
هستید؟ توجه داشته باشید برای ثبت نام کنکور کاردانی باید  ۱۴۰۱فنی حرفه ای در سال  ثبت نام کنکور کاردانی آیا به دنبال

اطالعاتی را به دست بیاورید تا بتوانید تمام مراحل را به درستی انجام دهید. این نکته را در نظر داشته باشید که سازمان 

تحصیالن دیپلم فنی و حرفه ای، کار و دانش، رشته ای فراهم کرده است تا فارغ الشرایط را به گونه ۱۴۰۱سنجش در سال 

های نظری و حتی هنرستان بتوانند در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته به تحصیل بپردازند. نکته بسیار مهم این است که 

ت مدرک ای فراهم شده تا متقاضیان بتوانند با آزمون ورودی یا بدون آزمون ورودی برای تحصیل و دریافشرایط به گونه

 .فوق دیپلم اقدام کنند

در این محتوا ما تصمیم داریم اطالعات دقیقی نسبت به زمان ثبت نام در کنکور کاردانی، نحوه ثبت نام، شرایط ثبت نام که 

خود به دو بخش مختلف شرایط عمومی ثبت نام و شرایط اختصاصی ثبت نام تقسیم میشود در اختیار شما قرار دهیم. از 

 .مطالعه این مقاله متوجه خواهید شد که برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز دارید سوی دیگر با

در ادامه باید ذکر کنیم که در این محتوا یک راهنمای تصویری ثبت نام برای شما تولید شده است تا شما بتوانید با استفاده از 

کنیم برای کسب م دهید. در نهایت پیشنهاد می متن و تصویر تمام مراحل را مشاهده کرده و به آسانی ثبت نام را انجا

اطالعات کامل نسبت به ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه 

 .باشید

  

 اطالعیه

تیر ماه  21تیر ماه الی  14ثبت نام کنند می توانند از  ۱۴۰۱داوطلبانی که قصد دارند در کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال 

 .برای ثبت نام اقدام نمایند 1401سال 

  

 1401زمان ثبت نام در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای در سال 

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای را دارند می توانند پس از اعالم زمان ثبت نام توسط سازمان 

فه ای را دانلود کرده و آن را به صورت کامل مطالعه نمایند تا از شرایط ورود به دانشگاه سنجش، دفترچه کنکور فنی و حر

فنی و حرفه ای و نحوه ثبت نام اطالعات کاملی را به دست آورند. طبق آخرین اطالعیه ای که سازمان سنجش منتشر کرده 

نسبت به ثبت نام  1401تیر ماه سال  21ماه الی  تیر 14داوطلبانی که می خواهند در این آزمون شرکت کنند می توانند از 

 .خود اقدام نمایند

  

 آیا مهلت ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای تمدید می شود؟

این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط داوطلبان زیادی مطرح میشود. زیرا بسیاری از داوطلبان موفق نمی 

سنجش مقرر کرده است ثبت نام کنکور کاردانی را انجام دهند. به اصطالح از ثبت نام  شود در زمان مشخص که سازمان

مانند. که این مسئله موجب نگرانی آن ها می شود اما اگر شما هم با این شرایط مواجه شدید اصال در کنکور کاردانی جا می

م به اتمام می رسد چند روز مدت زمان ثبت نام نگران نباشید زیرا سازمان سنجش هر سال بعد از اینکه مهلت اصلی ثبت نا

 .کنکور کاردانی را تمدید می نماید

درنتیجه شما به راحتی می توانید در مهلت تمدید ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای برای ثبت نام اقدام کنید. همانطور که 

تیر آغاز می شود و  ۱۴از تاریخ  ۱۴۰۱ی در سال در قسمت باال مطالعه کردید مهلت ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ا
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تیر که مهلت اصلی ثبت نام به پایان می  ۲۷روز ثبت نام را انجام دهند. اما مطمئناً بعد از  ۷توانند طی مدت داوطلبان می

 .رسد سازمان سنجش چند روز مهلت ثبت نام تمدید خواهد کرد

  

 بر روی لینک قرمز کلیک کنید اعالم نتایج کنکور برای کسب اطالعات نسبت به

  

 1401نحوه ثبت نام در کنکور کاردانی 

ند که با رشته آنها تناقض داشته باشد و فقط مجاز به انتخاب رشته هایی هستند داوطلبانی می توانند در این کنکور ثبت نمای

که با مدرک دیپلم آنها مرتبط باشد. همچنین جهت ثبت نام ابتدا باید هزینه مربوط به ثبت نام را پرداخت کرده و سپس فرم 

سازمان  مطابق اطالعیه 1401رفه ای مربوطه را تکمیل نمایند. توجه داشته باشید ثبت نام در کنکور کاردانی فنی ح

و آموزش کشور با تغییراتی همراه است. مطابق مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش شیوه پذیرش داوطلبان در  سنجش

 .دوره های کاردانی فنی حرفه ای نظام جدید به صورت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود

  

 اطالعیه

 ردانی فنی حرفه ای به صورت همزمان با یکدیگر انجام خواهد می شودثبت نام و انتخاب رشته کنکور کا

  

 مراحل ثبت نام 

 در گام اول باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید. 

  در گام دوم باید از ستون سمت راست گزینه کاردانی فنی و حرفه ای را انتخاب کنید. 

 د دفترچه ثبت نام و مطالعه آن را به صورت کامل دانلود نماییددر گام سوم بای.  

 در گام چهارم باید لیست رشته هایی که ارائه شده است را بررسی کنید. 

 در گام پنجم باید هزینه ثبت نام پرداخت نمایید. 

 در گام ششم باید فرم مربوط به انتخاب رشته و فرم ثبت نام به صورت کامل تکمیل نمایید. 

 در گام آخر باید کد رهگیری ثبت نام را دریافت کنید. 

  

 راهنمای تصویری ثبت نام

مراجعه نمایید، سپس بر روی گزینه "کاردانی فنی و حرفه ای" که در ستون  sanjesh.org ابتدا به سایت سنجش به آدرس

 .سمت راست قرار داد کلیک کنید
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در صفحه ای که به شما نشان داده می شود بر روی "سامانه ثبت نام آزمون دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و 

 .ک کنید" کلی1401حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی سال 

  



  

  

 .گزینه " ثبت نام جدید" را که در تصویر زیر برای شما نشان داده شده است انتخاب نماییددر مرحله بعد 

  



  

  

 .حال که به این مرحله از کار رسیده اید به سادگی میتوانید یک کارت اعتباری خریداری نمایید و ثبت نام را انجام دهید

  



  

  

 شرایط ثبت نام در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

برای این که بتوانید در این آزمون ثبت نام کنید باید دارای شرایطی باشید که از طرف سازمان سنجش مقرر شده است. الزم 

این شرایط به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که در قسمت زیر هر دو دسته شرایط برای به ذکر است بدانید 

 .ثبت نام کنکور کاردانی را ذکر کرده ایم تا شما از این شرایط مطلع شوید

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد جهت کسب اطالعات نسبت به

  

  شرایط عمومی ثبت نام

 اعتقاد به دین اسالم 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 نداشتن دشمنی با اسالم و نظام جمهوری اسالمی 

 آقایان نباید مشکلی از بابت نظام وظیفه داشته باشند. 

 عدم وابستگی یا عضویت در گروه های مخالف با نظام جمهوری اسالمی 

 عدم شهرت و ارتکاب به فساد اخالقی 
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 رایط اختصاصی ثبت نامش

 داشتن توانایی جسمی متناسب با رشته ای که توسط داوطلب انتخاب شده 

 داوطلبان جهت ثبت نام باید مدرک دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام جدید یا قدیم را داشته باشند. 

 نام اقدام نمایند داوطلبانی که در کنکور دوره روزانه سال قبل پذدیرفته شده اند نمی توانند جهت ثبت. 

  معیار پذیرش در کنکور با آزمون، نمره کسب شده در آزمون و مالک پذیرش به صورت بدون کنکور، سوابق

 .تحصیلی داوطلب است

  رشته محل را می تواند انتخاب کند 50هر داوطلب حداکثر. 

  باید ارائه شود 1401/06/31آخرین مدرک اخذ شده نهایتا تا تاریخ. 

 ره های روزانه و شبانه بر اساس بومی بودن شخص انجام می شودپذیرش در دو. 

  داوطلبانی که توانسته اند حد نصاب قبولی را جهت ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی کسب کنند اما نتوانند مدرک

 .دریافت نمایند پذیرش آن ها نهایی نخواهد شد 1401دیپلم خود را تا شهریور 

 وم تحصیلی حد نصاب قبولی را کسب کرده اند در صورتی می توانند ثبت نام خود را متقاضیانی که برای نیمسال د

 .نهایی کنند که مدرک خود را تا زمان پایان نیمسال اول دریافت کرده باشند

  

  

 اطالعیه

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید سنجش برای باید از طریق وب سایت رسمی سنجش اقدام کنید برای ورود به سایت

  

  

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کنکور کاردانی

برای اینکه داوطلب بتواند در کنکور ثبت نام نماید باید مدارک خود را اسکن کرده و هنگام ثبت نام آن ها را بارگذاری نماید 

 :که ما لیست مدارک مورد نیاز را برای شما ذکر می کنیم

  اسکن شده داوطلب با فرمت 3*4عکس jpg 

  عددی ثبت نام سهمیه ایثارگران و رزمندگان 12کد پیگیری 

 سریال اعتباری ثبت نام 

  عددی رایانه ای دیپلم 4کد 

  عددی اتباع غیر ایرانی 13کد 

 کد نظام وظیفه 

 نکاتی مهم در مورد ثبت نام آزمون سراسری کاردانی فنی حرفه ای

  کلیه داوطلبانی که در آزمون کاردانی فنی حرفه ای در دوره های روزانه پذیرفته شده باشند حتی در صورت

 .ثبت نام در آزمون را نخواهند داشتانصراف حق 
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  داوطلبانی که در دوره گذشته آزمون در یکی از دوره های شبانه یا غیر انتفاعی مقطع کاردانی پذیرفته شده باشند

می توانند بدون انصراف از دانشگاه قبلی در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی قبل از ثبت نام از رشته 

 .محل قبلی انصراف دهند

  دانشجویان اخراجی یا انصرافی در صورتی حق شرکت در این آزمون را خواهند داشته که از محل تحصیل قبلی

 .تسویه کرده و از لحاظ سازمان نظام وظیفه غایب محسوب نشوند

 نی تغییر در دوره های قبولی از شبانه به روزانه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود لذا در هنگام ثبت نام کاردا

 .دقت الزم را داشته باشید sanjesh.org فنی حرفه ای نظام جدید در سامانه

  

 اخبار پیرامون ثبت نام کنکور کاردانی

 .شرکت کنند 1401توانند در کنکور به نقل از خبرگذاری فارس دانشجویان انصرافی و اخراجی هم می

  .رشته محل بپردازد 50اکثر بر اساس اعالم سازمان سنجش هر داوطلب می تواند به انتخاب حد

 .برگزار خواهد شد ۳-۳-۶بر مبنای دروس نظام آموزشی  ۱۴۰۱مطابق با اعالم سازمان سنجش، کنکور 

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنکور به برای کسب اطالعات نسبت

  

 خالصه مطلب

در اختیار نداشته اید. اما در حال  1401مطمئنا تا قبل از مطالعه این محتوا اطالعاتی در مورد ثبت نام کنکور کاردانی سال 

اضر میدانید که کنکور در چه زمانی برگزار می شود و مهلت تمدید آن به چه صورت است. در ادامه اطالعات کامل ح

نسبت به نحوه ثبت نام و مراحل ثبت نام به دست آورده اید. نکته مهم این است که حتی با استفاده از راهنمای تصویری ثبت 

ثبت نام کنید. در ادامه مسیر با شرایط ثبت نام اشنا شده اید و در حال  ۱۴۰۱نام به راحتی میتوانید در کنکور کاردانی 

حاضر می دانید که برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز دارید. در نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله بتواند در هنگام 

 .ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای به شما کمک شایانی کند
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