
 

 
 

در سال های گذشته، به دالیل مشخص و مختلفی هر ساله اتفاق می افتد که مصادیق این  محرومیت از کنکور روزانه

ممنوعیت ها در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری بیان می شود. لذا متقاضیانی که مجاز به ثبت نام کنکور سراسری نبودند ، 

نکور روزانه اطالع و راه های رفع می بایست بدانند محرومیت از کنکور چند سال است و از عوامل محرومیت از ک

برای آشنایی با عوامل .محرومیت قانونی بدانند و بدین ترتیب موانع موجود بر سر راه کنکور خود را برطرف می کردند

 .محرومیت دوساله از کنکور و محرومیت از کنکور در صورت قبولی روزانه تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

  .ر آن چه که باید در رابطه با این موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کردما در ادامه مقاله ه

  

 رشته های روزانه به چه معنی است؟

چون در سرتاسر کشور دانشگاه های مختلفی وجود دارد طبیعی است که این سوال برایتان پیش بیاید که رشته های دوره 

ها به دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، دانشگاه  وضیح این موضوع باید بدانیم دانشگاهروزانه به چه معنی می باشد؟ قبل از ت

 .پیام نور و دانشگاه پردیس و پردیس خودگردان دسته بندی می شوند

 :در دانشگاه های دولتی دو دوره انتخاب رشته ممکن است

 دوره روزانه 
 دوره شبانه 

است و عمال فرقی در ساعت برگزاری هیچ کالسی با یک دیگر ندارند، اما تمام کالس های این دو دوره با یکدیگر برابر 

در دوره شبانه دانشجو موظف است به ازای هر ترم تحصیلی شهریه ای را به دانشگاه پرداخت کند. این در حالی است که 

 .دوره های روزانه کامال رایگان می باشد

  

 1402محرومیت روزانه  بخشنامه

پذیرفته شدگان دوره روزانه  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶مورخ  ۱۹۴۴ئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره با توجه به رأی هی

  .ثبت نام و شرکت نمایند 1402می توانند در آزمون سراسری سال  1401آزمون سراسری سال 

انی پیوسته و ضمنا متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی اعم از کارد

ناپیوسته(، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی ارشد )پیوسته و ناپیوسته( و دکتری عمومی یا تخصصی، برای 

و تأیید دانشگاه محل تحصیل انصراف قطعی خود را اعالم کنند و   باید با تکمیل فرم 1402شرکت در آزمون سراسری سال 

  .بزنند تقاضانامه ثبت نام را عالمت ۳۲بند 



 

 
 

، قبولی آنان 1402در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون سراسری سال 

 .در آزمون لغو خواهد شد

 اطالعیه

محرومیت شرکت مجدد در آزمونهای سراسری برای پذیرفته شدگان دوره روزانه برای سال بعد طبق تصمیمات متخذه رای 

به   و موضوع دردفترچه های راهنمای ثبت نام  اجرا 1402دوره های روزانه برای همه آزمونهای سال لغو محرومیت 

 .متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد

  عوامل محرومیت از کنکور روزانه

محرومیت از کنکور در صورت قبولی روزانه، دالیل مختلفی دارد که هر سال این دالیل در دفترچه راهنمای شرکت در 

 .شودنکور به داوطلبان یادآوری می ک

اکنون برخی از عوامل محرومیت از کنکور روزانه در طی سالیان اخیر، به داوطلبان و متقاضیان شرکت در کنکور 

 .سراسری یادآور شویم

در گذشته اگر شخصی در هر مقطع تحصیلی در دانشگاه های روزانه مشغول به تحصیل می شد، دیگر حق کنکور دادن و 

 .و انتخاب رشته های روزانه را نداشت رکت آزمون ش

توسط دیوان عدالت اداری مورد تحقیق و تفحص قرار   طی چند سال اخیر این بند از عوامل محرومیت از کنکور روزانه

نون های روزانه برای دومین بار لغو گردد. متاسفانه تا کاست که محرومیت از تحصیل در رشته  گرفت و نظر بر این بوده 

 .جواب کتبی و رسمی این دیوان صادر نشده است

افرادی که در رشته های پزشکی در دانشگاه های دولتی تحصیل کرده اند و موظف هستند که طرح نیروی انسانی را انجام 

 .دهند، از شرکت دوباره در کنکور محروم خواهند شد

. پسرانی که نتوانند در طی این دوستان ظر گرفته استنظام وظیفه برای آقایان جهت شرکت در کنکور دو سال فرصت در ن

 .در دانشگاه مشغول به تحصیل شوند، برای سال سوم دیگر مجاز به شرکت در آزمون سراسری نخواهند بود

  

 .کلیک کنید موارد ممنوعیت شرکت در کنکوربرای اطالع از 

  

  محرومیت دوساله از کنکور

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/


 

 
 

از مورد  5موارد بسیاری مشمول قانون محرومیت دوساله از کنکور، در صورت قبولی روزانه می شوند که در این جا به 

 .مهم ترین آن ها اشاره کرده ایم

  ( به بعد 63داوطلبانی که دوبار در یک دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند )از کنکور  (1

تذکر : منظور از تعداد دفعات ، دفعاتی است که شما در کنکور سراسری در دانشگاه روزانه پذیرش نهایی شده اید. افرادی 

 .اند یا در کنکور دوبار شرکت کرده اند مشکلی ندارندکه در دانشگاه روزانه مجاز شده 

 دانشجویان دوره روزانه در تمامی مقاطع تحصیلی    (2

 .فارغ التحصیالن رشته های پزشکی که مشمول طرح نیروی انسانی اجباری می باشند    (3

 داشتن منع نظام وظیفه برای آقایان    (4

وزانه می باشند. پس دقت الزم را در این زمینه داشته باشید تا محرومیت همه این موارد عوامل محرومیت از کنکور ر

 .دوساله از کنکور را نداشته باشید

  



 

 
 

 

  

 شرح شرایط رفع محرومیت از کنکور

حاال اگر داوطلبی طبق موارد اشاره شده، محرومیت از کنکور در صورت قبولی روزانه داشته باشد، تکلیف چیست؟ آیا 

حرومیت وجود دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که در بعضی موارد بله و در سایر موارد خیر؛ در ادامه به راهی برای رفع م

 :ترتیب به شرایط رفع محرومیت از ثبت نام کنکور سراسری و امکان پذیری آن پرداخته شده است

  

 رفع محرومیت از کنکور برای داوطلبانی که دوبار در مقطع روزانه پذیرفته شدند 

دفترچه ثبت نام کنکور  هستید در پاسخ باید بگوییم که طبق قوانین مندرج در محرومیت اگر شما مشمول این نوع از

هستید ولی  محروم به قصد قبولی در دانشگاه های سراسری کنکور سراسری شما در هر صورت از شرکت در سراسری



 

 
 

شد، شما می توانید در  کنکور سراسری ج " دفترچه ثبت نام مطابق آخرین رای دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال بند "

 .آزمون شرکت کنید

باشیم تا ببینیم آیا این بند از دفترچه تغییر خواهد کرد یا خیر. به  دفترچه ثبت نام کنکور سراسری البته باید منتظر انتشار

ابل اجرا است مگر اینکه شورای عالی طور کلی طبق رای دیوان عدالت اداری مورد قابل حدس این است که این رای ق

 .انقالب مصوبه جدید صادر کند

 رفع محرومیت از دانشجویان روزانه 

  

طبق متن مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سنوات گذشته، دانشجویان روزانه تمامی مقاطع تحصیلی تنها به 

( فرم انصراف از دانشگاه 1400/12/25)حداکثر تا تاریخ  1401شرطی می توانند در کنکور ثبت نام کنند که تا پایان اسفند 

 .را تکمیل کرده و از دانشگاه خود انصراف قطعی دهند

 رفع محرومیت از فارغ التحصیالن رشته های گروه پزشکی مشمول طرح نیروی انسانی 

شد بر اساس تصمیم خبری در سایت هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درج شد که در آن اعالم  96اردیبهشت سال 

" فارغ  28/10/95آئین نام اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درتاریخ  3و  2متخذه در کمیسیون موضوع ماده 

رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت، مشمول خدمات اجباری قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مقطع  التحصیالن

باشند، درصورت پذیرفته شدن  کنکور سراسری ادامه تحصیل از طریق شرکت درکاردانی و کارشناسی چنانچه متقاضی 

در آزمون مذکور در مقطع دکتری )پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی( می توانند مابقی خدمات موضوع قانون مذکور را 

 .پس از اتمام تحصیل در رشته پذیرفته شده به انجام برسانند

  

خبر در سایت وزارت بهداشت حذف شده است و مرکز مشاوره هیوا در حال استعالم در حال حاضر صفحه مربوط به این 

است. دقت داشته باشید حتی درصورت اجرای  1402مستقیم از وزارت بهداشت برای اطالع از صحت و سقم آن در کنکور 

دانپزشکی و داروسازی این تصمیم، محرومیت تنها برای داوطلبانی حذف خواهد شد که در یکی از رشته های پزشکی، دن

 .پذیرفته نهایی شوند

  

 رفع محرومیت از داوطلبان مشمول نظام وظیفه 

رفع این محرومیت فقط در یک حالت ممکن است آن هم برای داوطلبانی که قبال در مقطع کاردانی، کارشناسی یا دکتری 

کور مشمول نظام وظیفه می شوند. این عمومی تحصیل نداشته و وارد غیبت نشدند، اما پیش از اعالم نتایج نهایی کن

داوطلبان باید برای رفع محرومیت از کنکور حتما در زمان مقرر دفترچه اعزام به خدمت را تکمیل کرده و همزمان در 



 

 
 

شرکت کنند، درصورت قبولی در دانشگاه می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شده و از  1402کنکور و انتخاب رشته 

 .وندخدمت ترخیص ش

 

 اطالعیه

داوطلبانی که بدون رفع محرومیت اقدام به شرکت در کنکور سراسری نمایند، متخلف شناخته شده و از ادامه تحصیل منع 

 .می گردند

  

 عدم توجه به محرومیت از شرکت در کنکور چه عواقبی را به همراه دارد؟

هیچ کدام از شرایط رفع محرومیت و گرفتن مجوز شرکت در اگر شامل یکی از محرومیت های باال شده اید و نتوانستید از 

کنکور مجدد استفاده کنید، اما همچنان مصر هستید که در آزمون سراسری شرکت نمایید باید بدانید این تخلف توسط سازمان 

 .سنجش به طور جدی پیگیری می شود



 

 
 

 .د متخلف جلوگیری می شودیعنی حتی در صورت قبولی و ثبت نام در دانشگاه هم از ادامه تحصیل فر

این تخلف ممکن است باعث درگیری سوء سابقه در کارنامه داوطلب شود به همین دلیل سعی کنید قبل از شرکت دوباره در 

 .کنکور حتماً با سازمان سنجش به طور کتبی و رسمی صحبت کنید و از شرایط رفع محرومیت استفاده نمایید

 .کلیک کنیدزانه بدون محرومیتانصراف از دانشگاه روبرای اطالع از 

  

 محرومیت از کنکور چند سال است؟

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند باید از شرایطی که سازمان سنجش در دفترچه راهنمای ثبت نام 

دانشگاه باشند ، ذکر می کند برخوردار باشند و در صورت عدم داشتن شرایط کافی ، در هر مرحله از ثبت نام و پذیرش در 

قبولی آنها لغو خواهد شد. عده ای از متقاضیان کنکور سراسری به دالیل مختلف از شرکت در آزمون و پذیرش در دانشگاه 

 .محروم هستند که دلیل محرومیت اکثر داوطلبان نیز مشغول به تحصیل بودن در دانشگاه های روزانه است

باید بدانید که با توجه به شرایط داوطلب ، سال های محرومیت  چند سال است محرومیت از کنکور در پاسخ به این سوال که

متفاوت است. مثال دانشجویان دانشگاه روزانه که دانشجوی ترم یک یا دو هستند ، به مدت یکسال از شرکت در کنکور 

وطلبان آقا که مشکالت نظام سراسری به قصد پذیرش مجدد در دانشگاه روزانه محروم هستند یا تعداد سال های محرومیت دا

 .وظیفه دارند ، ممکن است بیشتر از یکسال نیز باشد

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa/


 

 
 

 

  

 اخبار محرومیت از کنکور روزانه

  1402محرومیت پذیرفته شدگان روزانه کنکور ارشد 

سی از شرکت در کنکور کارشنا 1401بر اساس اطالعیه سازمان سنجش ، پذیرفته شدگان دوره روزانه کارشناسی ارشد 

 . محروم می باشند 1402ارشد 

 سال زندان دارد ۵تقلب در کنکور؛ ده سال محرومیت/ کمک در تقلب به داوطلبان 

 .رئیس سازمان سنجش گفت: امنیت کامل آزمون سراسری انجام شده است

 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 .محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب



 

 
 

  

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

ارائه شده است. برخی از این شرایط که  محرومیت از کنکور روزانهدر دفترچه ثبت نام کنکور سراسری مقررات و موارد 

انشجویان دارای طرح نیروی انسانی اجباری، منع عوامل محرومیت از کنکور روزانه می شود را می توان به محرومیت د

نظام وظیفه برای آقایان و... اشار کرد.همچنین مورادی برای رفع این محرومیت ها وجود دارد که همگی در این مقاله ذکر 

 شده است

اهنمایی نمایند. مشاوران ما در ایران تحصیل اطالعات کاملی در این زمینه دارند و می توانند شما عزیزان را به خوبی ر

برای برقراری ارتباط با آن ها کافی است تا با ما تماس گرفته و یا در زیر این مقاله کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع 

  .وقت به شما عزیزان یاری خواهند رساند
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