
 1401ثبت نام رشته های بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی فنی سال 
نتایج دانشگاه فنی برای ورودی مهر و بهمن صورت می پذیرد. در این مطلب نحوه دریافت 

را برای شما شرح دهیم. سازمان سنجش فنی حرفه ای اعالم  1401حرفه ای بدون کنکور 

 .نتایج نموده است و نتایج بدون کنکور فنی منتشر شده است

داوطلبان می توانند پس از انجام فرایند ثبت نام و انتخاب رشته، نتایج بدون آزمون فنی حرفه 
موظف هستند به سایت  ای را دریافت کنند. به طور کلی پس از انجام این فرآیند، داوطلبان

را مشاهده  1401سازمان سنجش مراجعه کنند و نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور 

 .نمایند

با تغییرات ایجاد شده در شیوه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و پیشی گرفتن روش بدون 
ه در پذیرش بیش تر رشته محل های ارائه شد 1401آزمون از پذیرش با کنکور در سال 

مقطع کاردانی فنی حرفه ای به شکل بدون کنکور انجام می شود. سازمان سنجش فنی حرفه 

انجام  1401ای اعالم نتایج بدون کنکور را برای ورودی مهر ماه و ورودی بهمن ماه سال 

 .داده است
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 [caption/]دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور نحوه مشاهده نتایج



  

 1401نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور 

کاردانی فنی در دانشگاه ها عالوه بر ورودی همان طور که پیش تر گفته شد، پذیرش مقطع
مهر ماه که به صورت بدون آزمون و یا آزمون بوده، برای ورودی بهمن دانشگاه ها نیز فقط 

 .ر گرفتن سوابق تحصیلی صورت می پذیردبا در نظ

با در نظر گرفتن رویه پذیرش و اعالم نتایج بدون کنکور فنی، پیش بینی می شود که نتایج 

 .و حدود مهر ماه اعالم شود 1401بدون آزمون فنی حرفه ای در نیمسال اول سال 

  

 اطالعیه

 .نتایج بدون کنکور فنی در مهر ماه اعالم می گردد

  

 1401اعالم نتایج بدون آزمون فنی حرفه ای نحوه 

الزم است بدانید که ثبت نام بدون کنکور فنی حرفه ای ورودی مهر و بهمن، در طی سال 
مقطع  1401های گذشته به صورت اینترنتی صورت پذیرفته است. برای ورودی مهر 

همین خاطر  کاردانی فنی، ثبت نام و انتخاب رشته به شکل اینترنتی انجام شده است. به

 متقاضیان و داوطلبان موظف هستند تا با وارد شدن به سایت سازمان سنجش به آدرس

Sanjesh.orgبرای ثبت نام بدون کنکور کاردانی اقدام نمایند ،. 

، وظیفه اعالم 1401سازمان سنجش نیز به عنوان مجری ثبت نام بدون کنکور کاردانی مهر 

و در نهایت انتشار جواب قبولی متقاضیان و  1401کنکور نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون 

داوطلبان را بر عهده دارد. متقاضیان و داوطلبان می توانند در زمان مشخص شده به سایت 
سنجش مراجعه کنند و با وارد کردن اطالعات خواسته مانند شماره پرونده، کد رهگیری، کد 

 .مشاهده کنند ملی و غیره، نتایج بدون آزمون فنی حرفه ای را

  

 .کلیک کنید لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکوربرای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 1401بررسی مراحل مشاهده نتایج بدون کنکور فنی حرفه ای سال 

نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور در این بخش از مطلب به صورت کامل مراحل 

 :را برای شما شرح داده ایم 1401

 .مراجعه کنید org به آدرس در ابتدا به سایت سازمان سنجش .1

 .حال گزینه کاردانی فنی حرفه ای را از منو سایت سازمان سنجش انتخاب نمایید .2

 .را انتخاب کنید 1401اکنون باید گزینه نتایج پذیرش دوره کاردانی فنی حرفه ای  .3
 .سپس یکی از روش های ورود را انتخاب نمایید .4

رونده، کد رهگیری، کد ملی و غیره را حال باید اطالعات خواسته شده مانند شماره پ .5

در فیلد های مرتبط وارد نمایید تا بتوانید نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور 

 .را مشاهده نمایید 1401

  

 .کلیک کنید سیستم پاسخ گویی سازمان سنجشبرای آشنایی با 

  

 راهنمای تصویری مشاهده نتایج بدون آزمون فنی حرفه ای

صورت در این بخش از مطلب به صورت تصویری و مرحله به مرحله به  ایران تحصیل

را برای شما شرح داده  1401کامل نحوه مشاهده نتایج داشنگاه فنی حرفه ای بدون کنکور 

 :است. شما با انجام آن ها به صورت گام به گام می توانید به راحتی نتایح را مشاهده نمایید

شوید. هم چنین می توانید  sanjesh.org در ابتدا وارد سایت سازمان سنجش به آدرس
سازمان سنجش را در کادر باالیی و یا میانی مرورگر خود جست و جو کنید و  عبارت سایت

 :پس از نشان دادن اواین گزینه تحت عنوان سازمان سنجش و آموزش کشور، وارد آن شوید

https://irantahsil.org/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
/
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 [caption/]فنی حرفه ای بدون کنکورراهنمای تصویری نحوه مشاهده نتایج دانشگاه 

اکنون باید گزینه کاردانی فنی حرفه ای را از منوی سمت راست سایت سازمان سنجش 

 .انتخاب کنید



[caption id="attachment_110131" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش گام به گام نحوه مشاهده نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور

شما باید در این مرحله گزینه نتایج پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی 

 .را انتخاب کنید 1401نظام جدید فنی حرفه ای 

 :اکنون می توانید یکی از روش های مشاهده نتایج را انتخاب کنید

 6روش اول: بر اساس این روش داوطلبان و متقاضیان می بایست شماره پرونده  .1

 .رقمی و هم چنین شماره شناسنامه خود را وارد کنند

روش دوم: در این روش الزم است که هر داوطلب شماره داوطلبی و همین طور  .2

 .شماره شناسنامه خود را وارد نمایند

توجه داشته باشید که داوطلبانی که اسامی آن ها در صف پذیرفته شدگان این دوره از پذیرش 

حرفه ای قرار گرفته و توانسته اند در دانشگاه های فنی حرفه ای  بدون کنکور کاردانی فنی

پذیرش شوند، باید به سامانه ناد فنی حرفه ای مراجه کرده و مدارک الزم و مورد نیاز را در 

 .این سامانه بارگزاری کنند تا در نهایت ثبت نام الکترونیکی خود را تکمیل نمایند

  



 خالصه مطلب

می توانید در ابتدا به  1401نتایج دانشگاه فنی حرفه ای بدون کنکور به منظور مشاهده 
مراجعه کنید. الزم است بدانید که برای  sanjesh.org سایت سازمان سنجش به آدرس

سازمان سنجش فنی حرفه ای اعالم نتایج را بر عهده دارد و هم چنین شما از طریق سازمان 

 .یدسنجش باید برای ثبت نام خود اقدام نمای

در صورتی که نام خود را در بین قبول شدگان مشاهده کردید، می توانید به سامانه ناد 
مراجعه نمایید و سپس مدارک مورد نیاز را در این سامانه بارگزاری کنید تا سبت نام 

 .الکترونیکی شما به اتمام برسد
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