
 

 
 

بعد از انتشار اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری تعدادی از داوطلبان از قبولی خود راضی نیستند و دوست دارند در رشته یا 

دانشگاه دیگری تحصیل کنند. برخی دیگر نیز موفق به قبولی در هیچ کدام از رشته های انتخابی در فرم انتخاب رشته خود نشده اند 

عالم تکمیل ظرفیت دانشگاه ها بمانند. بنابراین هنگامی که تعدادی از داوطلبان در رشته محل های قبولی و ترجیح می دهند منتظر ا

ماند و افراد دیگری می توانند از طریق اطالعیه خود ثبت نام نکنند ظرفیت بعضی از این رشته ها در دانشگاه های مختلف خالی می

  .از بین این رشته و دانشگاه ها اقدام کنند تحصیلی ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق سازمان سنجش برای

از این رو در این مقاله به بررسی اطالعیه مرتبط با تکمیل ظرفیت کنکور، نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی، نحوه تقسیم 

ر دوره های مختلف تکمیل رشته ها بر اساس کشوری و بومی، میزان تاثیر معدل در تکمیل ظرفیت و قوانین و شرایط ثبت نام د

 بیشتر مشاوره به نیاز صورتیکه در و کنید مطاله را مقاله این انتهای تا کنیم می پیشنهاد پس. پرداخت خواهیم ها  ظرفیت دانشگاه

 .کنید برقرار ارتباط تحصیل ایران مشاوران با دارید

  

  نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور

یل ظرفیت کنکور سراسری را داشته باشند می توانند به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت داوطلبانی که شرایط ثبت نام تکم

برای این کار پس از ورود به سایت سازمان سنجش، باید  .سازمان سنجش برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ها اقدام کنند

 .بر روی گزینه سراسری از منوی سمت راست کلیک شود

  



 

 
 

 

  

مجدداً کلیک شود و هزینه ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت از  "تکمیل ظرفیت کنکور سراسری"سپس در صفحه جدید باید بر لینک 

 .گرددطریق کارت های عضو شتاب پرداخت 

پس از انجام مراحل فوق اطالعات مورد نیاز باید در فایل اطالعات شخصی وارد شده و همچنین فایل عکس پرسنلی داوطلب بارگذاری 

گردد تا فرم انتخاب کد رشته محل باز شده و داوطلب بتواند کد رشته محل های مورد عالقه خود را وارد نماید. اما نکته مهم اینکه 

 .کلیک شود تا انتخاب رشته با موفقیت ثبت گردد "تایید و ثبت نهایی"د حتما بر گزینه در آخر کار بای

  

 



 

 
 

 مدارک الزم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی

 .برای ثبت نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی ارائه مدارک زیر در هنگام ثبت نام الزامی می باشند

  افرادی که مدرک پایان تحصیل آنها آماده نیست(ارائه فرم تاییدیه معدل )برای 

 6  3*4قطعه عکس پرسنلی 

 اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه 

 اصل و کپی دیپلم متوسطه همراه با مهر و امضا آموزش و پرورش منطقه 

 اصل و کپی مدرک دیپلم نظام جدید 

 یان خدمت یا معافیت تحصیلی(داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنند )ارائه کارت پا 

 فرم تاییدیه معدل برای افرادی که مدرک آن ها فاقد معدل است یا هنوز مدرک آنها صادر نشده است. 

  

 .کلیک کنید تکمیل ظرفیت پرستاری برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  شرایط و ضوابط ثبت نام تکمیل ظرفیت

 شرکت در آزمون کنکور سراسری اولین شرط برای شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه ها می باشد. 

 حصیل دهد، باید در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ارائه رشته و دانشگاهی که داوطلب می خواهد در آنجا ادامه ت

 .شده باشد

  شهریور همان سال برای ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری الزامی  31دریافت مدرک تحصیلی داوطلب قبل از

 .می باشد

 مجاز به انتخاب رشته بودن داوطلب برای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت ضروری است. 

  آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر دانشجو می باشند، در صورتی که در هر یک از رشته های تکمیل ظرفیت

پذیرفته شوند، پذیرش در رشته جدید در واقع پذیرش نهایی آنها خواهد بود. به همین دلیل به هیچ عنوان امکان ادامه 

 .تحصیل در رشته فعلی را نخواهند داشت

 اید از لحاظ نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل در دانشگاه داشته باشندمتقاضیان آقا نب. 

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

  در صورتیکه این داوطلبان در رشته های با آزمون دانشگاه های سراسری پذیرفته شوند و یا در تکمیل ظرفیت در هر یک

جدید ثبت نام نمایند و برای  از دانشگاه های پیام نور و همچنین غیر انتفاعی پذیرفته شده باشند، می توانند در رشته

 .ادامه تحصیل دچار محدودیت نخواهند بود

  عالقه مندان بسته به نظام آموزشی خود باید یکی از مدارک پیش دانشگاهی، دیپلم نظام آموزشی جدید یا قدیم و یا

 .کاردانی را داشته باشند

  یافت مدرک فارغ التحصیلی خود شده اند، وجود داردمهر ماه موفق به در 30امکان ثبت نام برای داوطلبانی که تا تاریخ. 

  پس از اعالم نتایج نهایی کنکور سراسری اگر داوطلبی در یک کد رشته محل پذیرفته شده و قصد شرکت در تکمیل

ظرفیت بدون آزمون را دارد، در صورت پذیرش در این مرحله، قبولی قبلی لغو شده و مانند یک دانشجوی انتقالی با او 

 .ورد می شودبرخ

  دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم که مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی ندارند، اجازه ثبت نام در

 .مرحله تکمیل ظرفیت را نخواهند داشت

  شروع بهمن ماه مدرک فارغ التحصیلی خود را دریافت کنند، در صورت موافقت دانشگاه با  30متقاضیانی که تا پایان روز

 .تحصیل آن ها از نیمسال دوم تحصیلی می توانند در فرایند تکمیل ظرفیت شرکت نمایند

  

 اطالعیه

ثبت نام و تحصیل داوطلبان تا زمانی که از سوی دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور مورد تایید نهایی قرار نگیرد، به صورت 

 .مشروط می باشد

  



 

 
 

 

  

  مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور

نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری در مهرماه  پیرو اطالعیه سازمان سنجش، ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی پس از اعالم

سایت سازمان  می توانند با مراجعه به های مختلفبرای اطالع از میزان ظرفیت پذیرش در رشته لذا متقاضیان ثبت نام .گرددآغاز می

مورد نظر  هایدر رشته محل شود، منتشر می انتخاب رشته کنکور سراسری که پس از نتایج اولیه کنکور و دانلود دفترچه سنجش

 .خود به انتخاب رشته بپردازند

  

  اطالعیه

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/


 

 
 

ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی دانشگاه ها به طور معمول در دو نوبت مهر و بهمن انجام می پذیرد و داشتن معدل الزم و 

 .دیگر شرایط تعیین شده توسط هر دانشگاه شرط اساسی پذیرش دانشجو خواهد بود

  

ست مشورت با یک مشاور اگاه که از تمامی شرایط و ضوابط پذیرش دانشگاه ها اطالع دارد و می تواند هوشمندانه البته الزم به ذکر ا

به انتخاب رشته بپردازد می تواند قبولی داوطلبان را در رشته و دانشگاه دلخواهشان تضمین نماید. به همین دلیل توصیه می کنیم 

 .مشاوره بیشتر با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید در صورت داشتن هرگونه سوال و یا دریافت

  

  میزان تاثیر سوابق تحصیلی در ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور

ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق  که امتحانات دوازدهم آنان نهایی می باشد، مشمول طرح 6-3-3آن دسته از داوطلبان نظام جدید 

 .درصد می باشد 30دلیل میزان تاثیر سوابق تحصیلی آنان به میزان خواهند بود و به همین  تحصیلی

دریافت نموده اند نیز مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی می باشند. میزان  84داوطلبان نظام قدیم که دیپلم خود را قبل از سال 

 .درصد می باشد و این میزان در معدل کل آنان موثر خواهد بود 25تاثیر سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان 

به بعد دریافت نموده  90 - 91خود را در دوره پیش دانشگاهی در سال های تحصیلی  فارغ التحصیالن رشته های نظری که مدرک

اند در صورتی که یک یا چند درس از آنان به صورت نهایی بوده است، امکان ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی را دارند اما 

 .درصد خواهد بود 5میزان تاثیر این سوابق برای آنان 

  



 

 
 

 

  

 نحوه پذیرش در تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی

از تمامی نکات و نحوه  محدود می باشد، الزم است با توجه به اینکه تعداد رشته های موجود در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

 .پذیرش در هر یک از رشته ها آگاهی داشته باشید تا بتوانید در رشته های مورد عالقه خود پذیرفته شوید

تقسیم بندی ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی بر اساس ظرفیت هر یک از مناطق بومی و همچنین سهمیه های هر یک از 

و همچنین نوع سهمیه در این انتخاب رشته می تواند در پذیرش و یا عدم پذیرش شما موثر  داوطلبان می باشد. بنابراین ظرفیت

در ادامه نیز با نحوه تقسیم بندی و همچنین نوع پذیرش در زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی مطالبی ارائه  .واقع گردد

 .خواهد شد

  



 

 
 

 .کلیک کنید ررشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نو برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 نحوه تقسیم رشته ها بر اساس کشوری و بومی

نحوه پذیرش برای هر یک از دانشگاه ها به دو صورت بومی و کشوری می باشد. رتبه کشوری منحصر به رشته هایی است که تنها در 

سطح کشور ثبت نام نموده اند  یک دانشگاه وجود دارند و به همین دلیل برای پذیرش در این رشته ها از تمامی داوطلبانی که در

بر اساس میزان پراکندگی رشته ها تقسیم می شوند و شامل سه نوع رشته های  پذیرش صورت می پذیرد. اما رشته های بومی

 .استانی، ناحیه ای و قطبی هستند، که تعریف آن ها به شرح زیر می باشد

 ... ن های کشور وجود دارد، همانند رشته های حسابداری ورشته هایی که در اغلب دانشگاه های استا : رشته های استانی

در واقع رشته های قطبی شامل رشته هایی هستند که در بیشتر نواحی وجود ندارند اما در چند ناحیه ای که  : رشته های قطبی

 .رار داده شده استکنار هم می باشند یک قطب را تشکیل می دهند. در زیر جدول قطب های کشور برای مشاهده شما عزیزان ق

  

 استان های تابعه  قطب های بومی

 البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، مرکزی، گلستان، گیالن و مازندران 1قطب 

 خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان 2قطب 

 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و همدان  3قطب 

 اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، ایالم، خوزستان و لرستان 4قطب 

 بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان 5قطب 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%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/


 

 
 

رشته هایی که در بیشتر استان ها دایر نمی باشد اما در برخی از استان های همجوار، این رشته ها وجود  : رشته های ناحیه ای

 .دارد و داوطلبان می توانند بر اساس همین موضوع ثبت نام نمایند

هم هستند، قرار ناحیه تقسیم می گردد و داخل هر ناحیه چند استانی که از نظر موقعیت مکانی در مجاورت  9کشور ایران نیز به 

 .دارند که در زیر ناحیه های در برگیرنده هر استان را ذکر می کنیم

  

 قم و مرکزی، قزوین، سمنان، زنجان، تهران، البرز 1ناحیه 

 آذربایجا ن غربی و اردبیل، شرقي آذربايجان 2تاحیه 

 چهارمحال و بختیاری و یزد، اصفهان 3ناحیه 

 كرمان و (بلوچستان و سيستان) 4ناحیه 

 کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان، فارس، بوشهر 5ناحیه 

 کرمانشاه و همدان، كردستان 6ناحیه 

 خوزستان و لرستان، ايالم) 7ناحیه 

 خراسان شمالی و خراسان جنوبی، رضوي خراسان 8ناحیه 

 گیالن و مازندران، گلستان 9ناحیه 

  

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید کمیل ظرفیت دانشگاه آزادرشته های ت ای دریافت اطالعات بیشتر در موردبر

  

  

 نحوه محاسبه سهمیه در پذیرش رشته های کشوری

ظرفیت هر یک از رشته های کشوری پس از اختصاص سهمیه های مربوط به خانوده های محترم ایثارگران و شاهد محاسبه و 

البته پس از کسر سهمیه  .یین می شودنسبت شرکت کنندگان در هر یک از سهمیه های موجود به تمامی شرکت کنندگان تع

  .گردد می % داوطلب غیربومی تقسیم 20داوطلب بومی و  80رزمندگان، ظرفیت باقیمانده به نسبت حدود %

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

منظور از کلمه آزاد در توزیع ظرفیت، آن است که در این قسمت داوطلبان بدون در نظر گرفتن سهمیه و یا نوع استان بومی و صرفاً 

م نمره کل در زیر گروه پذیرش می شوند. در برخی از رشته ها مانند تمامی رشته های هنر در دوره روزانه به علت بر اساس تقد

محدودیت ظرفیت پذیرش گزینش بومی اعمال نمی شود. در واقع نوع گزینش این قبیل رشته ها کشوری است و شرط ورود داوطلبان 

 .% حدنصاب گزینش آزاد می باشد 75سهمیه شاهد و رزمنده، کسب به گزینش کدرشته های انتخابی برای داوطلبان 

  

 بررسی تحصیل در دانشگاه پیام نور

سال و برای سایر  5داوطلبانی که قصد استفاده از معافیت تحصیلی دارند حداکثر زمان مورد نیاز برای تحصیل در مقطع کاردانی 

 .دوره روزانه، شرکت در کالس های پیام نور اختیاری است سال می باشد و برخالف دانشگاه های 10داوطلبان حدودا 

ته های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه پیام نور کم تر از دانشگاه های شبانه و دریافتی پذیرفته شدگان رش رشهریه پیام نو میزان

همچنین دانشگاه آزاد است. دروس عملی در دانشگاه پیام نور به صورت حضوری و به طور معمول در پایان هفته تشکیل می شود 

 .ید این نکات را مد نطر داشته باشیدپس اگر قصد ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور را دار

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%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/


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 بررسی تحصیل در دانشگاه فرهنگیان

یکی از شرایطی که دانشگاه های شهید رجایی و فرهنگیان را از سایر دانشگاه ها متمایز می نماید، این است که این داوطلبان می 

 .التحصیلی در این دانشگاه به راحتی به استخدام آموزش و پرورش درآیندتوانند پس از فارغ 

البته برای پذیرفته شدگان پسر این دانشگاه معافیت از سربازی منظور خواهد شد. همچنین داوطلبانی که قبل از پذیرش در دانشگاه 

 .خدمت سربازی خود را به پایان رسانده باشند زمان خدمت سربازیشان به عنوان سابقه آن ها در سال های بعدی به حساب می آید

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 غیر انتفاعی بررسی تحصیل در دانشگاه

داوطلبان پذیرفته شده در ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی دانشگاه غیر انتفاعی در صورت قبولی در هریک از رشته ها، الزم 

هر یک از واحدهای دانشگاهی را پرداخت نمایند البته از نظر شهریه، وام های دانشجویی برای  است شهریه ثابت و متغیر را برای

  .ان در نظر گرفته شده استپذیرفته شدگ

  

  اطالعیه

 .دانشگاه های پیام نور تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان ندارند

  

  

 بررسی تحصیل در دانشگاه پردیس خودگردان

د از تحصیل در دانشگاه پردیس خودگردان در واقع همانند تحصیل در دانشگاه های دولتی می باشد به همین دلیل شما می توانی

شهریه مخصوص دانشگاه پردیس  تمامی امکانات دانشگاه های دولتی استفاده نمایید اما تحصیل در این دانشگاه ها نیازمند پرداخت

 .بیشتر می باشد خودگردان است که از شهریه دانشگاه های آزاد نیز

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید نشگاه پردیس خودگردانشهریه دا برای اطالع از

  

اما نکته قابل توجه اینکه با توجه به بین المللی بودن این دانشگاه ها، بسیاری از دروس آن ممکن است به زبان انگلیسی تدریس 

میل ظرفیت شوند و در کل می توان گفت نقش مهارت شما در زبان انگلیسی بسیار با اهمیت می باشد. بهتر است قبل از ثبت نام تک

 .سوابق تحصیلی در دانشگاه پردیس بین الملل بر روی زبان انگلیسی خود و افزایش مهارت کار کنید

  

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


 

 
 

 بر اساس سوابق تحصیلی بدون کنکور بررسی پذیرش

  آن دسته از داوطلبانی که دارای دیپلم نظام جدید می باشند در صورتی که مدرک خود را تا پایان شهریور ماه اخذ

نمایند، می توانند برای ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی اقدام نمایند. همچنین دارندگان مدرک دیپلم نظام قدیم 

 .نیز می توانند برای ثبت نام اقدام نمایند

 ن برای آن دسته از داوطلبانی که دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش دارند نیز در صورتی که دارای مدرک کاردانی همچنی

 .داشت خواهد وجود تحصیلی سوابق ظرفیت تکمیل نام ثبت  باشند، امکان

  

 اطالعیه

ای درخشان و شرط اصلی برای شرط ضروری برای پذیرش بدون کنکور دانشگاه های سراسری داشتن شرایط مربوط به استعداده

 .پذیرش بدون کنکور دانشگاه های شهریه پرداز داشتن معدل باال می باشد

  

  

 آخرین اخبار مرتبط با ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی

 دانشگاه های سراسری در رشته های با آزمون عدم برگزاری تکمیل ظرفیت

ظرفیت کنکور سراسری برگزار نمی شود. به این  اعالم کرده است مرحله تکمیل 1397شورای سنجش و پذیرش دانشجویان از سال 

ظرفیت رشته های با آزمون کنکور حذف شده است. با توجه به اینکه آخرین مرحله برگزاری تکمیل ظرفیت مربوط صورت که تکمیل 

صوبات وزارت علوم، تکمیل ظرفیت کنکور سراسری حذف شده است، پیش بینی می شود بر اساس م 97است و سال  96به سال 

 .برگزار نشود 1401تکمیل ظرفیت در کنکور سال 

  

 اطالعیه

 .تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان هر سال برگزار می شود



 

 
 

  

 هزار صندلی خالی دانشگاه ها در پذیرش بدون کنکور 244

 از درصد 13 حدود تنها  و ندارد چندانی طرفدار ظرفیت کدرشته را انتخاب کنند اما این 100وانند تبا وجود اینکه متقاضیان می

 3 روزانه، دوره نفر به 510هزار و  4از این میزان ظرفیت  .اند کرده اقدام ها رشته این در نام ثبت به نسبت تاکنون پذیرش ظرفیت

نفر به  187هزار و  155نفر به دوره های پیام نور و  505هزار و  81س خودگردان، پردی و( شبانه) دوم نوبت دوره به نفر 538 و هزار

 .دوره های غیرانتفاعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اختصاص دارد

درصد ظرفیت به دوره روزانه )رایگان( اختصاص دارد و  2نفری پذیرش بدون آزمون تنها  740هزار و  244به این ترتیب از ظرفیت 

 .درصد به دوره هایی اختصاص دارد که به نوعی شهریه پرداز هستند 98

  

 



 

 
 

  

 .کلیک کنید کارنامه سبز کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 خالصه مطالب

ایط و ضوابط پرداختیم و در ابتدا نحوه ثبت نام، مدارک الزم و شر ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی در این مقاله به بررسی

ثبت نام تکمیل ظرفیت را بیان کردیم. سپس میزان تاثیر سوابق تحصیلی و نحوه پذیرش در تکمیل ظرفیت دانشگاه ها بر اساس 

سوابق تحصیلی شرح دادیم. سپس نحوه تقسیم رشته ها بر اساس کشوری یا بومی بودن را معرفی کردیم و سهمیه هر کدام را توضیح 

 .حصیل در دانشگاه های پیام نور غیر انتفاعی فرهنگیان پردیس خودگردان را ذکر کردیمدادیم. در آخر نیز ت

ظرفیت کنکور سراسری  اعالم کرده است مرحله تکمیل 1397اما نکته مهم این که شورای سنجش و پذیرش دانشجویان از سال 

براین با توجه به اینکه آخرین مرحله برگزاری تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون کنکور حذف شده است بنابرگزار نمی شود و تکمیل 

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری حذف شده است پس پیش بینی می کنیم تکمیل  97است و از سال  96ظرفیت مربوط به سال 

 .برگزار نشود 1401ظرفیت در کنکور سال 

در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص ثبت نام تکمیل امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما شما عزیزان می توانید 

 .ظرفیت سوابق تحصیلی با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

  

 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/

