
طبق اعالمیه سازمان سنجش آموزش کشور از امروز 10 بهمن ماه 1400 آغاز می گردد  ثبت نام کنکور سراسری 1401

سامانهگذشته این ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق   لذا داوطلبان گرامی دقت فرمایند مطابق سال های  
sanjesh.org رت داشتن شرایط سایت ثبت نام کنکور سراسری صورت می گیرد که داوطلبان گرامی می توانند در صو

 .اقدام به ثبت نام نمایند

ادامه خواهد داشت لذا داوطلبان گرامی حتما در بازه  1400/11/17لغایت  1400/11/10امروز  از 1401ثبت نام کنکور 

زمانی ذکر شده نسبت به آماده سازی مدارک و مشخصات مورد نیاز جهت ثبت نام مانند کد شهرداری محل سکونت، کد 

اقدام نموده و حتما قبل از ثبت نام تمامی شرایط مندرج   لی دیپلم و پیش دانشگاهی و کد مدرک تحصیلی و...سوابق تحصی

بررسی نمایند 1401در دفترچه کنکور  . 

  

ثبت نام مجدد کنکور برای داوطلبانی که در این بازه زمانی موفق به ثبت نام نشوند متعاقبا اعالم خواهد شد شایان ذکر است 

، اطالع از آخرین منابع، حذفیات 1401ت وجود هرگونه سوال و ابهامی در روند ثبت نام کنکور سراسری در صور

آزمون، ضرایب دروس و برنامه ریزی رتبه های برتر متقاضیان محترم می توانند از خدمات مشاوره و پشتیبانی آنالین 

ره مند گردیدندسامانه مشاوره تحصیلی ایران تحصیل در راستای ثبت نام کنکور به . 

  

ایران  سراسری با مرکز مشاوره جهت اطالع از جزییات سایت سنجش ثبت نام کنکور سراسری

تماس حاصل فرمایید تحصیل  

  تماس از سراسر کشور 9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   

  

1401سراسری زمان ثبت نام کنکور   
آغاز خواهد شد 1400/11/10پیرو آخرین اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام آزمون سراسری از روز  . 

اما جهت اطالع دقیق از این زمان می توانید عضو کانال اطالع رسانی ایران تحصیل باشید تا پیرو انتشار اطالعیه سازمان 

ماه منتشر می شود اطالعات الزم را داشته باشیدسنجش آموزش کشور که در اواخر شهریور  . 

شایان ذکر است که بازه زمانی که سازمان سنجش در نظر می گیرد بین هشت تا ده روز مطابق مندرجات دفترچه خواهد  

م نمایندبود که داوطلبان می توانند در این بازه زمانی نسبت به تکمیل امور ثبت نام در سامانه ثبت نام کنکور سراسری اقدا . 

ضمناً با توجه به عدم مؤفقیت برخی داوطلبان برای ثبت نام به دالیلی از جمله عدم دریافت کد سوابق تحصیلی و دالیل دیگر 

 .یک مهلت مجددی در اوایل اسفند ماه نیز جهت ثبت نام جاماندگان اختصاص داده می شود

نیز برای کاربرانی که در هنگام ورود اطالعات اشتباه کرده اند و پس  ویرایش اطالعات کنکور سراسری همچنین، لینک

متوجه شده اند فعال خواهد بود الزم به ذکر است این دسته از داوطلبان می بایست تا قبل از اتمام زمان ثبت  از دریافت رسید

 .نام کنکور سراسری نسبت به ویرایش و اصالح ثبت نام اقدام نمایند

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/


  

  

 

  

1401شرایط ثبت نام کنکور سراسری   
به خصوصی را در دو دسته عمومی و اختصاصی در  سازمان سنجش برای ثبت نام داوطلبین شرکت در کنکور شرایط

 .نظر گرفته که این دو دسته از شرایط پیش نیاز تمامی داوطلبین برای تکمیل فرایند ثبت نام می باشد

 .پیرو انتشار اطالعیه از سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه نیز از سایت ثبت نام کنکور سراسری منتشر می گردد

به مطالعه کامل دفترچه و اطالع از شرایط مندرج در آن خواهند بود داوطلبان محترم ملزم . 

شرایط ثبت نام در این آزمون نیز تقریباً مشابه سال های گذشته در دو بخش شرایط عمومی و اختصاصی دسته بندی می 

 :شود

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان، نحوه و شرایط ثبت نام دانشگاه شاهد برای اطالع از

  

1140شرایط عمومی ثبت نام در کنکور سراسری   
دسته اول شرایطی که متقاضیان برای ثبت نام باید دارا باشند شرایط عمومی نام دارد، این شرایط برای تمامی داوطلبین 

شرکت در کنکور سراسری یکسان می باشد و در صورتی که فردی دارای هر کدام از این موارد که در ادامه به بررسی آن 

مون را نداردخواهیم پرداخت نباشد اجازه شرکت در این آز . 

گانه ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۶اعتقاد به یکی از ادیان   . 
عدم مخالفت با جمهوری و نظام که به معنای عدم شرکت در تمامی اغتشاش ها و سایر فعالیت های مرتبط با این  

 .موضوع می باشد

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%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/


سازمانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم غیرقانونی عدم سابقه عضویت در سازمان های غیرقانونی، یعنی هر  

 .تلقی می شود
عدم فساد اخالقی به معنای نداشتن سابقه در کالنتری ها و یا موارد انضباطی در سال های تحصیل گذشته می  

 .باشد
 .عدم اعتیاد به مواد نیز بررسی می شود که سیگار جزء آن نیست 

  

 

  

1401شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور   
دسته دوم شرایطی که برای ثبت نام در کنکور سراسری در نظر گرفته شده است شرایط اختصاصی نام دارد، این شرایط را 

 .در اصل می توان پیش نیاز های ورود به دانشگاه دانست که بعد از کنکور از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود

ر سراسری هستند که دیپلم چهارساله نظام قدیم و یا نظام جدید را به صورت کلی افرادی مجاز به ثبت نام در کنکو 

 .داشته باشند
 .به عالوه این افراد باید مدرک پیش دانشگاهی خود را نیز ارائه دهند 

 .افرادی که دارای مدرک کاردانی هستند نیز می توانند در کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کنند 
و پیراپزشکی قبول شده اند اما پس از شرکت در کنکور، موفق به کسب قبولی افرادی که در رشته های پزشکی  

در دکتری عمومی پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی نیز می شوند می توانند خدمت رشته اول را پس از اتمام 

 .تحصیل در رشته جدید انجام دهند
، پرستاری دندانپزشكی، پروتز دندان و فارغ التحصیالن رشته های تحصیلی بهداشت دهان، تكنسین سالمت دهان 

 .ساخت پروتز دندانی مشمول قانون خدمت نخواهند بود

  

1401شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی   



متقاضیان مرد برای شرکت در کنکور باید وضعیت مشمولیت سربازی مشخصی داشته باشند و در صورتی که غیبت 

را ندارند، در همین راستا سازمان سنجش برای این موضوع شرایط و مدارکی را خورده باشند اجازه شرکت در این آزمون 

 .در نظر گرفته است که به شرح زیر می باشد

 .یکی اینکه آقایان باید کارت پایان خدمت داشته باشند 
الزم است کارت معافیت دائم خود را ارائه دهند  اگر کارت پایان خدمت ندارند  . 
یت موقت دارند که باید دارای هولوگرام معتبر باشدیک سری افراد برگه معاف  . 

 .اگر دانش آموز هستند باید در سنوات مجاز باشند 
سالگی دیپلم خود را گرفته اند نباید غیبت داشته باشند 18افرادی که قبل از   . 

 .سربازهای اولیه به این شرط که غیبت نداشته و مدرک پیش دانشگاهی خود را گرفته باشند 
که هنوز خدمت آن ها به پایان نرسیده اما در اواخر آن هستند باید گواهی کارت خود را ارائه دهندافرادی   . 

 .افرادی که در نیروهای مسلح مشغول به کار هستند باید موافقت نامه از اداره خود داشته باشند 
 .دانشجویان انصرافی نباید بیش تر از یک سال از انصراف آن ها گذشته باشد 

  

1401الزم برای ثبت نام کنکور سراسری  مدارک  
برای ثبت نام کنکور یک سری مدارک تحصیلی و یک سری مدارک فردی مورد نیاز است که در ادامه همه موارد را 

 .بررسی خواهیم کرد

 اطالعات شناسنامه و کارت ملی، به همراه اطالعات هویتی و عکس تمام رخ داوطلب مورد نیاز است. الزم است عکس سه

بارگزاری کنید 200*300پیکسل و حداقل  300*400در چهار خود را نیز با سایز حداکثر  . 

داشته و باشد و در سال جاری گرفته باشید. این تصویر نیاز است کامالً واضح و  JPG عکس اسکن شده فقط باید با فرمت

قیق آن ها نیز باید گذاشته شودبدون هیچگونه لک و مهر باشد. اطالعات مربوط به محل سکونت افراد و آدرس د . 

درصد، نیز اگر دارید باید ارائه دهید 5رقمی برای استفاده از سهمیه رزمندگان و سهمیه ایثارگران  12کد پیگیری  . 

رقمی مربوط به داوطلبان غیر ایرانی ) اتباع ( نیز باید ثبت شود که در از طریق سامانه اتباع غیر ایرانی در سایت  13كد 

ی توانید به آن دسترسی پیدا کنیدسنجش م . 

 .برای تشکیل پرونده داوطلبان معلول نیز پرونده بهزیستی مورد نیاز است

می باشد به همراه سریال کارت اعتباری ثبت نام که هزینه آن  2و فرم شماره  1فرم هایی که مورد نیاز است نیز فرم شماره 

 .جدا پرداخت می شود

نام کنکور نیاز دارید نیز شامل موارد زیر استمدارک تحصیلی که برای ثبت  : 

 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی 
ساله نظام قدیم 4دیپلم    

 دیپلم نظام جدید 
 مدرک کاردانی 

 کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام قدیم 
 کد سوابق تحصیلی پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید 

 معدل کل دیپلم 



کتبی دیپلممعدل    

  

 

  

 نحوه ثبت نام در کنکور سراسری
ثبت نام در کنکور سراسری از طریق بارگذاری مدارک و مطالعه دفترچه ثبت نام در وبسایت سازمان سنجش امکان پذیر 

ثبت نام  می باشد، افراد با ورود به این وبسایت باید با طی کردن مراحلی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت اقدام به

 .در کنکور کنند

ثبت نام در کنکور سراسری را به طور دقیق و به صورت تصویری در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم و در این بخش 

 :نگاهی به نحوه ثبت نام در کنکور سراسری به صورت خالصه خواهیم انداخت

  

  مراحل ثبت نام در کنکور سراسری
کنکور سراسری به آدرسمراجعه به وبسایت ثبت نام در   sanjesh.org 

 دریافت دفترچه ثبت نامی سازمان سنجش برای کنکور و مطالعه دقیق آن
 مطالعه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در کنکور سراسری

 تهیه کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
 پرداخت اینترنتی هزینه های ثبت نام

کد رهگیریتکمیل فرایند ثبت نام و دریافت   

  



1401راهنمای تصویری ثبت نام کنکور سراسری   
داوطلبان   همانند سال های گذشته به صورت اینترنتی از سامانه ثبت نام کنکور سراسری صورت می گیرد. ثبت نام کنکور

 .شده و وارد قسمت سراسری شوند sanjesh.org گرامی می توانند وارد سامانه سنجش به نشانی

  

روی گزینه ثبت نام کنکور سراسری بزنید در گام اول . 

 

  

  

 .در مرحله دوم باید اقدام به مطالعه و تایید دفترچه کنید

 



  

 .در مرحله سوم باید وضعیت دیپلم و پیش دانشگاهی خود را مشخص کنید

  

  

 

  

  

 .کد سوابق تحصیلی را در صفحه زیر وارد کنید

  



 

  

اطالعات مربوط به خود را باید تکمیل کنیددر صفحه بعدی مجموعه ای از  .  

  

 



 

  

 .بعد از تکمیل اطالعات باید عکس خود را به صورت فایل بارگذاری کنید

  

 

  

 .بعد از انجام این کار و ثبت دکمه تایید باید اقدام به وارد کردن مشخصات شناسنامه ای خود نمایید

  



 

  

دگی خود را باید در سایت درج کنیددر مرحله بعد اطالعات مربوط به محل زن . 

 



 

  

  

 .در مرحله بعدی باید اطالعات مربوط به سهمیه تکمیل گردد

  

 

  

 در گام بعدی باید مشخصات فردی مربوط به سالمتی خود را وارد کنید )برای ایجاد سهولت بیشتر در جلسه کنکور(

  



 

  

  

خواهد شد و با تکمیل مشخصات و وارد کردن شماره پرونده و پیگیری می بعد از انجام این کار فرایند ثبت نام شما کامل 

 .توانید کد ثبت نام نهایی خود را دریافت کنید

  

 

  

 :داوطلبان محترم قبل از اقدام به ثبت نام از طریق سامانه ثبت نام کنکور سراسری مدارک زیر را آماده داشته باشند

 مدارک هویتی متقاضی ثبت نام کنکور 



اسه و رمز ثبت نام مندرج در کارت ثبت نامشن   
 کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب 

 یکی از قبوض محل سکونت جهت ارائه آدرس پستی و کد پستی 
 کد منطقه دانش آموزی 

 فایل مربوط به تصویر پرسنلی متقاضی ثبت نام 
از ارگان مربوطهمدارک دال بر استفاده از سهمیه های موجود به همراه کد صادره    

 معدل کتبی و کل دیپلم و پیش دانشگاهی متقاضی 
 کد نظام وظیفه مربوط به داوطلبان مذکر 

  

  

  

  

  

  

امکان پذیر خواهد  sanjesh.orgداوطلبان محترم خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام کنکور سراسری فقط از طریق درگاه 

 .بود

  

  

  راهنمای خرید شماره سریال ثبت نام برای ثبت نام در کنکور
برای تکمیل فرایند ثبت نام کنکور سراسری نیاز به خرید شماره سریال ثبت نام وجود دارد که از طریق سایت سنجش 

شماره سریال ثبت  امکان پذیر می باشد اما کمتر کسی به آن تسلط دارد، در ادامه به صورت تصویری به بررسی نحوه خرید

 :نام خواهیم پرداخت

  

بزنید ۱۴۰۱در گام اول باید بعد مراجعه به وبسایت سازمان سنجش روی گزینه ثبت آزمون سراسری  . 

http://www.sanjesh.org/


 

 .در گام دوم از پنل سمت راست باید گزینه خرید کارت اعتباری را بزنید

 

سریال ثبت نام بزنیدبعد از آن در صفحه جدیدی که باز می شوید باید روی گزینه شماره  . 



 

ام باید اقدام به ورود به درگاه پرداخت نمایید ۴بعد از طی کردن این مراحل در مرحله  . 

 

ام قبل از تکمیل فرایند پرداخت باید فرایند پرداختی را تکمیل کنید ۵در گام  . 



 

کم شود باید مشخصات کارت بانکی خود را وارد نمایید تا هزینه از حساب شما ۶در مرحله  . 

 

بعد از دریافت خرید برای بازگشت و پیگیری فرایند ثبت نام کنکور سراسری باید روی گزینه ای که در عکس زیر مشاهده 

 .می کنید بزنید



 

در مرحله آخر باید به سایت برگردید و کدی که دریافت کرده اید را به عنوان شماره سریال ثبت نام مطابق عکس زیر وارد 

 .کنید

 

  

  

 نحوه استفاده از سهمیه در زمان ثبت نام کنکور

سهمیه های تاثیر گذار در نتیجه متقاضی در کنکور سراسری هر ساله در دفترچه ثبت نامی سازمان سنجش ذکر می شوند و 

باشد که راجع به آن ها توضیح داده خواهد شد، پر استفاده ترین سهمیه ها سهمیه های جانبازان، ایثارگران و رزمندگان می 

 .واجدین شرایط می توانند در زمان ثبت نام کنکور خود از آن استفاده نمایند



هر ساله عده زیادی از افراد اقدام به استفاده از سهمیه های خود برای شرکت در کنکور سراسری می کنند اما بعد از اعالم 

مسئله عدم استفاده صحیح از سهمیه در زمان ثبت نتایج متوجه می شوند که سهمیه آن ها اعمال نشده است و تنها علت این 

 .نام کنکور می باشد

 :نحوه استفاده از سهمیه در زمان ثبت نام کنکور به شرح زیر می باشد

در گام اول فرد باید برای سهمیه خود از سوی مرجع مربوطه )نیروی های مسلح، بنیاد شهید، سازمان ایثارگران و  

 ....( تاییدیه دریافت نماید
 .در صورت تایید به این افراد یک کد رهگیری داده می شود 

رقمی را در فرم ثبت نام کنکور سراسری درج کند ۱۲فرد باید این کد رهگیری   . 
 .سازمان سنجش بعد از تکمیل فرایند ثبت نام اقدام به دریافت استعالم از مرجع صادر کننده کد رهگیری می کند 

رت ورود به جلسه فرد می تواند نسبت به اعمال سهمیه اطالع کسب کنددر صورت تایید دز زمان دریافت کا  . 
در صورتی که سهمیه شخص اعمال نشده بود او در مهلت ویرایش می تواند برای دریافت سهمیه به طور مجدد  

 .تالش کند
ید به جایی که از آن بعد از تالش مجدد برای اعمال سهمیه فرد برای استعالم اینکه آیا سهمیه او اعمال شده یا نه با 

 .کد رهگیری دریافت کرده است مراجعه نماید

  

1401نحوه تکمیل فرم ثبت نام کنکور سراسری   

همانطور که می دانید کلیه فرم های ثبت نام به صورت اینترنتی در دسترس است و نیازی به ارائه حضوری هیچ یک از 

کمیل کردن فرم ها را بررسی کنیمفرم ها نیست. در این قسمت همراه ما باشید تا نحوه ت . 

( این بخش از فرم ثبت نام  24تا  10( شامل اطالعات فردی و شناسنامه ای است و بخش دوم ) بند  9تا  1بخش اول ) بند 

 .به بررسی مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب می پردازد

( مربوط  28تا  26لیمی، مسیحی ( و بخش چهارم ) بند ( مشخص کردن اقلیت های دینی ) زرتشتی، ک 25بخش سوم ) بند 

 .به سهمیه های کنکور سراسری می باشد

( مربوط به داوطلبان اتباع خارجی است  30( مختص داوطلبان دارای معلولیت بوده و بخش ششم ) بند  29بخش پنجم ) بند 

 .که باید کد پیگیری خود را وارد کنند

وطلبان متقاضی صندلی چپ دست و سهمیه بهیاری است( مخصوص دا 31بخش هفتم ) بند  . 

( وضعیت تحصیلی داوطلب را از جهت دانشجو روزانه و غیر روزانه، انصرافی و اخراجی  34تا  32بخش هشتم ) بند 

 .مشخص خواهد کرد

( مختص داوطلبان شاغل رسمی و پیمانی و محل خدمت می باشد 35و  36بخش نهم ) بند  . 

( انتخاب گروه آزمایشی امتحانی ) تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان ( و انتخاب زبان  37،  38،  39بخش دهم ) بند 

 .امتحانی است که الزم است مشخص شود

را  11اگر عالقه به رشته دانشگاه پیام نور، غیر انتفاعی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه اطالعات و امنیت ملی دارید باید بند 

ل کنیدنیز تکمی . 



( نیز برای تعیین حوزه امتحانی داوطلب، درج آدرس و اطالعات تماس داوطلب است 54تا  44بخش آخر) بند  . 

  

  

1401زمان برگزاری و اعالم نتایج کنکور سراسری   

  

ثبت نام کنکوربا توجه به این که اطالعیه سایت سنجش ثبت نام کنکور سراسری ر هنوز در مورد  زمان منتشر نشده است  

 .برگزاری این آزمون هنوز به صورت دقیق مشخص نیست

تماس بگیرند و اطالعات  اما داوطلبان محترم می توانند جهت اطالع از زمان دقیق با مرکز ثبت نام کنکور ایران تحصیل

 .الزم را دریافت نمایند

راسری پس از تغییر نظام آموزشی کشور خواهد بود و امکان تغییرات اندکی اگر چه آزمون سراسری اولین آزمون س

 .خواهد داشت اما با توجه به سایر برنامه ها و تقویم آموزشی به احتمال زیاد تاریخ برگزاری آزمون همان تیر ماه است

رفتمورد دیگر این که، انتشار کارت ورود به جلسه نیز چند روز قبل از آزمون صورت خواهد گ . 

اعالم نتایج کنکور سراسریضمناً به اطالع می رسانیم   .نیز مطابق سنوات گذشته در شهریور ماه انجام خواهد گرفت 

نتایج اولیه کنکور سراسریشایان ذکر است داوطلبان محترم می بایست پس از مشاهده  در سامانه سنجش نسبت به دریافت  

یند و پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته خود را انجام دهنداقدام نما دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری . 

 .انتخاب رشته کنکور سراسری نیز در دهه دوم مرداد ماه انجام خواهد گرفت

  

 

https://irantahsil.org/
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/


  

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری

متقاضیان ثبت نام در کنکور سراسری برای شرکت در این آزمون باید با به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و یک 

صورت اجازه شرکت در آزمون را نخواهند مدرک شناسایی معتبر به محل برگذاری جلسه مراجعه نمایند، در غیر این 

 .داشت

زمان دریافت کارت ورود به جلسه به مانند زمان ثبت نام کنکور سراسری از طریق سایت سازمان سنجش اعالم  

 .می گردد
به طور معمول دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری چند روز بعد از برگذاری این آزمون قابل دریافت  

 .می باشد
داشته باشید که به دلیل شیوع گسترده کرونا داوطلبین در زمان دریافت باید اقدام به خودارزیابی در سامانه توجه   

salamat.gov.ir نمایند و بعد اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه کنند. 

  

 خالصه مطلب

ازمان سنجش امکانپذیر می باشد، ام بهمن ماه از طریق وبسایت س ۱۷ام تا  ۱۰در بازه  ۱۴۰۱ثبت نام کنکور سراسری 

 .مراجعه نمایند و از این طریق به صورت اینترنتی ثبت نام کنند sanjesh,org متقاضیان برای ثبت نام باید به وبسایت

 .شما قبل از شروع فرایند ثبت نام باید اقدام به مطالعه دقیق دفترچه ثبت نامی نمایید 
ین وبسایت می توانید فرایند ثبت نام خود را آغاز کنیدبعد از آن با ورود به بخش ثبت نام در ا  . 

 .داوطلبین برای ثبت نام باید دو دسته از شرایط اختصاصی و عمومی را دارا باشند 
بعد از پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی با تکمیل فرم های ثبت نامی و آپلود عکس می توانید کد  

 .رهگیری قبت نام را دریافت کنید

  

  

  

  

  

  

  

و مشاوره در سایت سنجش ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه ثبت نام کنکور سراسری جهت 

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلسراسری با مرکز مشاوره   



  تماس از سراسر کشور 9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   
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