
ماه خدمت داوطلبان عزیز اعالم شد. باید عرض   ، جهت ثبت نام برای دوره مهر1401نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری 

 .کنیم که نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری برای دو دوره مهر و بهمن با یکدیگر متفاوت است

های متعددی وجود دارد که حاضر هستند بدون کنکور به صورت ساالنه براساس در حقیقت برای پذیرش دانشجو، دانشگاه

این دانشگاه به صورت معمول در دو مرحله از سال برای جذب دانشجو فراخوان داده و در   ثبت نام کنند،  سوابق فرد

توانند در مدت مشخصی که از سوی این  کنند. افراد واجد شرایط میهای روزانه و غیرروزانه اعالم آمادگی میدوره

ورت جامع و کامل به بررسی نحوه ثبت نام  ها مشخص شده است نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ما در مقاله فوق به صدانشگاه

 .ایمبدون کنکور سراسری پرداخته

 سایت سازمان سنجش آموزش کشورنحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری هر ساله از طریق اطالعیه منتشر شده توسط 

برای هر کدام از دوره ها به عرض داوطلبان گرامی می رسد. کلیه داوطلبان بعد از اطالع از نحوه انجام این ثبت نام می  

  .انجام ثبت نام انجام دهندتوانند اقدامات ضروری را جهت 
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در رابطه با زمان ثبت نام بدون کنکور سراسری برای دوره مهر ماه به دلیل انتشار ویروس کرونا هنوز نمی توان نظر  

 .قطعی صادر کرد

  

   نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری برای دوره مهر ماه چگونه است؟

نکور سراسری برای دوره مهر ماه در ابتدا می بایست لیست کلیه رشته های درج شده در  در رابطه با نحوه ثبت نام بدون ک

دفترچه راهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه دولتی و بقیه مراکز دانشگاهی را با دقت تمام مطالعه و مورد تحلیل قرار  

 .دهید

و تحصیلی خود در سامانه ثبت نام سازمان  در صورت یافتن رشته های مورد عالقه خود موظف به ثبت اطالعات فردی

 .سنجش آموزش کشور هستید

در واقع، کلیه متقاضیان و داوطلبان جهت ثبت نام و درج کلیه اطالعات خود باید به سایت سنجش وارد شوند و بعد از واریز 

در سامانه ثبت نام   وجه درخواستی توسط سایت و تهیه کارت اعتباری مورد نظر جهت درج و بارگذاری اطالعات خود

 .اقدامات الزم را انجام دهند

هر داوطلب می تواند از بین رشته های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه دولتی، غیرانتفاعی، پیام 

شته بدون  نور حداکثر یکصد رشته را که به آن ها عالقه دارد و برایش در اولویت هستند را در برگه مربوط به انتخاب ر

 .آزمون وارد کند

ثبت نام بدون  در صورت با مؤفقیت انجام شدن ثبت نام در انتها کد رهگیری شانزده رقمی و شماره پرونده هفت رقمی 

 .مهر ماه را از سامانه دریافت کنید کنکور سراسری

  

 1401مراحل ثبت نام بدون کنکور سراسری مهر 

 sanjesh.org مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس •
 ۱۴۰۱دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه های سراسری  •
 مطالعه و بررسی شرایط و لیست رشته های ارائه شده  •
 آماده نمودن مدارک الزم برای ثبت نام •
 پرداخت هزینه ثبت نام  •
 تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی  •
 دریافت کد رهگیری  •

  

  1401بدون کنکور سراسری مدارک مورد نیاز ثبت نام  

  اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش   •
اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش   •

  پرورش
 باشنددانشگاهی میدانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش گواهی اخذ مدرک کار •
 دانشگاهی با امضاء و ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرور اصل و یا گواهی مدرک پیش  •
  برگ کپی از آن ۲اصل کارت ملی و   •
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  برگ کپی از صفحات آن ۲اصل شناسنامه و   •
  م وظیفه برای برادران مشمولمدرک نظا  •
  تهیه شده در سال جاری ۳×۴شش قطعه عکس  •

شدگان باید با عکس دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه تمامی پذیرفته

 .قدام کنندکرده و نسبت به دریافت تائیدیه تحصیلی خود از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود ا

 .در نهایت رسید آن را در موعد مقرر ثبت نام به دانشگاه مربوطه ارائه دهند

بایست نام رشته و مرکز/ واحد آموزشی محل تحصیل خود را در فرم » دفاتر پیشخوان خدمات دولت « شدگان میپذیرفته

 .اعالم کنند

  

  

 

  

  

  

   دیگر دانشگاه های سراسریراهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه دولتی و 



در این قسمت، به ارائه راهنمای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه های دولتی و سایر دانشگاه های سراسری را خدمتتان ارائه  

 .می کنیم

از بخش    sanjesh.orgبه نشانی ازمان سنجشسدر ابتدا و برای انجام ثبت نام بدون کنکور سراسری لزوماً باید وارد سایت 

 .رنگی باالی صفحه بر روی گزینه سراسری کلیک بفرمایید

پس از انتخاب گزینه قرمز رنگ سراسری از سمت راست سایت نوبت به کلیک بر روی گزینه "سامانه پذیرش دانشجو  

 ." می رسد1401براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر ماه سال 

  

 

  

گام   -مهر وارد می گردید و مانند تصویر زیر روی گزینه "تایید و ادامه  سراسریسامانه بدون آزمون  از این کار به پس

 .کنیدبعدی" کلیک می
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 .جهت ثبت نام باید بر روی گزینه ثبت نام جدید کلیک کنید

وجود  دقت کنید که عالوه بر گزینه ثبت نام جدید در این صفحه دو گزینه مشاهده اطالعات ثبت نامی و ویرایش ثبت نام نیز 

 .دارند که فعالً غیرفعال هستند و پس از کامل کردن فرآیند ثبت نام بدون آزمون فعال می گردند

 .در مرحله بعد هر فرد داوطلب باید عکس پرسنلی خود را با توجه به نکات مهم ذکر شده در سمت چپ سایت آپلود کند

 .کند select بعد عکس خود رارا کیلک و   choose file جهت انجام این کار در ابتدا باید دکمه

بعد از انتخاب عکس نوبت به انتخاب گزینه ارسال عکس می رسد. اگر عکس شما از ویژگی های ذکر شده در سمت چپ  

 .سایت برخوردار باشد در جایگاه تعیین شده نشان داده می شود

 .و ادامه به مرحله بعدی برویدبعد از نمایش عکس در جایگاه در نظر گرفته شده می بایست بر روی گزینه تأیید 

  



 

  

بایست تمامی داوطلبین نسبت به تکمیل آن شود، متشکل از سواالتی است که میایی که در ادامه برای شما باز میصفحه 

 شود.( ایی داوطلب مربوط میبه اطالعات فردی و شناسنامه 9تا  1اقدام کنند.)سواالت 

  



 

  

 .شودبه سوابق تحصیلی داوطلب مربوط می 244تا سوال  10کنید، سوال مشاهده میهمانطور که در تصویر زیر  

  



 

  

 .مربوط به سهمیه داوطلبان است 27تا  25در ادامه مانند تصویر زیر سواالت 

  



 

  

به وضعیت سالمت جسمانی، اتباع غیر ایرانی وضعیت اشتغال )تحصیلی، فارغ التحصیل، کارمند  33تا  28از سوال 

 .شود سمی یا پیمانی( مربوط میر

  



 

  

 .در مورد آدرس محل سکونت و شماره تلفن و شماره موبایل است 41تا  34سواالت 

  



 

  

های های مختلف در دانشگاهکد رشته محل از دوره  100اند، در ادامه باید داوطلبینی که برای انتخاب رشته مجاز شده

های توانند از گزینه "جستجوی کد رشته محل" استفاده کنند تا کد رشتهمیسراسری را انتخاب کنند. حتی داوطلبین 

 .موردعالقه و انتخابی خود را بیابند. پس از ثبت کد رشته های مورد عالقه خود گزینه "تایید" را کلیک نمایید

  



 

  

شماره پرونده و یک کدرهگیری   در نهایت زمانی که اطالعات خود را به درستی وارد کرده باشید، فرم ثبت نام شما با یک

 .برای شما ظاهر خواهد شد. دقیقا مشابه تصویر زیر که باید از آن یک پرینت داشته باشید

  



 

  

 شیوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری بهمن ماه چگونه است؟ 

آیا ثبت نام به صورت حضوری  در رابطه با نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری در دوره دوم یعنی بهمن ماه چه می دانید؟

 است با غیرحضوری؟

بهمن ماه   بدون آزمون سراسریتماس حاصل فرمایید و با نحوه ثبت نام  ایران تحصیلدر این رابطه می توانید با مشاوران 

 .آشنا شوید

  

کنند، اما در آخر باید بدانید که داوطلبان قادر هستند تا شانس خود را در پذیرش رشته های با کنکور و بدون کنکور امتحان 

 .اشخاص فقط مجاز به تحصیل در یکی از آن ها هستند

  

  

  1401شرایط ثبت نام بدون کنکور مهر ماه 

ها و موسسات آموزش عالی باید جزو های مختلف دانشگاههای بدون آزمون نیمسال ابتدایی سال دورهتمامی متقاضیان رشته

 .پردازیم باشندادامه به آن میواجدین شرایطی که در 
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 شرایط عمومی

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان بیان شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  •
 نداشتن دشمنی نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران  •
 عدم سابقه عضویت در سازمان های غیرقانونی، فراماسونری و وابستگان آنها  •
 فساد اخالقی  مشهور نبودن به احراز •
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  •

 شرایط اختصاصی 

ساله نظام قدیم، مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی   4ساله نظام آموزشی جدید، دیپلم   ۳متقاضیان باید یکی از مدارک دیپلم  .۱
 .فرصت دارند آن را اخذ نمایند ۱4۰۱شهریور ماه  ۳۱را داشته باشند، در غیر این صورت تا تاریخ 

فاقد مدرک کاردانی یا پیش دانشگاهی    طلبینی که از مدرک دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم برخوردارند وداو .۲
 .هستند، مجاز به ثبت نام در این دوره ها نیستند

 .داشتن گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم و موقت برای آقایان الزامی است .۳
شهریور   ۳۱بایست دوره تعهد خدمتشان تا لتحصیل رشته های غیر پزشکی مقطع کاردانی هستند، میاشخاصی که فارغ ا .4

 .به پایان رسیده باشد ۱4۰۱ماه 
فارغ التحصیالن دوره کاردانی رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت که مشمول طرح اجباری قانون پزشکان و   .5

 .دارند که گواهی طرح و خدمات خود را اخذ نمایندپیراپزشکان هستند، تا تاریخ مذکور فرصت 
دانشجویان محروم از تحصیل و یا افرادی که در دوره کارشناسی پیوسته خود مدرک معادل کاردانی دریافت کرده اند،   .6

مطابق با قوانین داوطلبان انصرافی پس از تسویه کامل با موسسه آموزش عالی ذیربط )در صورت عدم مشکل نظام وظیفه  
 .قایان( می توانند در این دوره ثبت نام کنندآ

و ماقبل هستند، برای شرکت در دوره بدون کنکور دانشگاه های   ۱4۰۰متقاضیانی که دانشجوی دوره روزانه ورودی  .7
انصراف قطعی خود را اعالم نموده و در فرم تقاضانامه ثبت نام تیک   ۱4۰۱شهریور ماه  ۳۱سراسری، باید تا تاریخ 

 .ن را عالمت بزنندمربوط به آ
از طریق با آزمون یا بدون آزمون پذیرفته شده اند، به شرط انصراف قطعی می توانند در   ۱4۰۰دانشجویانی که در سال  .8

 .دوره های غیر روزانه شرکت کنند
از  متقاضیانی که در دوره های غیر روزانه مشغول به تحصیل می باشند، در صورتی که مشکل نظام وظیفه ندارند و یا  .9

 .معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، مجاز به ثبت نام هستند

 مدارک ثبت نام اینترنتی ثبت نام دانشگاه بدون آزمون

های سراسری اینترنتی و همچنین سایت سازمان سنجش  برای ثبت نام اولیه و همچنین انتخاب رشته بدو کنکور دانشگاه

 ایمتقاضانامه خود اطالعاتی وارد کنند که در جدول زیر به آن پرداخته  توان اقدام کرد، کلیه متقاضیان باید در فرممی

  

 1401مدارک ثبت نام اینترنتی بدون کنکور مهر ماه 

 اطالعات مدرک پیش دانشگاهی  اطالعات مدرک دیپلم  اطالعات فردی 

 معدل پیش دانشگاهی  معدل نهایی کتبی نام و نام خانوادگی 

 منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی معدل کل دیپلم نام پدر

 جنسیت 
کد بخش محل اخذ سال دوم دبیرستان برای  

 متقاضیان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی 
 کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی



 شماره شناسنامه 
کد بخش محل اخذ مدرک سال قبل دیپلم برای  

 داوطلبان نظام قدیم 
 پیش دانشگاهیکد عنوان و تاریخ اخذ مدرک 

 سری و سلایر شناسنامه 
کد بخش محل اخذ پایه دهم برای نظام  

 ۳.۳.6آموزشی جدید 
کد بخش محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی برای  

 داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی 

 کد بخش محل اخذ دیپلم برای نظام آموزشی قدیم  کد عنوان دیپلم تاریخ تولد

 دانش آموزی مقطع دیپلمکد  کد بخش تولد 
برای نظام آموزشی   ۱۲کد بخش محل اخذ پایه 

 جدید

 کد منطقه یا ناحیه محل اخذ دیپلم کد ملی
کد بخش محل اخذ سال اول دبیرستان برای  

 دارندگان مدرک کاردانی فاقد پیش دانشگاهی

  

 اخبار پیرامون نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری 

 ۱۴۰۱اعالم زمان ثبت نام رشته های بدون کنکور  •

از   1۴01برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ثبت نام برای سال 

 .شودمرداد ماه آغاز می 

 اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری اعالم شد  •

سهمیه استعداد درخشان( دانشگاه ) 1۴02- 1۴01ون آزمون سال تحصیلی در مرحله اول اسامی داوطلبان مقطع دکتری بد

 .عالمه طباطبائی برای معرفی به مرحله مصاحبه )پایش اطالعات آموزشی و پژوهشی( اعالم شد

  اردیبهشت ۲۳نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی تا تمدید ثبت •

دانشگاه شهید بهشتی، مهلت   1۴02  – 1۴01ری سال تحصیلی سال های بدون آزمون استعدادهای درخشان دکترای رشته 

 .ماه تمدید شد اردیبهشت 23تا   نامثبت

  نام بدون کنکور ارشدآخرین مهلت ثبت  •

التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، داوطلبان می توانند با مراجعه پس از اینکه مرکز سنجش اعالم کرد، پذیرش و امور فارغ

 .از نتیجه ثبت نام خود مطلع شوندazmoon.org کز به نشانی  به سامانه این مر

  

 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 خالصه مطلب

https://azmoon.iau.ac.ir/


نحوه ثبت نام بدون  های بدون آزمون اقدام کنید، از مراحل، باید توجه داشته باشید، پیش از اینکه نسبت به ثبت نام در رشته

های  و همچنین شرایط دانشگاه 1401، مدارک و میزان تاثیر سهمیه در پذیرش بدون کنکور سراسری کنکور سراسری

 .مربوط و مدنظر اطالع کافی داشته باشید

های بدون کنکور بهمن در ثبت نام مهرماه به های سراسری در نیمسال دوم به واسطه ثبت نام در رشتهال دانشگاهمعمو 

 .پذیرندها کامل نشده است، دانشجو میصورت کامل ظرفیت آن

ایم، به همین سبب ما در این صفحه به صورت کامل در خصوص نحوه ثبت نام و تمامی جزییات آن مطالبی را آماده کرده

توانید از همکاران و مشاورین ما در ایران تحصیل کمک در صورتی که با هرگونه مشکل و یا ابهامی روبرو هستید می

 .بگیرید

  

 


