
 

 
 

هر ساله داوطلبان زیادی از سهمیه استعداد درخشان خود برای ادامه تحصیل به صورت دوره بدون کنکور در مقطع کارشناسی 

به پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور ارشد استفاده میکنند، همچنین بعضی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز اقدام 

اغلب پیش از شروع سال  نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور .در مقاطع تحصیالت تکمیلی مانند کارشناسی ارشد میکنند

تحصیلی به متقاضیان اعالم میشود. در این مطلب نحوه دریافت و مشاهده نتایج و زمان اعالم نتایج ارشد فراگیر آزاد به 

  .مل توضیح داده خواهد شدصورت کا

در صورت وجود هر گونه سوال، می توانید از طریق شماره های مندرج، با مشاوران و کارشناسان آکادمی ایران تحصیل 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 

  



 

 
 

  زمان اعالم نتایج ارشد بدون کنکور

نهایی آزمون کارشناسی ارشد آغاز میشود و نتایج در صورت برگذاری ارشد بدون کنکور، ثبت نام آن پس از اعالم نتایج 

قابل  sanjesh.org آن نیز پس از بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

مشاهده خواهد بود. تا امروز اطالعیه دقیقی مبنی بر زمان اعالم نتایج ارشد بدون کنکور منتشر نشده است اما با توجه به 

  .تا پیش از ترم بهمن اعالم شود 1401سال های قبل، پیشبینی میشود که اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون کنکور 

شایان ذکر است که سامانه اعالم نتایج ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد از دانشاه های دولتی، پیام نور و غیر انتفاعی مجزا *

 .می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد

 نحوه مشاهده نتایج ارشد بدون کنکور

داوطلبانی که ثبت نام خود را برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد در دانشگاه های دولتی، پیام نور و یا غیر انتفاعی در سایت 

نتایج سنجش انجام داده اند، قادر به مشاهده نتایج خود در همان سامانه خواهند بود. در ادامه مراحل و نحوه مشاهده 

 :کارشناسی ارشد بدون کنکور به صورت مختصر آورده شده است

 جستجوی آدرس sanjesh.org در نوار جستجوی مرورگر و ورود به سایت سنجش آموزش کشور. 

 انتخاب گزینه کارشناسی ارشد از منوی سمت راست صفحه. 

 انتخاب لینک مربوط به اعالم نتایج کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی. 

 درج اطالعات و مشاهده نتایج 

پس از مشاهده نتایج، پذیرفته شدگان میتوانند با مراجعه حضوری و یا غیر حضوری و از طریق سایت دانشگاه پذیرفته 

 .شده، مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند

  

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید اعالم نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و نتایج آزمون ارشد سراسری جهت مشاهده

  

  

  

https://irantahsil.org/category/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/category/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 زمان اعالم نتایج ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

شرایط تحصیل مسقتیم از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد را دارند، برای ثبت نام الزم است به سایت  دانشجویانی که

دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کرده و شرایط و قوانین آن را مطالعه و سپس قدام به ثبت نام کنند. برای اعالم نتایج ارشد 

شخص کرد اما پیشبینی میشود که نتایج پیش از شروع نیمسال اول بدون کنکور استعداد درخشان نمیتوان زمان دقیقی را م

 .تحصیلی منتشر شود

  

  

 .، این مطلب بروزرسانی خواهد شد1401به محض اعالم نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور  !توجه

  

  

 شرایط ثبت نام استعداد درخشان ارشد

هستند و خواستار ادامه تحصیل در مقطع ارشد هستند باید به سایت همانطور که ذکر شد، داوطلبانی که دارای معدل باال  

دانشگاه مورد نظر مراجعه کرده و فراخوان منتشر شده را به دقت مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط جذب دانشجوهای 

طالعات کامل استعداد درخشان مطلع شوند، در ادامه بخشی از این شرایط آورده شده است، طبیعی است که برای کسب ا

 .الزم است اطالعیه های منتشر شده دانشگاه خود را به صورت کامل مطالعه کنید

  

  

 خود را گذرانده باشند و از  سه چهارم واحدهای درسی حداقل پایان نیمسال ششم تحصیلی متقاضیان می بایست در

 .قرار بگیرند خود پانزده درصد برتر از میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی جزء معدل کل نظر

 شرایط  )مگر این که دارای حداکثر در هشت نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شود. داوطلب می بایست

 باشد.( خاص

 از سهمیه خود  بالفاصله پس از دانش آموختگی دانشجوی استعداد درخشان صرفا می تواند برای سال تحصیلی

 .استفاده نماید

 امکان پذیر می باشد صرفا برای یک مرتبه فاده از این سهمیهداوطلبان توجه داشته باشند که است. 

 رشته های تحصیلی هم نام و مرتبط با رشته تحصیلی مقطع  پذیرش بدون آزمون دانشجو صرفا در

 .امکان پذیر می باشد کارشناسی



 

 
 

  

  

  

 نحوه مشاهده نتایج ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

خشان در سایت دانشگاه ها به صورت جداگانه و مجزا باگذاری میشود تا متقضیان با نتایج ارشد بدون کنکور استعداد در

مراجعه به درگاه دانشگاه ثبت نامی خود قادر به مشاهده نتایج باشند، هرچند در برخی مواقع دانشگاه با پذیرفته شدگان تماس 

یرش باید خود را آماده تکمیل مراحل ثبت نام و گرفته و قبولی آنها را اعالم میکند و طبیعی است که در صورت دریافت پذ

 .شروع تحصیل کنید

 :مراحل مشاهده نتایج استعداد درخشان به صورت خالصه عبارت اند از

 مراجعه به وب سایت دانشگاهی که روند ثبت نام اولیه را در آن طی کردید. 

 های درخشان ورود به لینکی تحت عنوان "مشاهده اعالم نتایج کارشناسی ارشد استعداد"  

 درج اطالعات خواسته شده و مشاهده نتایج 

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  زادانتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آ  جهت اطالع از نحوه

  

  

 زمان اعالم نتایج کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد

داوطلبانی که ثبت نام خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد در دوره بدون آزمون با شرایط استعداد درخشان انجام 

اول تحصیلی باشند. قابل ذکر است که در دو سال گذشته با توجه به  داده اند باید منتظر نتایج خود پیش از شروع نیمسال

آبان  3شیوع ویروس کرونا تاخیری در این روند ایجاد شد و نتایح کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد در تاریخ 

ی میشود که در اواخر مشخص نشده است، ولی پیش بین 1401منتشر شد، در نتیجه تاریخ دقیقی برای اعالم نتایج سال 

نتایج در دسترس داوطلبان قرار بگیرد. داوطلبانی که در روند ثبت نام مدارکشان دارای  1401شهریور ماه و یا اوایل مهر 

تاریخ اعالم 1400و در تاریخ دیگری دریافت کنند. برای داوطلبان سال   نقص بوده است باید نتایج خود را به صورت مجزا

 .بهمن ماه بوده است 16ارای نقص در مدارک، نتایج داوطلبان د

https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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/


 

 
 

  

 زمان اعالم نتایج ارشد بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسالمی در سال های گذشته و با توجه به همه گیری ویروس کرونا اقدام به پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد 

اساس معدل کسب شده توسط دانشجو در مقطع کارشناسی و سوابق به صورت بدون آزمون نمود. شیوه پذیرش این دوره بر 

تحصیلی است. قابل ذکر است که تا امروز تاریخ دقیقی مبنی بر زمان اعالم نتایج کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 

سط بهمن ماه بر روی تا اوا 1401دانشگاه آزاد اعالم نشده است، اما بر اساس سال های گذشته قابل پیشبینی است که نتایج 

قرار بگیرد. شایان ذکر است که مراحل نهایی ثبت نام  azmoon.org سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس

 .در سایت و یا محل دانشگاه های پذیرفته شده انجام میشود

  

برخوردار نیستند، میتوانند در آزمون داوطلبانی که در آزمون سراسری موفق نبوده اند و از سوابق تحصیلی درخشانی نیز *

فراگیر دانشگاه آزاد و یا پیام نور شرکت کنند. پیش از این فقط دانشگاه پیام نور اقدام به برگذاری این آزمون میکرد اما طبق 

اقدام به جذب دانشجو از طریق آزمونی مجزا از آزمون  1401اطالعیه منتشر شده دانشگاه آزاد اسالمی نیز از سال 

 sanjesh.org ثبت نام و اعالم نتایج ارشد فراگیر آزاد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس  سراسری میکند.

 .انجام میگیرد

  

  

 .کلیک نمایید  انتخاب رشته کنکور ارشد آزاد و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت ارشد جهت اطالع از

  

  

  

 نحوه اعالم نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

 :برای کسب اطالع از نتایج ارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد الزم است مراحل زیر را طی کنید

 .است و به محض اعالم نتایج تصاویر نیز بروز رسانی خواهد شد 1400سال قابل توجه است که این مراحل برای *

 ورود به سایت azmoon.net  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
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 [caption/]نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور

  

  

 ی ارشد ) ویژه استعداد های درخشان (کلیک بر روی لینک اعالم نتایج دوره بدون آزمون کارشناس 

  

 :و وارد کردن کد امنیتی تصویر و   (شماره ملی3  (سال تولد2  (شماره شناسنامه1  درج اطالعات شخصی

 مشاهده نتایج

  



 

 
 

  

 

  

  

  

  نکات مهم و مورد توجه برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام بدون کنکور ارشد

وضعیت قبولی و پذیرششان  دانشگاه آزادکلیه داوطلبان و متقاضیانی که در زمان اعالم نتیجه کارشناسی ارشد بدون کنکور 

 :مشخص شده است باید به نکات مهم اشاره شده در زیر توجه کنند

 و در دانشگاه  تمامی دانشجویانی که به وسیله سهمیه استعداد درخشان اقدام به ثبت نام در رشته محل قبولی خود

 .مورد نظر را می کنند به هیچ وجه نمی توانند به دانشگاهی دیگر انتقالی بگیرند



 

 
 

 هر فرد پذیرفته شده فقط  بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دفترچه انتخاب  بر طبق ضوابط و شرایط درج شده در

می تواند در دانشگاه مورد قبولی به تحصیل بپردازد و در صورتی که اقدام به ثبت نام نکند قبولی وی منتفی می 

 .گردد

  دقت داشته باشند که بعد از اعالم نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، اگر ظرفیت رشته محل ها داوطلبان باید

تکمیل نشده باشد، ظرفیت های خالی در بهمن ماه اعالم می گردد و متقاضیان می توانند در این بازه زمانی دوباره 

 .شانس خود را امتحان کنند

 یج جزو پذیرفته شدگان باشند مجاز به ثبت نام و تحصیل در کد رشته در صورتی که داوطلبان در هنگام اعالم نتا

همان طور که در باال گفته شد اگر در بازه تعیین شده در دانشگاه حضور پیدا نکنند به عنوان  انتخابی می باشند. 

  .انصراف می باشد

 

 اخبار پیرامون پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون

  

 دانشجوی بدون کنکور در مقطع ارشد می پذیرددانشگاه تهران 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
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)بدون آزمون( سال  درخشان استعداد در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو پذیرش فراخوان به گزارش خبرنگار مهر،

 :در اطالعیه این فراخوان آمده است .تهران منتشر شد دانشگاه ۱۴۰۱-۱۴۰۲تحصیلی 

ایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به های هددانشگاه تهران در اجرای سیاست

های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای نامهآئین

دانشگاه تهران و یا  که جزو پانزده درصد برتر ۱۳۹۷از بین دانشجویان ورودی سال  ۱۴۰۱-۱۴۰۲سال تحصیلی 

هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد به صورت های مشمول این فراخوان باشند، در کلیه رشتهدانشگاه

 .پذیردمازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوط دانشجو می

 پذیرش دانشجو بدون کنکور در پردیس ارس دانشگاه تهران

تهران شروع شد.به  دانشگاه ارس پردیس امام جمعه گفت: ثبت نام و پذیرش دانشجو بدون کنکور درزهرا -خبرگزاری آریا

ارس دانشگاه تهران از شروع ثبت نام و پذیریش دانشجو بر اساس سوابق  المللی گزارش خبرگزاری آریا، رئیس پردیس بین

مرکز  در این1401-02ل اول سال تحصیلیتحصیلی و مصاحبه تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسا

، HSEانسانی، محیط زیست،  دانشگاهی خبر داد. زهرا امام جمعه دراین باره گفت: این واحد دانشگاهی در رشته های علوم

عنوان رشته کارشناسی  99عنوان رشته دکتری تخصصی و  22، فنی و مهندسی و علوم پایه در MBAعلوم اجتماعی، 

 .رسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی دانشجو می پذیردارشد بر اساس بر

  

  

 خالصه مطلب

هر ساله افراد زیادی متقضاضی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند. افراد زیادی با شرکت در آزمون های 

سراسری شانس خود را برای پذیرش و قبولی در دانشگاه ها امتحان میکنند. عده از دانشجویان نیز در صورت عدم قبولی و 

ی بدون کنکور میکنند. این افراد، استعداد های درخشان را نیز شامل یا دالیل دیگر اقدام به ثبت نام به صورت دوره ها

میشود که به دلیل داشتن امتیاز های تحصیلی نظیر معدل باال، میتواند به صورت مستقیم و بدون ازمون در مقطع ارشد 

نشگاه های آزاد، سراسری، نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دا  تحصیل کنند. در این مطلب به نحوه ثبت نام و زمان اعالم

پیام نور و غیر انتفاعی به صورت کامل پرداخته شده است. چنانچه سوال و یا ابهامی برای شما به وجود آمده است، میتوانید 

از طریق شماره های درج شده با همکاران ما در آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده 

 .سواالت شما عزیزان هستندپاسخگویی به 
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