
 + آخرین مهلت 1401ثبت نام مجدد کنکور سراسری 

c به زودی مشخص می شود. بر اساس روال معمول هر سااا،هآ  ن دساا ه  1401ثبت نام مجدد کنکور سراسریمان و مراحل

از داوطلبانی که در بازه زمانی او،یه اخ صاص داده شده برای ثبت نام کنکور به هر د،یلی موفق به نام نویسی نشااده انااد ماای 

 .توانند در مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه اقدام نمایند

جاادد باارای ویااراین ثباات نااام کنکااور سراسااری همچنین در این بازه زمانی ثباات نااام مجاادد کنکااور سراسااری یاا  مهلاات م

 .م قاضیانی که فرم  ن ها نیازمند اصالح یا تغییر می باشد نیز فراهم شده است

در ادامه خواهیم دید که ثبت نام مجدد کنکور سراسری در چه تاریخ و به چه صورتی خواهد بود. اما چنانچه در این باااره بااا 

هنگام وارد کردن اطالعات با مشااکلی مواجااه شاادیدآ ماای توانیااد بااا کارشناسااان  زمااون سوال یا ابهامی مواجه شدید و یا در  

 .سراسری ما تماس گرف ه و راهنمایی های الزم را دریافت نمایید

  

  

نااام مجاادد کنکااور آ مهلاات ثبتتغییرات ثباات نااام مجاادد کنکااور سراسااریجهت اطالع از جدیدترین  

نااام مجاادد نام مجدد کنکور سراسریآ نحوه ثبترایط ثبتنام دوباره کنکورآ شسراسریآ سامانه ثبت

مشکالت ثبت نام مجدد در کنکور سراسری از طریق تلفاان ثاباات بااا مرکااز    و   در کنکور سراسری

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلمشاوره  

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 تماس از اس ان تهران 9099072952

 شب ح ی ایام تعطیل 1صبح ا،ی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرف ن کد تماس

  

  

 ثبت نام مجدد کنکور سراسری

  

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/
https://irantahsil.org/


 

 

سراسری تعیین کرده و م قاضاایان ماای بایساا ی بااا  ثبت نام کنکورسازمان سنجن هر سا،ه ی  بازه زمانی مشخص را جهت 

 .مح وای دف رچه راهنماآ فرم تقاضانامه خود را تکمیل نمایندتوجه به 

در این میانآ امکان دارد که برخی از عالقه مندان به دالیل گوناگونی ن وانند در مهلت مقاارر نااام نویساای را انجااام دهنااد. بااه 

وطلبان قرار ماای دهااد همین منظور سازمان سنجن فرص ی دوباره را جهت ثبت نام مجدد کنکور سراسری در اخ یار این دا

 .تا شانس شرکت در این  زمون بزرگ را داش ه باشند

از سوی دیگرآ با توجه به ،زوم و اهمیت وارد کردن اطالعات درست در فرم تقاضانامهآ اگر فردی هر کاادام از مشخصااات 

 .بود خود را عمدا یا سهوا به اش باه ثبت نمایدآ م خلف شناخ ه شده و عواقب بعدی م وجه وی خواهد

به همین د،یلآ برای رفاه حال م قاضیانی که هر کدام از بندهای فرم نام نویسی  ن ها نیازمند تغییرآ اصالح یا ویراین هست 

 .نیز فرص ی تحت عنوان مهلت مجدد برای ویراین ثبت نام کنکور سراسری در نظر گرف ه می شود

یا ویراین   توانید ثبت نامه اس که شما در این محدوده زمانی میچند روز   معموال بازه زمانی ثبت نام مجدد کنکور سراسری

اطالعات خود را انجام دهید. به یاد داش ه باشید که ثبت نام مجدد کنکور به هیچ وجه تمدید نمی شود. ،ذا به ر است در او،ااین 

 .فرصت اقدامات خود را انجام دهید

  

 .روی ،ین  کلی  کنید کد رش ه محل در ثبت نام کنکور چیست؟جهت کسب اطالعات در مورد  

  

  زمان ثبت نام مجدد کنکور سراسری

ا،اای  12سال اخیر مهلت او،یه ثبت نام کنکور سراسری بهمن ماه بوده است. به طوری کااه در سااال گذشاا ه از تاااریخ در چند 

آ نااام نویساای را انجااام دهنااد. ا،ب ااه ایاان  مدارک الزم برای ثبت نام کنکور سراسری بهمن ماه م قاضیان توانس ند با ارائه 18

 .ویراین اطالعات در نظر گرف ه استتاریخ دو روز دیگر جهت نام نویسی جاماندگان و همچنین  

اگر چه زمان ثبت نام کنکور پین رو هنوز دقیقا مشخص نشده استآ امااا باار اساااس روال معمااول ان ظااار ماای رود کااه ایاان 

 .فرایند در نیمه دوم بهمن ماه انجام گیرد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1/
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/%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/


 10طوری که در سااال گذشاا ه از  مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری نیز حدود ی  ماه بعد یعنی در اسفند ماه می باشد. به

 .اسفند برای این منظور در نظر گرف ه شد. این مهلت توسط سازمان سنجن تعیین و اطالع رسانی می شود 16ا،ی 

من شاار  سایت سازمان سنجن کنکااورهنوز اطالعیه های از سوی  1401نام مجدد کنکور سراسری از  نجا که در مورد ثبت

نشده استآ نمی توان گفت که دقیقا چه زمانی است. به محض مشخص شاادنآ ایاان مقا،ااه بااروز رسااانی خواهااد شااد و تمااامی 

نااام ماای خ یار داوطلبان گرامی قرار خواهد گرفت. م قاضیان عزیز توجه داش ه باشند که این  خاارین مهلاات ثبتجزئیات در ا

باشد و پس از اتمام  ن دیگر امکان نام نویسی وجود نخواهد داشت. بنابراین شما باید از این فرصت اس فاده کنید و هاار گونااه 

 .سان ایران تحصیل تماس بگیریدمشکل و ابهامی داش ه باشید می وانید با کارشنا

  

 .روی ،ین  کلی  کنید ثبت نام کنکور  زمایشی سنجنجهت اطالع از 

 

 

 سراسری در مهلت جدیدنحوه انجام ثبت نام کنکور  

یعنی سایت سااازمان ساانجن انجااام  ثبت نام کنکور سراسریهمانطور که تمامی مراحل ثبت نام مهلت او،یه از طریق سامانه 

نام مجدد کنکور سراسری نیز در همین سامانه صورت می گیرد. بدین ترتیب تمامی عالقه مندان به دوره های می شودآ ثبت

نورآ غیران فاعی و دانشگاه  زاد اسااالمی ماای تواننااد از ایاان  حضوریآ مجازیآ پردیس خودگردانآ پیامروزانهآ شبانهآ نیمه

نااام را بااا اده نمایند. توصیه می کنیم که داوطلبان گرامی ح ما قبل از هر گونه اقدامی اب دا دف رچااه راهنمااای ثبتفرصت اس ف

دقت مطا،عه کرده و سپس موارد الزم را تکمیل کنند. به منظور  شنایی کامل دوس ان عزیز بااا رونااد انجااام ایاان کااارآ تمااامی 

 .مراحل را به صورت تصویری ارائه می دهیم

  

را در موتور جس جو گر خود وارد کرده و با کلی  باار روی sanjesh.org  درس سایت سازمان سنجن به نشانی   •

 .گزینه " سراسری" که در منوی سمت راست قرار داردآ کلی  نمایید

  

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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
https://irantahsil.org/%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/
http://www.sanjesh.org/


 

  

 .سراسری " را ان خاب نماییدحال می توانید ،ین  فعال " ثبت نام مجدد کنکور   •

  

 

با توجه به  نکه باید شماره سریال کارت اع باری را جهت شروع فرایند وارد کنیدآ اب اادا ماای بایساات بااا کلیاا  باار  •

 .روی گزینه " خرید سریال ثبت نام " به بخن خرید کارت بروید

  

 



  

ین خدمات مورد ان ظارآ تی  هر کدام از گزینااه نام دارید و همچندر صفحه بعد با توجه به دوره هایی که قصد ثبت •

 .ها را بزنید

  

 

پس از طی کردن مراحل الزم برای خرید کارتآ مطابق با صاافحه زیاار اطالعااات خواساا ه شااده از کااارت بااانکی  •

 .عضو شبکه ش اب را وارد کرده و هزینه مورد نظر را واریز نمایید

  

 

 .گام بعدی " را ان خاب کنید –برگش ه و " دکمه تایید و ادامه در این مرحله مجددا به صفحه اول  •

  



 

 .سریال ثبت نام را وارد کنید تا به صفحات بعد بروید •

  

 

  

 .حال باید نوع مدرک را مشخص نمایید •

  



 

 .کد سوابق دیپلم و کد دانن  موزی دیپلم را درج کنید •

 

 .حجم خواس ه شده بارگذاری کنیدعکس جدید و با کیفیت پرسنلی خود را در سایز و  •

  

 



  

 .روی ،ین  کلی  کنید سامانه ثبت نام کنکور سراسریجهت دریافت 

  

 نحوه ویرایش ثبت نام کنکور سراسری در مهلت مجددزمان و 

همانطور که ذکر شدآ مهلت مجدد برای ویراین نام نویساای کنکااور سراسااری بااا نااام نویساای مجاادد همزمااان بااوده و امکااان 

 ویااراین اطالعااات کنکااورویراین یا اصالح اطالعات افرادی که قبال نام نویساای کاارده انااد وجااود دارد. در زیاار بااا نحااوه 

 .سراسری  شنا می شویم

  

 وارد شدن به سایت سازمان سنجن •

 " نام مجدد کنکور سراسریکلی  بر روی ،ین  فعال " ثبت •

 .اطالعات " کلی  نماییددر سمت راست صفحه بر وی گزینه " ویراین  •

نام دریافت نموده ایااد را وارد کنیااد. در مرحله بعدآ الزم است که کد رهگیری و شماره پرونده ایی که به هنگام ثبت •

فراموش نکنید که بایس ی نوع نظام  موزشی که در  ن تحصیل کرده را نیز در قسمت های مربوطااه تعیااین و سااپس 

 .دکمه تائید را بزنید

 .بعد قادر خواهید بود تا به ویراین اطالعات خود بپردازید ودر نهایت  نها را تایید کنیددر صفحات  •

حال ممکن است برخی از دانن  موزان مشکالتی را در رابطه با نام نویساای مجاادد کنکااور سراسااری و ویااراین اطالعااات 

 .ر میان بگذارندکارشناسان ایران تحصیل د  توانند  ن را به راح ی باخود داش ه باشند که می

  

 .روی ،ین  کلی  کنیدانه ویراش اطالعات ثبت نام کنکور سامجهت ورود به 

  

 مهلت مجدد برای ویرایش ثبت نام کنکور در زمان دریافت کارت ورود به جلسه

عالوه بر فرص ی که به هنگام نام نویسی مجدد کنکور سراسری جهاات ویااراین داده ماای شااودآ یاا  مهلاات دیگاار در زمااان 

 .ارائه می گردددریافت کارت ورود به جلسه 

به نحوی که دو ا،ی چهار روز قبل از زمان برگزاری کنکورآ داوطلبین می توانند ی  سری اطالعات محاادود از قبیاال نااامآ 

نام خانوادگیآ نام پدرآ شماره شناسنامه و شماره ملی را تغییر دهند. همچنینآ امکان تغییاار یااا جایگااذاری معاادل نیااز در ایاان 

 .مهلت وجود دارد

و مشخص نشده استآ امااا م قاضاایان عزیااز ماای تواننااد بااا پین ر کارت ورود به جلسه کنکور سراسریزمان دریافت هنوز 

 . در مورد  خرین اخبار مربوط به این  زمون مطلع شوند ایران تحصیلبرقراری تماس با کارشناسان 

  

https://irantahsil.org/%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/
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/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98/
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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/


 

 

 1401نام مجدد در کنکور سراسری رعایت نکات قبل از ثبت

 :برای این که نام نویسی کنکور سراسری  نها تکمیل شوند باید موارد زیر را رعایت کنندکلیه داوطلبان عزیز 

 .را دانلود کرده و به خوبی مطا،عه کنند 1401نام کنکور سراسری دف رچه راهنمای ثبت •

 .کارت اع باری خریده و شماره سریال  ن را ذخیره کنند •

ها کد سوابق تحصیلی طلبان  زمون سراسری ورود به دانشگاه وری اطالعات و سوابق تحصیلی داواز سامانه جمع •

مراجعااه کننااد. حااال هاار  :http://dipcode.medu.ir خود را دریافت کنند که برای این کار ماای تواننااد بااه نشااانی

 ن را در همااین سااامانه برطاار  کننااد کااه گونه مشکلی در رابطه با مشاهده کد سوابق تحصاایلی داشاا ه باشااند بایااد 

 .کارشناسان ایران تحصیل می توانند به  نها کم  کنند

  

 .روی ،ین  کلی  کنید ثبت نام کنکور وزارت بهداشتجهت دریافت اطالعات در مورد  

  

نام مجاادد کنکااور سراسااریآ آ مهلت ثبتام مجدد کنکور سراسرینثبتبه منظور  شنایی با تغییرات 

نااام نااام کنکااور سراسااریآ شاارایط ثبتنام دوباره کنکورآ مهلت مجدد برای ویراین ثبتسامانه ثبت

نااام مجاادد در کنکااور نام مجدد در کنکور سراسریآ مشکالت ثبتمجدد کنکور سراسریآ نحوه ثبت

مرکز مشاوره  اسری از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بانام کنکور سرویراین ثبتسراسری و  

 .فرماییدتماس حاصل  ایران تحصیل

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 (تماس از اس ان تهران) 9099072952

 ح ی ایام تعطیلشب  1صبح ا،ی  8ویی از پاسخگ از طریق تلفن ثابت بدون گرف ن کد تماس

https://dipcode.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/


  

  

 

  

 خالصه مطا،ب

در این مقا،ه تالش کردیم تا عالوه بر توضیح در مورد زمان تقربیی و مراحل نام نویسی مجدد کنکااور سراسااری آ بااه نحااوه 

 .ویراین اطالعات نیز بپردازیم

برای کنکور سراسااری هساا ندآ همچنینآ چنانچه م قاضیان گرامی نیازمند  شنایی با نحوه برنامه ریزیآ تست زنی و مطا،عه 

می تواننااد روش هااای قبااو،ی را مطااابق بااا روش درس خواناادن نفاارات برتاار از کارشناسااان ایااران تحصاایل دریافاات کننااد. 

   .شب پاسخگوی تمامی سواالت خواهند بود 12صبح ا،ی  8همکاران ما در تمامی روزهای کاری هف ه از ساعت 

  

 مطا،ب مرتبط

 مشاوره تضمینی کنکور

 ثبت نام دانشگاه سراسری بدون کنکور

 روش صحیح درس خواندن کنکور

 مصاحبه با نفرات برتر کنکور

 نام مجدد کنکور سراسریثبت

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

