
بر عهده سازمان سنجش می باشد و زمان مشخصی را برای ثبت  ۱۴۰۱مسئولیت برگزاری تمام مراحل کنکور ارشد 

نام داوطلبان این مقطع در نظر می گیرد .دانشجویان با مراجعه به سایت سنجش می توانند از زمان دقیق برگزاری آن  

اقدام کنند . همانطور که می دانید تاریخ و زمان ثبت نام مجدد  اطالع و نسبت به فرصت ثبت نام مجدد کنکور ارشد

هردو بصورت مشترک در سایت سنجش انجام می گیرد اما ثبت   آزمون ارشد سراسری و آزاد ادغام شده است و ثبت نام

شودنام کارشناسی ارشد چند باری تمدید می . 

زمان و نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد هر ساله تغییر می کند و بهتر است از پیش تمامی اخبار مرتبط با این 

با فرصت ثبت نام مجدد کنکور ارشد و مسائل هرگونه ابهام در رابطه موضوع را دنبال نمایید. در صورت وجود 

 .مربوط به آن با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید

سازمان سنجش با انتشار اطالعیه ای برای داوطلبان بازه زمانی مشخصی را در نظر گرفته است. متقاضیان می توانند  

مطلع گردند. در سال گذشته   1401کنکور ارشد ن سنجش از زمان ثبت نام مجدد به سادگی با مراجعه به سایت سازما

در اواسط آذر تا   ۱۴۰۱آذر شروع و یک هفته ادامه داشت امسال نیز ثبت نام کنکور ارشد   ۱۶ثبت نام این آزمون از 

آذر صورت می گیرد ۲۳  . 

  

  

1401اطالعیه سنجش در خصوص ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد  !!  !! 

 1401کارشناسی ارشد سنجش، آن دسته از داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در آزمون بر اساس اطالعیه سازمان  

به سایت سنجش مراجعه کرده و مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند. همچنین    بهمن ماه 20تاریخ نشده اند می توانند از 

کان پذیر خواهد بودامکان ثبت نام بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجویی نیز در این زمان ام . 

بهمن ماه 30لغایت  20: از  1401مهلت ثبت نام با تاخیر ارشد    

  

  

به شماره های زیر تماس   با مشاوران ایران تحصیل جهت دریافت اطالعات در مورد تاریخ ثبت نام مجدد آزمون ارشد

 .حاصل نمایید

از سراسر کشور تماس  – 9099072952  

 تماس از استان تهران – 9099072952

از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس شب  12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از    

  

  

 مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 

شده برای ثبت نام  برای افرادی که در مهلت ثبت نام کنکور ارشد موفق به ثبت نام نمی شوند، می توانند در مهلت تعیین 

یط مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد را بیشتر بررسی  مجدد اقدام نمایند. در این قسمت همراه ما باشید تا شرا

 .کنیم
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آذر ماه سال جاری تعیین شده بود  23لغایت سه شنبه  16از روز سه شنبه  1401زمان اولیه ثبت نام آزمون ارشد سال 

د ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد را بیشتر بررسی خواهیم کردکه در ادامه مهلت مجد . 

1400آذر ماه  23الی  16 :مهلت اولیه ثبت نام  

1400اذر ماه  27الی  23 :تمدید اول زمان ثبت نام  

1400بهمن ماه  6الی  3 :مهلت مجدد ثبت نام  

1400بهمن ماه  8الی  6 :تمدید دوم زمان ثبت نام  

1400بهمن ماه  30ی ال 20 :ثبت نام متاخرین  

  

  

1401زمان ثبت نام کنکور ارشد   

سازمان سنجش بازه زمانی مشخصی را برای این کنکور در نظر گرفته و اطالعیه ای را برای داوطلبان انتشار کرده تا  

نام و مراحل از زمان درست این کنکور اطالع پیدا کنند . متقاًضیان با مراجعه به سایت سنجش می توانند از زمان ثبت 

آذر شروع و یک هفته ادامه داشت امسال نیز ثبت   ۱۶دقیق آن اطالع پیدا کنند . در سال گذشته ثبت نام این آزمون از 

آذر صورت می گیرد ۲۳در اواسط آذر تا  ۱۴۰۱نام کنکور ارشد   . 

ثبت نام اقدام کنند . هستند   داوطلبان در این یک هفته ی در نظر گرفته شده فرصت دارند تا نسبت به تکمیل کردن فرم

می توانند استفاده    کسانی که به دالیل مختلف از ثبت نام جامانده اند و دنبال چاره هستند از این فرصت تمدید یک هفته

کنند . دانشجویان با عضویت در کانال تلگرام کارشناسی ارشد و صفحه اینستاگرام کارشناسی ارشد از تمام تغییرات  

ه های سازمان سنجش اطالع پیدا کننداحتمالی برنام  . 

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از ثبت نام کارشناسی ارشد غیرحضوری دانشگاه آزاد              

  

  

1401شرایط ثبت نام کنکور ارشد   

در صورت واجد    های خاصی می باشد که داوطلبان می بایست با بررسی به آن هااین ثبت نام دارای شرایط و قانون

نسبت به ثبت نام اقدام کنند. شرایط عبارتند ازشرایط بودن   : 

دارندگان مدرک کارشناسی ) لیسانس ( یا کارشناسی ارشد ) فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای ( یا دانشجویان  •

شهریور فارغ التحصیل شده اند می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند 31سال آخر کارشناسی که تا تاریخ   . 

ست داشته داوطلبان باید مورد تایید شورای عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم و یا وزارت  مدرک های در د •

 . بهداشت باشد
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باید  1401دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورت تمایل در کنکور ارشد  •

 . تا پایان ثبت نام از تحصیل انصراف بدهند

رشته های پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون باید از لحاظ تعهد خدمت به   فارغ التحصیالن و دانشجویان •

 وزارت بهداشت وضعیت خود را مشخص کرده تا از نظر وزارت مورد نظر منعی برای ثبت نام نداشته باشند

. 

پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه کنکور ارشد سال گذشته در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی   •

جاز به ثبت نام نیستندم  . 

دانشجویان در صورت درخواست به سازمان سنجش و تاییدیه رفع محرومیت از ثبت نام کارشناسی می توانند   •

 . در آزمون شرکت کنند

، دانشگاه   پذیرفته شدگان نهایی دوره های نوبت دوم مجازی پردیس ، خودگردان ، پیام نور ، غیر انتفاعی •

ی ارشد سال گذشته در صورت ثبت نام نکردن در ، کنکور کارشناس  آزاد  

رشته قبولی و یا انصراف قطعی تا پایان فرصت ثبت نام کنکور با رعایت شرایط و ضوابط می توانند در  •

 . آزمون شرکت کنند

فارغ   شهریور به بعد 31معدل دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی که از تاریخ  •

باشد  12نیاید کمتر از  التحصیل شده اند . 

 . با دانلود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد می توانند از شرایط کامل ثبت نام اطالعات کامل تری داشته باشید

  

  

1401شرایط عمومی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد   

 :بعضی از شرایط میان متقاضیان مشترک می باشد که مهم ترین آن عبارت است از

ین اسالم و یا یکی از ادیان مورد تایید جمهوری اسالمیاعتقاد به د •  

 نداشتن فساد اخالقی  •

 متعهد بودن به شئونات شغلی و تحصیلی •

 عدم داشتن دشمنی و عناد با نظام جمهوری اسالمی ایران •

 عدم دارا بودن سابقه های کیفری و عضویت در گروه های ضد انقالب  •

  

  



 

  

  

1401نحوه ثبت نام کنکور ارشد   

ثبت نام کنکور ارشد به صورت اینترنتی انجام شده و داوطلبان برای اعالم عالقه مندی خود باید به سازمان سنجش 

را مطالعه کنند و از شرایط و ضوابط ثبت   مراجعه کرده  و دفترچه راهنمای ثبت نام منتشر شده بر روی  سایت سنجش

ن مطلع شده و اقدام کنندنام آ  . 

داوطلبان برای دسترسی به سامانه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ملزم به پرداخت هزینه از طریق سایت سازمان 

نکی عضو شبکه شتاب قابل پرداخت استسنجش با استفاده از کارت های با  . 

  

  

1401مراحل ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد   

شور مراجعه به سایت سنجش ک •  

 دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد و •

 مطالعه بخش های مختلف آن •

 تکمیل فرم پیش نویس ثبت نام •

 پرداخت هزینه ثبت نام دریافت سریال اعتباری •

1401مراجعه به سامانه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  •  

 تکمیل فرم اینترنتی  •

 دریافت کد رهگیری  •
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 برای اطالع از شرایط استفاده مجدد از سهمیه روزانه کنک ور بر روی لینک مربوطه کلیک کنید 

  

  

 نکته قابل توجه در ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 

داوطلبان برای تکمیل فرم اینترنتی باید اطالعات فردی و تحصیلی خود را دقیق درج کنند . در آزمون کارشناسی ارشد 

مورد عالقه    توانند در رشته امتحانینس وجود ندارد و دانشجویان با توجه به مدرک کارشناسی می شرایط تجا ۱۴۰۱

خود ثبت نام کنند . هر داوطلب بر اساس عالقه می تواند دو کد رشته امتحانی اصلی و شناور را انتخاب کرده و خود را 

 . برای آزمون هر دو رشته آماده کند

ی اول خود را از لیست رشته کنکور کارشناسی ارشد از دو دسته اصلی و شناور تشکیل شده داوطلبان رشته امتحان

انتخاب کنند . سازمان سنجش رشته های شناور را در جدول    وم را از لیست رشته شناور بایداصلی و رشته امتحانی د

هایی با عالمت های ستاره مشخص کرده و در اختیار داوطلبان قرار داده است . متقاًیانی که در آزمون دو رشته شرکت 

را باید جداگانه پرداخت کنندمی کنند هزینه هر دو رشته   . 

عالقه مندان به ادامه تحصیل در رشته محل های کارشناسی ارشد پیام نور و غیر انتفاعی باید عالوه بر پرداخت هزینه 

ثبت نام ، کارت اعتباری عالقه مندی خریداری کنند . متقاضیان شرکت در دو کد رشته امتحانی ثبت نام خود را در یک 

رقمی در یافت کنند ۱۶رقمی و یک کد رهگیری  ۷ده و یک شماره پرونده نوبت انجام دا  . 

  

  

 آخرین اخبار مرتبط با کنکور ارشد

داوطلبان مدرک لیسانس ارشد و یا دکتری حرفه ای با شرایط ذکر شده در دفترچه ارشد امکان ثبت نام در کنکور ارشد 

سی این فرآیند از طریق سایت سنجش منتشر و لیست رشته نوی را دارند . دفترچه ثبت نام همزمان با آغاز نام ۱۴۰۱

آذر شروع و داوطلبان با هر مدرک تحصیلی می توانند در رشته مورد   ۱۶های مجاز درج می شود . ثبت نام ارشد از  

 . عالقه خود شرکت کنند
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 مدرک تحصیلی معادل 

درج شده در آیین نامه  ۱۴۰۱صورت داشتن شرایط آزمون ارشد داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی معادل هستند در 

ورودی باالتر می توانند در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام    دگان مدرک معادل و غیر رسمی در آزمونهایشرکت کنن

را کنند . افرادی که دارای مدرک استخدامی داخلی و یا معادل هستند و قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 

 . دارند باید از دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاییدیه بگیرند

افرادی که دارای مدرک دبیری هستند نیز جهت ثبت نام و واجد شرایط ازمون ارشد شدن موظفند موافقت نامه کتبی از 

ها ، سازمان ها ، نهادهای دولتی باید ند . متقاضیان کنکور ارشد شاغل وزارتخانه وزارت آموزش و پرورش بگیر 

موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط را برای ثبت نام در کنکور از محل کار خود در یافت کنند . به هیچ کدام از  

از سوی   1401دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در صورت داشتن هر گونه شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 

شودفناوری بورس تحصیلی اعطا نمیوزارت علوم تحقیقات و  . 

  

  

 شرایط تحصیل مجدد 

به طور معمول کنکور ارشد برای سنجش و پذیرش متقاضیان دارای مدرک کارشناسی برگزار می شود و اما افرادی  

را داشته باشند  ۱۴۰۱هستند که دارای مدرک تحصیلی باالتری می باشند و شرایط ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 

لی مایل به شرکت در آن باشند . این دسته افراد باید تحصیالت خود را در سایر مقاطع و یا سایر رشته ها به اتمام و

 .برسانند و یا اگر در مقاطع ارشد و دکتری هستند باید انصراف قطعی بدهند
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می شوند باید برای تحصیل  های گذشته افرادی که برای بار دوم در دوره های روزانه کارشناسی ارشد پذیرفته در سال 

دانشجویان این قانون حذف شده و تحصیل در این مقطع   اما با به وجود آمدن اعتراضاتی در بینشهریه می پرداختند 

و تاریخ  1401بصورت رایگان می باشد . برای آگاهی از مهلت و فرصت باقی مانده برای ثبت نام مجدد کنکور ارشد 

شد این مقاله را مطالعه نماییددقیق ثبت نام مجدد آزمون ار . 

  

  

  

1401مشاوره شرایط ثبت نام کنکور ارشد   

سازمان سنجش در قسمت های دیگر دفترچه ثبت نام به بررسی استفاده از تسهیالت یعنی شرایط اتباع خارجی و امتیاز  

قسمت مربوطه را کامل مطالعه توضیحاتی داده است داوطلبان باید بر حسب نیاز خود   حافظان قرآن ، برگزیدگان علمی 

 . کرده و با آگاهی کامل نسبت به ثبت نام اقدام کنند

  

1401ویرایش اطالعات ثبت نام ارشد    

یکی از سواالتی که امکان دارد برای داوطلبان پیش بیاید این است که اگر اطالعات خود را اشتباه در سایت وارد کنند  

اطالعات خواسته شده در فرم ثبت نام الزامی می باشد و در صورت ثبت  شود؟ باید بدانید که ورود درست چه می

 . نادرست از حضور در جلسه آزمون جلوگیری می شود

می توانند در زمان تمدید   ۱۴۰۱داوطلبانی که درکنکور ارشد ثبت نام کرده اند برای ویرایش اطالعات ثبت نامی ارشد 

برای اطالع از تاریخ ثبت نام مجدد  طالعات خود را ویرایش کنند .مهلت ثبت نام ارشد به سایت سنجش مراجعه و ا

به سایت سنجش مراجعه نمایید 1401آزمون ارشد  . 

  

  

  

1401تمدید مهلت شرکت ارشد   

داوطلبان که در زمان اعالم شده موفق به ثبت نام نشده اند سایت سنجش مدت زمانی را جهت تمدید مشخص کرده و فرد 

سایت مراجعه نسبت به ثبت نام و یا حتی ویرایش اطالعات خود   ند در این بازه زمانی معین شده بهمورد نظر می توا

و تاریخ دقیق ثبت نام  1401اقدام کند . برای آگاهی از مهلت و فرصت باقی مانده برای ثبت نام مجدد کنکور ارشد 

 .مجدد آزمون ارشد این مقاله را مطالعه نمایید

  

ت در ازمون ارشدمشاوره تمدید شرک  

در صورتی که پس از تمام شدن آزمون کارشناسی متوجه اشکال در ثبت معدل و یا دیگر اطالعات خود در فرم شده اید  

سازمان سنجش در چند مرحله این امکان را در    و فرصت اصالح اطالعات را در بازه زمانی اول از دست داده اید

 . اختیار شما قرار داده است



  

1401شرایط استفاده از سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد   

 . متقاضیان ثبت نام کنکور ارشد در صورت داشتن سهمیه رزمندگان ، ایثارگران ، می توانند از مزایای آن استفاده کنند

  

1401شرایط استفاده از سهمیه در کنکور ارشد   

ماه حضور داوطلبانه در جبهه هستند محفوظ   6دارنده حداقل و اعضای نیروهای مسلح که   سهمیه رزمندگان، جهادگران

 . است

درصد و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد   25درصد از ظرفیت هر کد رشته به جانبازان زیر  5سهمیه ایثارگران 

نان و  درصد و باالتر و همه و فرزندان آ 25درصد از ظرفیت هر کد رشته نیز مختص جانبازان  ۲۵و عالوه بر این 

همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر و آزادگان و همسر و فرزندان آنان است . برای آگاهی از مهلت و فرصت باقی 

و تاریخ دقیق ثبت نام مجدد آزمون ارشد این مقاله را مطالعه نمایید 1401مانده برای ثبت نام مجدد کنکور ارشد  . 

  

 -و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی1401رشناسی ارشد ناپیوسته سال اطالعیه تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کا !!

 !! دانشجویی کشور

منتشر شده بود، افرادی که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی مختلف   1400 بهمن 2با توجه به اطالعیه ای که در تاریخ 

شده است، ثبت نام المپیاد خود را انجام عیین ت  بهمن 6نتوانسته بودند برای ثبت نام اقدام کنند می توانند تا روز جمعه 

 .دهند

بهمن  6مهلت ثبت نام با تاخیر المپیاد تا    

  

 استعداد درخشان 

دسته ای از داوطلبان کارشناسی ارشد که جز دانشجویان برتر و ممتاز دوره کارشناسی هستند می توانند بدون شرکت  

ها نسبت به  به فراخوان منتشر شده از سوی دانشگاه خشان با توجهدر  در کنکور ارشد و با استفاده از سهمیه استعداد

ثبت نام در یکی از دانشگاههای پذیرنده استعداد درخشان درمقطع کارشناسی ارشد نام نویسی کنند . داوطلبانی که جز 

شتن شرایط می توانند  فارغ التحصیالن با سهمیه استعداد درخشان هستند می توانند با استفاده از سهمیه شاگرد اولی و دا

درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد به این دسته   ۱۰در ازمون کارشناسی ارشد شرکت کنند . 

 .داوطلبان اختصاص دارد

  

  

 نکات ثبت نام مجدد کنکور کارشناسی ارشد 

برای تمدید ثبت نام، باز هم از انجام مهلت ثبت نام مجدد کنکور ارشد برای افرادی است که به عالوه مهلت تعیین شده 

ت تعیین شده برای ثبت نام مجدد وارد سایت شده و مراحل  مراحل ثبت نام جا می مانند. این افرادی می توانند در مهل

 .ثبت نام خود را طی نمایند



ساس تاریخ های فوق در سال گذشته مهلت تعیین شده برای ثبت نام مجدد، در ماه بهمن و اردیبهشت بود؛ اما امسال برا

 .تغییر کرده است

بهمن ماه می باشد 30تا  20از  1401مهلت مجدد ثبت نام ارشد  . 

در این مهلت برای داوطلبانی که اطالعات کارت شان ناقص است و یا نادرست ثبت شده امکان ویرایش و برطرف  

 .کردن نواقص کارت وجود خواهد داشت

  

  

 

  

  

1401کنکور ارشد آخرین اخبار مرتبط با   

را بیشتر بررسی کنیم  1401در این قسمت همراه ما باشید تا آخرین اخبار مرتبط با کنکور ارشد  . 

1400بهمن  20  

بهمن ادامه خواهد داشت 30آغاز شده و تا  1401در این خبر آمده بود که ثبت نام با تاخیر کنکور کارشناسی ارشد  . 

1400بهمن  17  

بهمن ماه خواهد بود 30تا  20از  1401ه مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در این خبر آمده بود ک . 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/فرصت-ثبت-نام-مجدد-کنکور-ارشد.jpg


1400بهمن  6  

بهمن ماه خواهد بود 8تا  1401در این خبر آمده بود که مهلت ثبت نام مجدد کنکور ارشد  . 

1400بهمن  3  

بهمن ادامه خواهد  6آغاز شده و تا  1401در این خبر آمده بود که مهلت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 

 .داشت

1400آذر  28  

بهمن خواهد بود 6تا  3در این خبر آمده بود که زمان ثبت نام مجدد کارشناسی ارشد، از  . 

1400آذر  23  

آذر تمدید شده است 27تا  1401در این خبر آمده بود، زمان ثبت نام ارشد   . 

1400آذر  14  

م کنکور ارشد آغاز شده و دانشجویان می توانند برای ثبت نام اقدام نماینددر این خبر آمده بود که ثبت نا . 

1400آذر  7  

 .داوطلبانی که دارای مدرک لیسانس، ارشد و یا دکتری هستند می توانند برای ثبت نام اقدام نمایند 

1400آبان  22  

ین فرآیند از طریق سایت سنجش منتشر  در این خبر آمده بود که دفترچه ثبت نام ارشد همزمان با آغاز نام نویسی ا

 .خواهد شد

1400آبان  12   

آذر ماه داوطلبان می توانند ثبت نام خود را آغاز نمایند 16با آغاز ثبت نام ارشد از  . 

1400شهریور  28  

آذر ماه سال جاری ادامه خواهد داشت 23لغایت  16در این خبر آمده بود که زمان ثبت نام کنکور سراسری از  . 

  

  

فرصت ثبت نام مجدد کنکور ارشدجهت دریافت اطالعات در مورد  ایران تحصیلبا مشاوران   به شماره های زیر  

 .تماس حاصل نمایید

 تماس از سراسر کشور  – 9099072952



 تماس از استان تهران – 9099072952

از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس شب  12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از    

  

 خالصه مطالب

آذر  23آذر آغاز می شود و برای ثبت نام داوطلبان باید با سایت سنجش مراجعه و تا  16از   1401ثبت نام ارشد 

  30اردیبهشت و پنج شنبه و جمعه  28  فرصت ثبت نام در آزمون را دارند . این آزمون در روزهای چهار شنبه

زمان   توانند اطالعات کامل از زمان ثبت نام وسایت سنجش می اردیبهشت برگزار می شود .داوطلبان با مراجعه به

کنکور و غیره اطالع پیدا کنند. برای کسب اطالعات بیشتر از فرصت ثبت نام مجدد کنکور ارشد و دیگر نکات مرتبط  

 .با این موضوع کلیک کنید

  

 


