
 

 
 

ور با گرفته و اقدام به ثبت نام میکنند. دانشگاه پیام ن ارشد فراگیر پیام نور هر ساله افراد زیادی تصمیم به شرکت در آزمون

در نظر گرفتن شرایط ویژه راهی را برای ادامه تحصیل، خدمت عالقه مندان ارائه میدهد. از مزایای تحصیل در این مرکز 

آموزشی می توان به منعطف بودن زمان کالس ها و شهریه کمتر نسبت به دیگر مراکز آموزشی غیر روزانه اشاره کرد. با 

قاضیان پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس، در این مقاله به نحوه ثبت نام در سامانه توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان و مت

 .فراگیر ارشد و شرایط و مدارک الزم برای شرکت در این آزمون پرداخته شده است

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال میتوانید از طریق شماره های مندرج در صفحه، با مشاوران آکادمی ایران 

 .حصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستندت
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 زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

دانشگاه پیام نور با ارائه دوره های مختلف تحصیلی برای مقاطع مختلف راه های متعددی جهت ادامه تحصیل برای اقشار 

ارشد فراگیر پیام نور نیز یکی از راه های مناسب جهت تحصیل در مقطع   میدهد. آزمونمختلف جامعه ارائه 

است که داوطلب تحصیل در این مقطع هستند اما نتیجه مطلوبی در آزمون سراسری نگرفته   ارشد برای افرادی  کارشناسی

تا  1400اسفند  10از  1401ودی مهر ماه اند و یا قادر به حضور ثابت در کالس درس نیستند. ثبت نام این آزمون برای ور

بوده است، الزم به ذکر است که زمان ثبت نام دوره بیست و سوم آزمون ارشد فراگیر پیام نور برای  1401فروردین  20

هنوز اعالم نشده است، با توجه به روند سال های گذشته پیشبینی میشود ثبت نام این آزمون از نیمه  1402داوطلبان سال 

 .آغاز شود 1401اسفند ماه اول 

  

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید نمونه سواالت ارشد فراگیر پیام نورجهت دریافت 

  

  

 آیا زمان پذیرش ارشد فراگیر پیام نور تمدید می شود؟ 

به طور معمول و بعد از پایان یافتن زمان ثبت نام فراگیر پیام نور زمانی دوباره هم برای داوطلبان و متقاضیانی که به هر 

داوطلبان در این مهلت مجدد می توانند با مراجعه به  .فراگیر نشده اند در نظر گرفته می شود دلیلی موفق به ثبت نام ارشد

 .سامانه ثبت نام فراگیر پیام نور بدون کنکور و با پرداخت هزینه آزمون، ثبت نام خود را انجام دهند

پیام نور کرده اند در حال حاضر می توانند  البته، داوطلبانی که قبالً و در مهلت تعیین شده اقدام به پذیرش در ارشد فراگیر

 .فرم ثبت نام خود را بررسی کرده و در صورت داشتن مشکل یا بروز خطایی آن را اصالح کنند

  

  

 1402نحوه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 

https://irantahsil.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://irantahsil.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1/


 

 
 

العیه ثبت نام آزمون سامانه ثبت نام فراگیر بدون کنکور و یا با آزمون در سایت سنجش انجام میشود. علی رغم اینکه اط

منتشر نشده است، اما روند ثبت نام آزمون، در سال های گذشته مشابه بوده و در سایت سنجش  1402ارشد فراگیر پیام نور 

 .آموزش کشور انجام میشود

   صورت می گیرد که به عنوان تنها سامانه ثبت نام سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام ارشد پیام نور در

 .یر پیام نور شناخته می شودفراگ

  در گام اول ابتدا به صفحه اصلی وبسایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org  مراجعه و از

 .طریق منوی موجود در سمت راست صفحه، گزینه "پیام نور" را انتخاب نمایید

  

  عنوان : "ثبت نام آزمون مقطع کارشناسی در صورتی که در زمان مقرر اقدام به ثبت نام نمایید، گزینه ای تحت

را مشاهده خواهید کرد. بر روی این لینک کلیک   دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور" 1402ارشد ناپیوسته سال 

 .کرده و وارد صفحه ثبت نام شوید

 .نماییدپیش از ثبت نام به دقت دفترچه راهنمای منتشر شده در سایت سازمان سنجش را مطالعه و بررسی  *

  



 

 
 

[caption id="attachment_121199" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه ثبت نام فراگیر پیام نور

  

  در گام بعدی از منوی سمت راست گزینه "خرید کارت" را به منظور پرداخت هزینه آزمون و خرید کارت

 .اعتباری انتخاب کنید

  



 

 
 

 

  

  

 سیستم خرید اینترنتی کارت اعتباری، تیک گزینه آزمون مورد نظر خود را فعال نموده و  پس از ورود به صفحه

 .بر روی "تایید و ادامه" کلیک کنید

  



 

 
 

 

  

  "در این صفحه الزم است که اطالعات فردی خواستی شده را وارد کرده و مجددا بر روی گزینه "تایید و ادامه

 .کلیک کنید

  

  

  

  اتمام این مراحل یک کد پیگیری پرداخت به شما ارائه داده می شود که با استفاده از آن می در صفحه بعدی بعد از

توانید در صورت بروز مشکل مشکل خود را پیگیری نمایید، عالوه بر این بعد از مطالعه مفادی که در صفحه به 

گاهی از شرایط و ضوابط شماره شما نمایش داده خواهد شد باید اقدام به کلیک روی گزینه "ضمن مطالعه دقیق و آ

 .پیگیری را پرداخت نموده ام" نمایید و سپس گزینه "ادامه روند پرداخت" را انتخاب کنید



 

 
 

  

 

  

  

  رقمی  ۱۲در گام بعدی الزم است از طریق درگاه بانکی پرداخت را انجام دهید و در صورت پرداخت موفق، کد

 .نموده و نزد خود نگهداری کنید به شما ارائه خواهد شد که این کد را یادداشت

  

  بعد از پرداخت هزینه باید به صفحه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر بازگردید و گزینه "تایید و ادامه_گام

 بعدی" را انتخاب کنید

  



 

 
 

 

  

  زینه رقمی و عبارت امنیتی را در کادر های مربوطه درج کرده و گ 12در این صفحه الزم است سریال ثبت نام

 ."تایید" را انتخاب کنید

  



 

 
 

 

  

  

 مدارک الزم برای پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس

آزمون ارشد فراگیر پیام نور نیز مانند سایر ازمون ها نیازمند شرایط و مدارکی است که هر ساله در دفترچه راهنمای ثبت 

منتشر نشده است، به توضیح و  1402نام آزمون ارشد فراگیر نام درج میشود، نظر به اینکه تا کنون اطالعاتی مبنی بر ثبت 

تشریح مدارک مورد نیاز در آزمون های سال های گذشته پرداخته ایم. قابل توجه است که هرساله ممکن است تغییرات 

 .این مطلب بروزرسانی خواهد شد 1402جزئی در این موارد اعمال شود که به محض انتشار اطالعیه های آزمون سال 

دقت داشته باشید که پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس بدون تهیه مدارک اعالم شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست، الزم 

 .است در زمان ثبت نام و یا پیش از آن، جهت تهیه و آماده سازی مدارک الزم اقدام کنید

  



 

 
 

  

 .کلیک کنید رشته های جدید پیام نور بدون کنکوربرای اطالع از 

  

  

 مدارک نشان دهنده فارغ التحصیلی داوطلب 

 مدرک کارشناسی جهت متقاضیان دو مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته 

 مدرک کاردانی جهت دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته 

  

 کارت ملی و شناسنامه 

نام فراگیر پیام نور  برای درج اطالعات درخواستی داوطلب در دسترس بودن شناسنامه و کارت ملی در زمان ثبت

 .ضروری است

  

 عکس اسکن شده داوطلب 

کلیه داوطلبان و متقاضیان باید پیش از وارد شدن به سامانه ثبت نام فراگیر پیام نور بدون کنکور و انجام مراحل پذیرش فوق 

 .بارگذاری کنندلیسانس، عکس پرسنلی خود را به صورت اسکن شده در سایت ثبت نام فراگیر پیام نور بدون آزمون 

  

 سریال ثبت نام آزمون ارشد فراگیر 

کلیه داوطلبان و متقاضیان ثبت نام و پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس باید در مهلت و تاریخ ثبت نام فراگیر پیام نور 

 .اقدامات الزم را انجام دهندکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور جهت دریافت شماره سریال ثبت نام 

 .رقمی دریافتی پس از خرید کارت آزمون می باشد 12سریال ثبت نام آزمون، کد *

  

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


 

 
 

 ارائه فرم معدل جهت دانشجویان آخرین سال کارشناسی 

گروهی از دانشجویانی که مشغول به تحصیل در آخرین سال از دوره کارشناسی خود هستند و تمایل به پذیرش فراگیر پیام 

شد پیام نور دارند، باید میانگین کلیه واحدهای پاس شده را تا آخرین روز شهریور سال جاری نور فوق لیسانس و ثبت نام ار

 .در فرم تعبیه شده وارد کنند و بعد از تأیید مرکز دانشگاهی محل تحصیل، برگه را در نزد خود حفظ کنند

  

 دریافت تأییدیه متقاضیان دارای معلولیت از بهزیستی

ستند الزم است جهت تشکیل پرونده به سازمان بهزیستی مراجعه کند تا بند مرتبط با معلولیت افرادی که دچار معلولیت ه

 .برای آنها اعمال گردد

  

 اخذ تأییدیه مختص استفاده از دو سهمیه ایثارگران و رزمندگان 

ر دفترچه ارشد فراگیر تمامی افراد داوطلبان مشمول دو سهمیه ایثارگران و رزمندگان لزوماً باید براساس موارد مندرج د

 .پیام نور جهت اخذ تأییدیه سهمیه و یا دریافت کد پیگیری خود اقدامات الزم را از طریق ارگان های مربوطه انجام دهند

  

  

  



 

 
 

 

  

  

  

  شرایط ثبت نام جهت پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس

در واقع، کلیه داوطلبان باید در  .پیام نور فوق لیسانس استثبت نام فراگیر در گرو داشتن شرایط الزم برای پذیرش فراگیر 

مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام با دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و بررسی و مطالعه دقیق آن از شرایط در نظر 

  .گرفته شده جهت ثبت نام مطلع شوند

  

 شرایط عمومی ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور



 

 
 

 .دین مبین اسالم یا یكي از ادیان تصریح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اعتقاد به (1  

  

 .نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمي ایران (2  

  :مصادیق عناد شامل*

  .الف( مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمیایران

  .ب( داشتن وابستگي تشكیالتي به گروهكهاي محارب

 مالي به گروهكهاي محارب، هواداري تشكیالتي و یا عضویت در گروهكهاي مزبور آنهاج( پرداخت كمك 

 .د( تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگي

  

 .عدم احراز فساد اخالقي (3 

 .مصادیق فساد اخالقي: اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا میباشد*

  

 .خابيبرخورداري از توانایي جسمي متناسب با رشته انت (4 

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

 .داشتن مدرک کارشناسی که به تائید وزارت علوم رسیده باشد

 .بهمن دریافت کرده باشند 30دانشجویان سال آخر کارشناسی مدرک خود را باید تا 

  

 شرایط نظام وظیفه برای پذیرش در ارشد فراگیر پیام نور



 

 
 

ثبت نام ارشد پیام نور مشخص شده است معافیت تحصیلی برای دانشجویان صورت نپذیرفته و براساس شرایطی که برای 

 .داوطلبان آقا باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایند

سازمان سنجش جدول وضعیت نظام وظیفه را جهت اطالع بیشتر دانشجویان در دفترچه راهنمای آزمون منتشر میکند. 

است. قابل توجه است که این شرایط در سال های گذشته تقریبا  1401ام وظیفه برای سال جدول زیر شرح وضعیت نظ

یکسان بوده است و تنها دستخوش تغییرات جزئی شده است. این جدول به منظور اطالع هر چه سریعتر داوطلبان از شرایط 

ل نیز بروزرسانی خواهد شد. در این جدو 1402آورده شد است، با این وجود به محض انتشار دفترچه راهنمای سال 

 .صورتی که متقاضیان یکی از این شرایط را داشته باشند می توانند در ارشد فراگیر پیام نور شرکت نمایند

  

 شرح وضعیت نظام وظیفه کد وضعیت

 داشتن کارت پایان خدمت هوشمند 1

  خاص و...(داشتن کارت معافیت دائم هوشمند)كفالت، پزشكي، ایثارگران، موارد  2

 یا قبل از آن هستند به شرط عدم تغییر سن 1352افرادی که متولد سال  3

4 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت که زمان پذیرش و قبولی قطعی 

 وی قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد.

5 
در سنوات مجاز تحصیلی فارغ  1401شهریور  31که حداکثر تا تاریخ دانشجوی سال آخر کارشناسی 

 التحصیل شود )فاقد غیبت سربازی(.

6 

داوطلبی که در سنوات مجاز تحصیلی در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده و از زمان فراغت از تحصیل 

ده و وارد غیبت نشده تا زمان پذیرش و شروع به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک سال سپری نش

 باشد .

7 
کارکنانی که متعهد به خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها هستند )فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی و یا 

 کارشناسی ارشد(

 کارکنان پایور و کارکنانی که در نیروهای مسلح شاغل هستند. 8

9 
معافیت تحصیلی از حوزه های علمیه معتبر طالب علوم دینی دارای مدرک کارشناسی که موفق به دریافت 

 شده اند.

 مشموالن دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت 10

11 
سربازان در حال خدمت در نیروهای مسلح و سایر نهادها که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی هستند و فاقد 

  غیبت قبل از اعزام می باشند.

12 
شگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا دانشجویان انصرافی دان

 پذیرش آن ها بیش از یک سال سپری نشده باشد.



 

 
 

  

 

  

 شیوه پذیرش فراگیر پیام نور فوق لیسانس

  درصدي  20درصدي میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر  80نمره نهایي الزم براي قبولي بر اساس تأثیر

 .معدل مدرك كارشناسي میباشـد میانگین

  داوطلبانی که در دوره کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرده اند، حاصل میانگین دو دوره کاردانی و کارشناسی آنها به

 .عنوان میانگین کل دوره کارشناسی در نظر گرفته میشود

  

 شهریه ارشد فراگیر پیام نور



 

 
 

ش از شروع سال تحصیلی اعالم میشودو با توجه به اینکه هزینه تحصیل هر ساله نرخ شهریه ثابت و متغیر تصویب شده، پی

را  1401اعالم نشده است، در جدول زیر شهریه تصویب شده برای دواطلبان سال  1402در مقطع ارشد فراگیر پیام نور 

ن مطلب بروزرسانی آورده ایم. هرسال این قیمت ها ممکن است دچار تغییرات و افزایش جزئی شوند،که به محض اعالم، ای

  .میشود

شهریه دانشگاه پیام نور از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل میشود؛ شهریه ثابت، شهریه مصوب و پایه است و شهریه متغیر، 

 .با توجه به واحد های عملی و نظری متغیر است

  

 شهریه متغیر شهریه متغیر شهریه متغیر

 دروس نظري
دروس عملي كم 

 هزینه

پرهزینه و دروس عملي 

 پایان نامه

 (لایر)7/895/325 (لایر)4/761/000 (لایر)1/613/450

  

 شهریه ثابت

17/192/500 

 (لایر)

  

  

 .وارد شوید نتایج قبولی ارشدفراگیر پیام نوربرای کسب اطالعات درباره 

  

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-98/


 

 
 

 آیا امکان گذراندن دوره های آمادگی آزمون ارشد فراگیر پیام نور وجود دارد؟ 

می پرسند این است که آیا قبل از برگزاری   داوطلبان مایل به شرکت و ثبت نام ارشد فراگیر از یکی از سؤاالتی که معموالً 

 ود دارد یا خیر؟آزمون ارشد فراگیر امکان شرکت در کالس های مختلف برای آمادگی بیشتر وج

بله هرساله موسسات زیادی اقدام به برگزاری دوره های آمادگی برای این آزمون میکنند. برای اطالعات بیشتر میتوانید با 

  .آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 نکات پذیرش در ارشد فراگیر پیام نور

  عنوان دانش پذیرش)نه دانشجو(، به ادامه تحصیل میپردازند. داوطلبان پذیرفته شده در آزمون دانشگاه پیام نور به

 .روند تحصیلی در دانشگاه پیام نور تقریبا مشابه دیگر مراکز آموزشی است

  .تحصیل در دانشگاه پیام نور با پرداخت شهریه همراه است که از دو بخش شهریه ثابت و متغیر تشکیل شده است

میشوند و در گذر هر ترم تغییراتی را شامل میشوند. شایان ذکر است که  این هزینه ها هر ساله تصویب و اعالم

 .این شهریه از بسیاری از مراکز و دانشگاه های غیر روزانه کمتر است

  متقضیان، در هنگام ثبت نام آزمون میتوانند رشته محل های مورد نظر را نیز انتخاب کنند. این یعنی دو فرآیند ثبت

 .طور همزمان انجام میشود نام و انتخاب رشته به

   منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، دروس ترم اول فوق لیسانس است که داوطلب با مطالعه دقیق

 .دروس میتواند به سواالت آزمون پاسخ دهد

  

 آخرین اخبار پیرامون ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

 .اعالم شد 1401رشد سال نتایج نهایی آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ا

درصد  ۵۳  نام کردند کهداوطلب ثبت ۱۰۷هزار و  ۱۲۰نور  پیام های فراگیر ارشدحسن مروتی گفت: در آزمون دوره

درصد مرد بودند که  ۴۷های پیام نور و آزاد اسالمی زن و های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاهنام کنندگان آزمون دورهثبت

گروه امتحانی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر به رقابت پرداختند که در  ۵در 

های فراگیر دانشگاه نفر در دوره ۴۲۹هزار و  ۲۲و   پیام نور های فراگیر دانشگاهداوطلب در دوره۳۱۰هزار و  ۱۹نهایت 

شدگان به شرط اخذ های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همه پذیرفتهمعاون امور آزمون .پذیرفته شدند آزاد اسالمی

نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی خود ، مجاز به ثبت۱۴۰۱/۶/۳۱مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تائید حداکثر تا تاریخ 

 .هستند



 

 
 

  

سالمی بر روی سایت سازمان سنجش های پیام نور و آزاد اهای فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاهنتایج نهایی آزمون دوره 

 .قرار گرفته است www.sanjesh.org آموزش کشور به نشانی

  

توجه داشته باشید که ثبت نام اتباع در ارشد فراگیر پیام نور شامل ضوابط به خصوص خود می باشد و صرفا در  :اطالعیه

 .صورت دارا بودن کد اتباع برای افراد غیر ایرانی امکان پذیر می باشد

  

  

 خالصه مطلب

میکنند.  ارشد فراگیر پیام نورهر ساله افراد زیادی با توجه به شرایط خاص دانشگاه پیام نور برای تحصیل اقدام به ثبت نام 

با توجه به تعداد زیاد متقضیان در این مقاله به نحوه ثبت نام و شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام این آزمون پرداخته 

با مطالعه این مقاله میتوانید از اطالعات و جزئیات هزینه ها و اعالم نتایج دانشگاه پیام نور اطالع یابید. در  شده است.

صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال در این خصوص، میتوانید از طریق شماره های درج شده با مشاوران آکادمی ایران 

  .تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 .کلیک کنیددی اف کامل این صفحه برای دریافت پی 

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/89.mp3"][/audio] 
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