
تمدید ثبت نام کنکور، معموال هر ساله در نیمه دوم بهمن و یا اسفند ماه، زمانی جهت تمدید ثبت نام کنکور سراسری به 

 .عنوان مهلت آخر جهت شرکت در این آزمون توسط سازمان سنجش در نظر گرفته می شود

، فرصت مناسبی برای اقدام به ثبت نام برای کسانی که به هر دلیلی در زمان مقرر موفق به تمدید ثبت نام کنکور در زمان

 .نام نویسی نشده اند و همچنین ویرایش اطالعات داوطلب می باشد

تمدید ورود به دانشگاه های سراسری و آزاد، به واسطه مهلتی که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور جهت  داوطلبان

در نظر گرفته شده است، می توانند پس از ورود به سایت و مطالعه دفترچه مربوطه نسبت به نام نویسی  ثبت نام کنکور

 .خود اقدام نمایند

  

تماس  زمان ثبت نام مجدد با مرکز مشاوره ایران تحصیل + جهت اطالع از مدارک الزم برای ثبت نام کنکور سراسری

 .حاصل فرمایید

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

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

  

کنکورتمدید ثبت نام   
سازمان سنجش و آموزش کشور، مهلت مذکور را برای کسانی که به هر دلیلی در بازه زمانی مقرر موفق به ثبت نام نشده 

اند و قصد شرکت در آزمون سراسری را دارند، پس از اتمام مهلت مشخص شده در نظر گرفته است تا فرصتی برای 

 .جبران و تکمیل فرم اینترنتی باشد

  

د کنکور سراسریثبت نام مجد  

و آموزش کشور پس از اعالم زمان تمدید ثبت نام کنکور و پرداخت هزینه نام  پس از ورود به سایت سازمان سنجش

نویسی می توانید به تکمیل فرم اینترنتی بپردازید. این مهلت چند روزه هر ساله توسط سازمان سنجش بعد از اتمام زمان 

 .مقرر جهت نام نویسی به عنوان فرصت آخر داوطلبان جهت شرکت در آزمون در نظر گرفته می شود

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از نحوه ثبت نام مجدد کنکور ارشد

  

  

 زمان ثبت نام مجدد کنکور

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-99/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%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%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


ه شد، بسیاری از متقاضیان به جهت عدم آگاهی ازهمان گونه که اشار نام  و یا دالیل دیگری، موفق به کنکور زمان ثبت نام 

در زمان مشخص شده نمی شوند نویسی . 

با سنجش به همین خاطر سازمان ،فرصت مجدد ثبت نام کنکور سراسری و یا تمدید مهلت ثبت نام کنکور  در  مهلتی مجدد 

خود را دارند، قرار می دهد ثبت نام جا مانده و یا قصد ویرایش نام نویسی آزمون ازاختیار متقاضیانی که  . 

زمان دقیق  تمدید شد، اما هنوز زمان ثبت نام بالفاصله پس از اتمام در سال گذشته مهلت ثبت نام کنکور سراسری

ت اطالع دقیق از زمان مشخص مشخص نشده است. جه و مهلت مجدد ثبت نام کنکور مهلت ثبت نام کنکور سراسری تمدید

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلشده، می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه  . 

  

  

 .مهر و بهمن ر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد     

  

 تمدید مهلت ثبت نام کنکور

های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان متوجه اشتباه در رشته  ثبت نام کنکور سراسری چنانچه به هر علتی داوطلبان

ثبت نام شوند، می توانند از مهلت  دریافت شماره پرونده و کد پیگیری بودن و یا عدم تطبیق اطالعات وارد شده پس از

است، استفاده نمایند مهلت ثبت نام که تا اتمام زمان ویرایش اطالعات ثبت نام کنکور امکان . 

سایت ثبت نام شده و نسبت به ویرایش  ذکور می توانند توسط اطالعات ثبت نامی خود به صورت مجدد واردمتقاضیان م

 .اطالعات خود اقدام نمایند

در صورت عدم موفقیت جهت ثبت نام کنکور سراری و آزاد می توانند در مهلت اولیه و زمان ثبت نام کنکور می توانند در 

مجدد زمان نام نویسی کنکور وارد سایت سنجش شده و به تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام آخرین مهلت ثبت نام یعنی مهلت 

 .بپردازند

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی

  

  

در سال گذشته را در اسفند ماه اعالم کرد و متقاضیان در این بازه زمانی  مهلت مجدد ثبت نام کنکورسازمان سنجش آخرین 

مشخص شده توانستند باورود به سایت سنجش به تکمیل فرم ثبت نام کنکور پرداخته و اطالعات خود را ویرایش نمایند. اما 

نشده است. به منظور در حال حاضر زمان دقیقی مشخص  ۱۴۰۱آخرین مهلت ثبت نام کنکور سراسری در مورد زمان 

تماس  ایران تحصیلآگاهی از زمان دقیق تمدید ثبت نام کنکور سراسری و آزاد می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه 

 .حاصل فرمایید

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%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/


  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از نحوه ویرایش اطالعات کنکور ارشد

  

  

رایش اطالعات ثبت نام کنکور سراسریراهنمای تصویری نحوه وی  

، داوطلبان می توانند به منظور اصالح اطالعات ثبت نام کنکور سراسری، تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسریدر زمان 

 .با مراجعه به سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نام کنکور سراسری اقدام نمایند

به ترتیب زیر می باشد اطالعات ثبت نام کنکور سراسری راهنمای ویرایش : 

 و کلیک بر روی گزینه "سراسری" از منوی سمت راست sanjesh.orgورود به سایت سازمان سنجش به آدرس  (۱

  

[caption id="attachment_95641" align="aligncenter" width="600"]

 
نمای ویرایش اطالعات ثبت نام کنکور سراسریراه [/caption] 

  

1401"ثبت نام کنکور سراسری  انتخاب گزینه (۲ " 

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
http://www.sanjesh.org/


  

[caption id="attachment_95643" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ثبت نام کنکور سراسری

  

"ویرایش اطالعات" از منوی اصلی انتخاب گزینه (۳  

  



[caption id="attachment_95651" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری

  

"کد پیگیری ثبت نام" در بخش مشخص شده جهت ویرایش اطالعات و وارد کردن "شماره پرونده" (۴  

  



[caption id="attachment_95652" align="aligncenter" width="600"]

 
مجدد ثبت نام کنکور مهلت [/caption] 

  

 .در نهایت پس از ورود به بخش مربوطه، هر قسمتی که نیازمند ویرایش باشد را می توانید اصالح نمایید (۵

  

بر روی لینک قرمز  کد ارائه دروس انتخاب واحد چیست؟  و جهت اطالع از کد رشته محل در ثبت نام کنکور و  چیست؟

 .کلیک نمایید
  

  

ور سراسریزمان ثبت نام مجدد کنک  

حضوری، مجازی، پردیس  در مقاطع روزانه، نوبت دوم یا شبانه، نیمه آزمون سراسری نام و شركت درداوطلبان ثبت

 ، غیردولتیغیرانتفاعی مؤسسات یا آموزش از راه دور و نور پیام دانشگاه عالی، آموزش ها و مؤسساتخودگردان دانشگاه

در  می توانند گاه آزاد اسالمی چنانچه تا تاریخ مقرر جهت ثبت نام اقدامی نکرده اند،دانش و همچنین رشته های تحصیلی

نام خود اقدام نمایندزمان تمدید مهلت ثبت نام، برای ثبت . 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af/


و  دفترچه راهنمای ثبت نام الزم به ذکر است که داوطلبان می بایست در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق

مذكور  نسبت به ثبت نام در آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و ناماطالعات مورد نیاز ثبت مدارک و تکمیل

 .اقدام نمایند

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور

  

  

  

 خالصه مطالب

را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم.  1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا زمان ثبت نام مجدد کنکور 

+ زمان ثبت نام  1401چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مهلت مجدد نام نویسی کنکور 

با کارشناسان مجرب  مشاوره تلفنی کنکورعزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مجدد برای شما 

دریافت نمایید ایران تحصیل . 

  

تماس حاصل  جهت اطالع از مهلت مجدد ثبت نام کنکور 1401 + زمان ثبت نام مجدد با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 .فرمایید

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

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

  

  :مطالب مرتبط

 ثبت نام با تاخیر آزمون دکتری

 ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری

  کارت ورود به جلسه آزمون ارشد

 ثبت نام مجدد انتخاب رشته ارشد آزاد

 نحوه تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
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