
 

 
 

ساالنه با برگزاری کنکور سراسری افراد زیادی برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های برتر کشور با یکدیگر به رقابت 

مبنی بر موارد ممنوعیت شرکت در می پردازند. هر ساله در زمان شروع روند ثبت نام آزمون های سراسری، اطالعیه ای 

کنکور سراسری و همچنین شرایط ثبت نام آن منتشر میشود تا دانش آموزان و یا فارغ التحصیالنی که پس از مدت زمان 

زیادی تصمیم بر شرکت در آزمون سراسری گرفته اند از موارد و شرایط آگاه شده و درصورتی که واجد شرایط بودند، 

عیت شرکت در کنکور موارد ممنو بولی در رشته مورد نظرشان امتحان کنند. در این مقاله به بررسیشانس خود را برای ق

 .پرداخته ایم 1402 سراسری

 .در صورت وجود ابهام و یا سوال میتوانید همه روزه با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 .کلیک کنید 1402 پکیج آمادگی کنکوربرای کسب اطالع از 

  

  

 1402موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری 

  .به صورت با آزمون داوطلبان را پذیرش می نمایندبرای رشته هایی است که  کنکورهمانطور که می دانید ثبت نام در 

  آن دسته از فارغ التحصیالن نظام قدیم که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا سال چهارم می باشند، امکان ثبت نام در

 .کنکور سراسری را نخواهند داشت و حتما الزم است ابتدا نسبت به دریافت این گواهی اقدام نمایند

  رشته های فنی و حرفه ای و همچنین هنرستان که فاقد پایه تحصیلی پیش دانشگاهی می باشند، در فارغ التحصیالن

 .صورتی خواهند توانست در کنکور سراسری شرکت نمایند که دارای مدرک فوق دیپلم باشند

 ی توانند همچنین دانشجویانی که در این رشته ها در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل می باشند نیز، در صورتی م

 .در این رشته ها شرکت نمایند که در شهریور ماه فارغ التحصیل شده و مدرک خود را دریافت نمایند

  با توجه به تاثیر معدل برای شرکت در کنکور سراسری نظام جدید، داوطلبان و دانش آموزانی که ثبت نام معدل

خواهند شد و حتی در صورت شرکت در آزمون خود را سهوا و یا عمدا اشتباه وارد نموده باشند متخلف محسوب 

  .و پذیرفته شدن در دانشگاه، ثبت نام آنان لغو خواهد گردید

نسبت به ویرایش  ثبت نام مجدد کنکور سراسریبنابراین این دسته از دانش آموزان می توانند در مهلت قرار داده شده برای 

 .معدل خود اقدام نمایند

  طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشو، افرادی که در دوره های روزانه پذیرفته شده اند اما اقدام به ثبت نام در

نکرده اند و یا در حال تحصیل در دانشگاه های روزانه هستند اما خواهان انصراف هستند)درصورتی که  دانشگاه

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/
https://irantahsil.org/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98/


 

 
 

ثبت بکنند(، مجاز به شرکت در آزمون کنکور سراسری  1401اسفند ماه  25انصراف خود را پیش از تاریخ 

 .خواهند بود و نیازی به ارسال درخواست در سایت سازمان سنجش نیست 1402

  

  

برای دانشجویان انصرافی دانشگاه های دولتی، مقطع کارشناسی و کاردانی  موارد ممنوعیت شرکت در کنکور :طالعیها

 .متفاوت می باشد

  

 1402شرایط شرکت در کنکور سراسری 

  

 



 

 
 

  

را کسب در کنار موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری آنچه الزم است دانش آموزان در رابطه با آن اطالعات الزم 

 نمایند این است که شرایط شرکت در کنکور سراسری چیست و چگونه می توان نسبت به ثبت نام در این کنکور اقدام نمود؟

همانطور که می دانید شرایط در نظر گرفته شده به صورت شرایط عمومی و اختصاصی می باشد از جمله شرایط عمومی 

 .چنین التزام به جمهوری اسالمی اشاره نمودمی توان به عدم دارا بودن فساد اخالقی و هم

  

 شرایط عمومی شرکت در کنکور سراسری

اعتقاد به اسالم و یا یكي از ادیان رسمي مصرح در قانون اساسي 

 جمهوري اسالمي ایران

عدم احراز عناد )نه اعتراض( نسبت به نظام جمهوري اسالمي 

 .ایران

آنها در سازمانهاي نداشتن سابقه عضویت خود و وابستگان 

 غیرقانوني و فراماسونري

 عدم احراز فساد اخالقي

 عدم اعتیاد به مواد مخدر

  

همانطور که اشاره شد، متقاضیان عالوه بر نیاز به دارا بودن شرایط عمومی، الزم است از شرایط اختصاصی تعیین شده از 

 :از آنها اشاره میکنیمسوی سازمان سنجش نیز برخوردار باشند که در ادامه به برخی 

  

  از شرایط اختصاصی شرکت در آزمون سراسری میتوان به داشتن مدرک معتبر تحصیلی اعم از: دیپلم چهار ساله

( اشاره 3-3-6نظام قدیم، مدرک پیش دانشگاهی، مدرک کاردانی )فوق دیپلم( و دیپلم پایه دوازدهم نظام جدید )

 .کرد

  در مقطع كاردانی پیوسته )فوق دیپلم( فارغ التحصیل می شوند یا   1402ر ماه شهریو 31متقاضیانی که حداكثر تا

 .را خواهندبود 1402آزمون سراسری  در ثبت نام دیپلم خود را دریافت می کنند، مجاز

  فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی تحت نظر وزارت بهداشت )مشمولین طرح خدمت اجباری قانون خدمت

)درصورت قبولی  1402/11/30و یا  1402/06/31در مقطع کاردانی که باید حداکثر تا  پزشكان و پیراپزشكان(

آغاز می گردد( طرح خود را به  1403 - 1402در رشته هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم)بهمن ماه( تحصیلی 



 

 
 

ه شوند، می توانند پایان رسانده باشند، چنانچه در مقطع دكتری عمومی پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی پذیرفت

 .انجام دهند  طرح خود را پس از اتمام تحصیل با مقطع جدید

  .در واقع اگر داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون نباشند، مشمول عوامل محرومیت از کنکور خواهند بود

دانپزشكی، پروتز به عنوان مثال فارغ التحصیالن رشته هاي تحصیلي بهداشت دهان، تكنسین سالمت دهان، پرستاری دن

دندان و ساخت پروتز دندانی مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان نمی باشند. به همین دلیل می توانند به راحتی در 

 .کنکور شرکت نمایید

دانشجویان اخراجی در صورتی می توانند در کنکور سراسری شرکت نمایند که تصفیه نموده و همچنین مدرک معادل 

 .ذ نموده باشند و بتوانند در کنکور سراسری شرکت نمایندکاردانی را اخ

در غیر این صورت مشمول طرح موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری خواهند بود. همچنین داوطلبان به لحاظ 

 .شرایط نظام وظیفه نباید هیچ گونه مشکلی در این رابطه داشته باشند

  

  

 .کلیک کنیدdipcode.medu.ir نشگاهی و ورود به سامانه جهت اخذ کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دا

  

  

 1402مدارک الزم برای ثبت نام کنکور سراسری 

سنجش و چنانچه شما شامل موارد ممنوعیت شرکت در کنکور نمی باشید، می توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان 

  .آموزش کشور، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید

 :داوطلبان عزیز برای ثبت نام نیاز به ارائه دسته ای از مدارک است، این مدارک شامل

 شناسنامه و کارت ملی 

 شماره سریال كارت اعتباري خریداري شده )به تعداد گروههاي آزمایشي كه قصد شركت در آزمون 

 .(آن را دارید

  دیپلم و یا كد سوابق پیش دانشگاهي )قابل دریافت از سامانه دریافت سوابق تحصیلي بهکد سوابق 

 (و کد دانش آموزی )صادر شده از سوی دبیرستان( dipcode.medu.ir نشاني

 كد مربوط به منطقه و كد پستي محل سكونت 

https://irantahsil.org/dipcode-medu-ir/
https://irantahsil.org/dipcode-medu-ir/


 

 
 

 )كد وضعیت نظام وظیفه )متقاضیان مرد 

 معدل کتبی دیپلم و معدل كل دیپلم 

 یري مربوط به سهمیة ایثارگران و رزمندگانكد پیگ 

  رقمي مربوط به متقاضیان غیر ایراني 13كد 

 فایل عكس اسكن شده 

  

  

 

  

  

)داوطلب( می باشد. داوطلبان عزیز توجه داشته   یکی از مدارکی که شما الزم است در وب سایت آپلود نمایید، عکس خود

 .این عکس به عنوان عکس دانشجویی شما در کارتتان ثبت خواهد گردیدباشید که در صورت پذیرش در کنکور سراسری 



 

 
 

و حداقل  400×300به همین دلیل بهتر است این عکس از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. عکس باید با حجم حداکثر 

 .ذخیره شود JPG كیلوبایت اسكن و در قالب 70پیكسل حداكثر  300×200

 .گی های زیر باشد تا بتوانید این تصویر را بارگذاری نماییدعکس داوطلبان الزم است دارای ویژ

 تصویر داوطلب باید تمام رخ، كامالً واضح و بدون اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. 

  و بدون حاشیه های زائد باشد 6*4یا  3*4ابعاد عكس. 

 عكس مربوط به سال جاری و بهتر است رنگی و با زمینه سفید باشد. 

  از روی كارتهای شناسایی مانند كارت ملی، شناسنامه و مدارك مشابه قابل قبول نیستاسكن عكس. 

 عكس داوطلبان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور كامل مشخص باشد. 

  در صورت استفاده از عكس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب می

 .گردد

  

 1402کنکور سراسری  عوامل محرومیت از

  



 

 
 

 

  

همانطور که می دانید هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور قوانین جدیدی را برای عوامل محرومیت از کنکور تعیین 

  .می نماید که مطابق با آن داوطلبان امکان یا عدم امکان ثبت نام را خواهند داشت

در رابطه با موارد ممنوعیت شرکت در کنکور ذکر گردید، شامل  داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که آنچه در این مقاله

 .تمامی اطالعات نخواهد بود

در رشته های مختلف تحصیلی و برای جنسیت آقا و خانم ممکن است عوامل محرومیت از کنکور متفاوت باشد. به عنوان 

است که فارغ التحصیالن در رشته های  مثال یکی از موارد در نظر گرفته شده برای داوطلبان کنکور تجربی این موضوع

 .علوم پزشکی و غیره در صورتی خواهند توانست در کنکور شرکت نمایند که تعهد خدمت آنان به پایان رسیده باشد

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری و همچنین اطالع دقیق از تمامی 

  .ر می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نماییدعوامل محرومیت از کنکو



 

 
 

مشاورین ما همه روزه حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود. کافی است با شماره های مندرج در 

 .وب سایت تماس حاصل نمایید تا پاسخگوی سواالت شما در این زمینه باشند

 محروم میشوند؟ 1402ت نام کنکور سراسری چه کسانی از ثب

  انصراف خود را ثبت نکرده باشند 1401اسفند ماه سال  25دانشجویان دانشگاه های روزانه که تا قبل از. 

 داوطلبان دارای منع نظام وظیفه. 

 افراد دارای تعهد خدمت به سازمانی خاص، تعهد سهمیه بومی و یا تعهد منطقه محروم. 

  رشته های عالم پزشکی که مشمول گذراندن خدمت طرح اجباری هستندفارغ التحصیالن. 

 افرادی که دو بار در دوره روزانه پذیرفته شده اند. 

  

  

 .کلیک کنید درخواست رفع محرومیت کنکور برای اطالع از نحوه ثبت

  

  

 آموزش رفع محرومیت از شرکت در کنکور سراسری

طبق دفترچه کنکوری که از سوی سازمان سنجش منتشر می شود دانشجویانی که در دانشگاه های روزانه سراسری در حال 

از دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند  1401اسفند  25، باید تا تاریخ 1402ای شرکت در کنکور تحصیل هستند بر

 .انصراف دهند، در غیر این صورت نمی توانند در کنکور شرکت کنند

دانشجویانی که در دانشگاه های روزانه در حال تحصیل هستند باید درخواست خود را به سازمان سنجش اعالم کنند تا نسبت 

 .ه رفع محرومیت آن ها از کنکور اقدامات الزم انجام شودب

در صورتی که در مورد رفع محرومیت از کنکور سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ایران تحصیل تماس حاصل 

 .فرمائید

  

 رفع محرومیت از فارغ التحصیالن رشته های پزشکی

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

کارشناسی ارشد به صورت پیوسته و ناپیوسته در کلیه رشته های افرادی که در رشته های علوم پزشکی در مقاطع 

دندانپزشکی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، دکتری عمومی پزشکی و داروسازی طرح نیروی انسانی خود را سپری کرده 

مه باشند می توانند در مقطع دکتری عمومی در یکی از رشته های داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی به تحصیل خود ادا

 .دهند

  

 رفع محرومیت از داوطلبانی که دارای منع نظام وظیفه هستند

این نوع محرومیت برای متقاضیانی قابل رفع است که در هیچ یک از مقاطع، تحصیل نکرده اند اما قبل از اینکه نتایج 

 .کنکور اعالم شود مشمول انجام خدمت سربازی می شوند

 .شود همزمان با کنکور سراسری، دفترچه خدمت به سربازی را نیز تکمیل کنند این افراد باید در زمانی که تعیین می

 .فیت برخوردار شوند، از معاایست خدمتیداوطلبین مذکور در صورتی که در دانشگاه قبول شوند می توانند با استفاده از 

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%db%8c/


 

 
 

 

  

  

آیا در صورت انصراف از دانشگاه های پیام نور و آزاد مشمول طرح موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری می 

 شویم؟

با توجه به اطالعیه ای که از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور صورت پذیرفته است، امکان استفاده از آموزش عالی 

  .ای یکبار در هر مقطع وجود خواهد داشتبه صورت رایگان تنها بر

بنابراین هر نوع دانشگاهی که به ازای تحصیل از شما شهریه ای دریافت نمایند، مشمول این طرح نمی گردد. به عنوان 

 .مثال حتی اگر شما در نوبت دوم شبانه مشغول به تحصیل می باشید، باز هم مشمول این طرح نخواهید شد

انشگاه های روزانه در صورت تصفیه در همان سال خواهند توانست در آزمون سال بعدی شرکت دانشجویان انصرافی د

 .نمایند. در غیر این صورت این امکان را نخواهند داشت



 

 
 

 در صورت عدم انصراف و یا محرومیت در کنکور و ثبت نام و پذیرش چه اتفاقی رخ خوهد داد؟

ازمان سنجش و آموزش کشور تمامی مدارک را به همراه دارد. امکان حتی در صورت عدم ارائه مدارک از جانب شما، س

ثبت نام و همچنین شرکت شما در کنکور برای شما وجود خواهد داشت ولی در صورت پذیرش شما نخواهید توانست ادامه 

خت شهریه خواهید تحصیل دهید و حتی در آخرین روز فارغ التحصیلی و یا به هنگام ارائه مدرک نیز، شما را ملزم به پردا

 .بود

  

 اخبار پیرامون

  

 آبان ماه ۱۵از هشتم تا  ۱۴۰۲ثبت نام پذیرش کنکور 

دی  ۳۰و  ۲۹شود که یک آزمون آزمون برگزار می دو ۱۴۰۲سال  پذیرش های سازمان سنجش گفت: برایمعاون آزمون

کرد: اگر کسانی  اظهار وگو با شبکه خبر در برنامه خبر علم و فناوری، شود. به گزارش ایمنا، مروتی در گفتبرگزار می

توانند در آزمون دوم هم ثبت نام کنند حتی در چهار آزمون شرکت کنند، چون هر آزمونی در آزمون اول موفق نشوند، می

 .دو سال اعتبار دارد

ها شود. وی افزود: اگر فردی برود و وارد دانشگاه ۱۴۰۲تواند در پذیرش سال تحصیلی آنکه درصد تأثیر بگیرد می سوابق

 .استفاده کند ۱۴۰۳تواند از پذیرش مهر شرکت کند می ۱۴۰۲هم که در دی امسال آزمون دهد و نخواهد در پذیرش 

عمومی و اختصاصی گفت: دروس اختصاصی را فقط با آزمون های سازمان سنجش درباره امتحان دروس معاون آزمون

سازد و می داوطلب شود و یک رتبه کل برایو پرورش احصاء می آموزش است، اما دروس عمومی با سوابق تحصیلی از

 رشته محل موردنظرش هم قبول شود. وی درباره تواند درگیرد و میبه وسیله آن در رقابت با داوطلبان دیگر قرار می

شود و این های گذشته، تصریح کرد: سوابق تحصیلی این دسته از داوطلبان نیز محاسبه میمحاسبه سوابق تحصیلی دیپلمه

 .امکان را هم آموزش و پرورش فراهم کرده که اگر تمایل داشته باشند بروند مجدد امتحان دهند

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید برنامه ریزی کنکوربرای آگاهی از نحوه صحیح 

  

 خالصه مطلب
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هر ساله افراد زیادی شانس خود را برای ورود به دانشگاه های برتر کشور از طریق شرکت در کنکور سراسری امتحان 

میکنند، این در حالی است که بسیاری از داوطلبان پس از تحصیل در رشته ای دیگر تصمیم به تغییر رشته و تحصیل مجدد 

میگیرند، ساالنه موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری توسط سازمان سنجش اعالم میشود تا دانش آموزان و 

ند این موارد را مطالعه کنند و اگر واجد شرایط بودند خود اللخصوص افرادی که تصمیم بر شرکت مجدد در کنکور را دار

و همچنین نحوه رفع  موارد ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری را برای شرکت در کنکور آماده کنند. در این مطلب

 .محرومیت به طور کامل توضیح داده شده است

در کنکور سراسری میتوانید از طریق  در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال در خصوص موارد ممنوعیت شرکت

 .شماره های درج شده، با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف کامل مطالب این صفحه 

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/48.mp3"][/audio] 
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