیض هؾخـ ًؾذٍ اعت. تَ طْسی کَ تَ هذض اًتؾاس 1401پایاى سعیذ. صهاى ثثت ًام ًْتت تِوي هاٍ 

 .عاهاًَ تاسگزاسی خْاُین کشد  آى سا دس ایي رشتو ىای بذًن کنکٌردفترچو 

اگش ؽوا ًیض اص جولَ هتماضیاى ّسّد تَ سؽتَ ُای تا آصهْى یا تذّى آصهْى ُغتیذ، هی تْاًیذ تشای یک 

اًتخاب سؽتَ هطلْب تَ ُوشاٍ هغائلی ُوچْى ادتوال لثْلی، ؽشایظ تذقیل، هیضاى ؽِشیَ، اػتثاس 

اص ُوکاساى هتخقـ ایشاى تذقیل کوک تگیشیذ. ُوکاساى ها ایي آهادگی سا داسًذ تا دس هذسک ّ غیشٍ 

 .ؽة پاعخگْی ُوَ عْاالت ؽوا تاؽٌذ 12فثخ الی  8تواهی سّصُای ُفتَ اص عاػت 


