
 

 
 

برسانیم که این  می باشید ، الزم است به اطالعتان  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره چنانچه عالقمند به تحصیل و

دانشگاه زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته های خود را به دو صورت با آزمون و بدون آزمون ارائه می دهد. 

کلیه افراد می توانند بعد از کسب اطالعاتی در رابطه با زمان، نحوه و همین طور شرایط الزم برای ثبت نام بدون کنکور 

زم را انجام دهند. البته در این میان کسب اطالعاتی در رابطه با لیست رشته های ارائه شده در دانشگاه سوره اقدامات ال

 .زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره الزامی است

از آن جایی که کسب اطالعاتی در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره برای هر یک از افراد مایل به 

بدون کنکور دانشگاه سوره الزامی و مهم به نظر می رسد از این رو یاری خواستن از مشاوری کاردان و حرفه ای ثبت نام 

در این رابطه می تواند بسیار مهم و مفید واقع شود. برای سهولت کسب اطالعاتی در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام بدون 

 .ه ای ایران تحصیل در این رابطه تماس حاصل فرماییدآزمون دانشگاه سوره می توانید با تیم مشاوره حرف

  

  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره 

یکی از مهم ترین مواردی است که هر فرد  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سورهاطالع از زمان در نظر گرفته شده برای 

 .داوطلب باید به آن توجه الزم را داشته باشد

ختصاص داده شده برای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره باید عرض کنیم که این زمان برای افراد در رابطه با زمان ا

 .ورودی سال جاری از مرداد ماه شروع شد و تا مهر ماه نیز ادامه یافت

ط دقت داشته باشید که تعیین زمان ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است و توس

 .این سامانه به اطالع داوطلبان و افراد متقاضی می رسد

مورد مهم دیگر این که ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره طی دو دوره یعنی مهر و همین طور بهمن ماه برای تمامی 

 .داوطلبان انجام می شود و پذیرش داوطلبان طی دوره است

  

  

 .وارد لینک مربوطه شوید نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسریبرای اطالع از 

  

  

https://irantahsil.org/registration-without-entrance-exam-of-soore-university/
https://irantahsil.org/registration-without-entrance-exam-of-soore-university/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 کنکور دانشگاه سورهنحوه ثبت نام بدون 

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره برای تمامی داوطلبان و متقاضیان ورود به این مرکز دانشگاهی به صورت اینترنتی 

 .انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست

ش آموزش کشور به به این ترتیب که هر یک از افراد باید در زمان اختصاص یافته برای ثبت نام به سایت سازمان سنج

 .مراجعه کنند sanjesh.org نشانی

نکته بسیار مهم این که ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره برای تمامی افراد متقاضی طی مراحل و فرآیندهایی انجام می 

 .شود که به مراتب کسب اطالعاتی در رابطه با آن ها بسیار الزامی و مهم است

 .مراحل مهم برای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره نمی توان اقدامی برای ثبت نام کرددر صورت عدم اطالع از این 

دقت داشته باشید که قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره با لیست رشته های معرفی شده در این 

 .م را برای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره انجام دهیددوره بدون آزمون آشنایی الزم را پیدا کنید و در ادامه اقدامات الز

  

  

 شرایط الزم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره تحت شرایطی خاص برای هر یک از افراد و متقاضیان انجام می شود. شرایطی که در 

 .متقاضی قرار می گیرند دو دسته عمومی و اختصاصی برای داوطلبان و افراد

در ادامه این نوشته با ذکر شرایط الزم برای ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره در خدمت شما دوستان و عزیزان مایل به 

 .ادامه تحصیل در این مرکز دانشگاهی هستیم

  

  

 اطالعیه

تصاصی برای هر یک از افراد متقاضی ثبت نام در دوره بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی سوره تحت شرایط عمومی و اخ

 .انجام می شود

  



 

 
 

  

 

 شرایط عمومی الزم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره

 .داشتن مدرک دیپلم چهار ساله نظام قدیم برای داوطلبان الزامی است .

 شگاه سورهارائه مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم برای افراد متقاضی ثبت نام در دوره بدون کنکور دان .

 تحویل مدرک دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت افراد مایل به ثبت نام در دوره بدون آزمون سوره .

 اعتقاد و باور به نظام جمهوری اسالمی و همین طور دین مبین اسالم .

 .برخورداری از کارت معافیت از سربازی و یا کارت پایان خدمت برای داوطلب ذکور الزامی است .

 و دسته های مخالف با نظام جمهوری اسالمی ایران  عضویت در گروه های معاند سیاسیعدم  .



 

 
 

  

  

  شرایط اختصاصی الزم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره

 .اگر دانشجوی دوره روزانه هستید می توانید بعد از قبولی در دانشگاه سوره برای انصراف از دانشگاه قبلی خود اقدام کنید .

 .دانشجویان مراکز آموزش عالی دولتی تا زمانی که انصراف ندهند امکان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره را ندارند .

 .اگر شما هم جزء فارغ التحصیالن رشته های وزارت بهداشت هستید الزاماً باید طرح تعهد خدمتتان به اتمام رسیده باشد .

 .تید داشتن مدرک کاردانی و یا پیش دانشگاهی برای شما الزم استاگر جزء فارغ التحصیالن هنرستان ها هس .

  

  

 .وارد لینک مربوطه شوید زمان و نحوه دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسریبرای اطالع از 

  

  

  مدارک الزم برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره 

 دارد یا خیر؟شاید برای شما هم این سؤال مطرح شود که آیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره به تهیه مدارکی هم نیاز 

در پاسخ باید عرض کنیم که ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره به مدارک خاصی نیاز ندارد و تنها باید عکسی را در 

 .سامانه سنجش آموزش کشور بارگذاری کنید

آن در  اما دقت داشته باشید که این عکس الزاماً باید ویژگی های خاصی داشته باشد و در غیراینصورت امکان بارگذاری

 .سامانه وجود ندارد

 .در ادامه با ذکر ویژگی های این عکس در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم

 .عکس آپلود شده الزاماً باید رنگی باشد .

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 .داشتن زمینه سیاه و سفید برای عکس الزامی است .

 .زاید داشته باشدعکس مورد بارگذاری به هیچ وجه نباید حاشیه های  .

 .باشد 300 ×400و حداکثر سایز آن باید  200×300حداقل اندازه در نظر گرفته شده برای هر عکس  .

 .عکسی که حجم آن بیشتر از هفتاد کیلوبایت باشد را نمی توان در سامانه سنجش آپلود کرد .

 .است که باید به آن توجه کرد jpg فرمت تعیین شده برای هر عکس .

 .باشد و به جز این مورد قبول نیست 6×4و یا  3×4ازه هر یک از عکس ها باید اند .

  

  

 وارد لینک مربوطه شوید لیست رشته های بدون کنکور سراسریبرای اطالع از 

  

  

  

  لیست رشته های ارائه شده در دوره بدون کنکور دانشگاه سوره

باید با لیست رشته های ارائه هر یک از داوطلبان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام 

 .شده در این دوره آشنایی الزم را پیدا کنند تا در نتیجه اقدامات الزم را برای ثبت نام انجام دهند

 .در این بخش با ذکر لیست رشته های ارائه شده در دوره بدون کنکور دانشگاه سوره در خدمت شما دوستان عزیز هستیم

ون کنکور دانشگاه سوره در رشته های ارائه شده در سه گروه آزمایشی ریاضی فنی، علوم دقت داشته باشید که ثبت نام بد

 .انسانی و همین طور هنر انجام می شود

  

 معماری داخلی

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


 

 
 

 مهندسی شهرسازی

 مهندسی معماری

 روابط عمومی

 روزنامه نگاری

 مدیریت فرهنگی هنری

 ادبیات نمایشی

 طراحی صحنه

 کتابت و نگارگری

 نمایش عروسکی

 هنر اسالمی

  

 .وارد لینک مربوطه شوید عدل الزم برای رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسریمبرای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/


 

 
 

 

  شهریه هر ترم تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی سوره چقدر است؟

تحصیل در این با توجه به این که دانشگاه سوره جزء دانشگاه های غیرانتفاعی است در نتیجه واریز شهریه در هر ترم 

 .دانشگاه الزامی است

شهریه پرداختی برای تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی سوره برای هر یک از افراد قبول شده در این مرکز دانشگاهی در 

 .چند دسته شهریه ثابت و همین طور متغیر تقسیم بندی می شوند

کند و با افزایش مواجه است. بدین ترتیب این گونه نیست دقت داشته باشید که این مبلغ شهریه در هر سال تحصیلی تغییر می 

 .که تا پایان مدت تحصیل در این مرکز دانشگاهی مبلغ مشخصی شهریه را پرداخت کنید

  

  

  ظرفیت پذیرش بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی سوره چقدر است؟



 

 
 

سوره کسب اطالعاتی در رابطه با ظرفیت به جز اطالع از لیست رشته های ارائه شده در دوره بدون کنکور دانشگاه 

 .پذیرش در این دانشگاه شناخته شده و معتبر نیز از الزامات است

در رابطه با ظرفیت پذیرش بدون کنکور دانشگاه سوره با توجه به دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور منتشر شده در سال 

ورد پذیرش در این مرکز دانشگاهی ظرفیت شصت نفری جاری باید عرض کنیم که برای ورود به هر یک از رشته های م

 .در نظر گرفته شده است که در کل ظرفیت باالیی است

در نتیجه، نباید نگرانی از بابت عدم قبولی در پذیرش بدون آزمون دانشگاه سوره برای افراد متقاضی وجود داشته باشد و 

 .ن دانشگاه سوره باالستشانس قبولی افراد شرکت کننده در طرح ثبت نام بدون آزمو

  

  

  

 وارد لینک مربوطه شوید لیست دانشگاه های غیرانتفاعی بدون آزمونبرای اطالع از 

  

  

  آیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره نیاز به پرداخت هزینه دارد؟

 .ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سوره در سامانه سنجش آموزش کشور نیاز به پرداخت هزینه هم دارد

بت نام بدون آزمون دانشگاه سوره مبلغی معادل سی و هفت هزار تومن بود که هر در سال جاری هزینه پرداختی برای ث 

 .فرد باید به صورت اینترنتی برای واریز آن اقدام می کرد

  

  

  آیا مدرک دریافتی از دانشگاه سوره اعتبار دارد؟

سوره از اعتبار کافی برخوردار شاید این سؤال برای شما دوستان عزیز نیز مطرح شود که آیا مدرک دریافتی از دانشگاه 

 است یا خیر؟

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

 .در جواب باید خدمت شما عرض کنیم که مدرک دریافتی از دانشگاه سوره اعتبار باالیی دارد و مشکلی در این رابطه نیست

کار با اخذ مدرک از این دانشگاه می توانید به راحتی برای ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی اقدام کرده و یا 

 .مورد نظر خود را در ارگان ها و سازمان های مختلف پیدا کنید

  

  اطالعیه

 .داوطلبان می توانند بدون توجه به نوع مدرک فارغ التحصیلی شان ، در رشته های مورد عالقه خود ثبت نام نمایند

  

  آیا شناختی از دانشگاه سوره دارید؟

و انتخاب رشته در این دانشگاه باید شناخت کافی را در رابطه با این دانشگاه مسلماً قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام 

 .معتبر و شناخته شده بدست آورید

باید عرض کنیم که دانشگاه سوره جزء بهترین دانشگاه های غیرانتفاعی است که در شهر تهران احداث شده است و با ارائه 

 .و همین طور علوم انسانی در خدمت داوطلبان و افراد متقاضی است رشته هایی در چند گروه آزمایشی ریاضی فنی، هنر

در شهر تهران احداث گردید و از آن زمان با ارائه رشته هایی در چند مقطع  1372دانشگاه غیرانتفاعی سوره در سال 

 .کاردانی، کارشناسی و همین طور ارشد پذیرای دانشجویان است



 

 
 

 

 سوره اخبار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

 شودمهر آغاز می ۱۳ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سوره از 

 ۱۳های مهندسی معماری، شهرسازی، معماری داخلی شدگان مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه سوره در رشتهپذیرفته

نام برای ثبت مهر می توانند ۱۴نگاری، روابط عمومی و مدیریت فرهنگی و هنری روز یکشنبه مهر و رشته های روزنامه

 .خود اقدام کنند

 پذیرددانشگاه سوره در دوره دکتری ارتباطات دانشجو می

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری خبرداد و گفت: این دانشگاه نخستین 

 .پذیرددانشگاه غیر انتفاعی است که در مقطع دکتری ارتباطات، دانشجو می

  

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 



 

 
 

  

 خالصه مطلب

دانشگاه سوره، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزشی غیرانتفاعی شناخته می شود که طی سالیان اخیر مقصد بسیاری 

ثبت نام ز بسیاری از داوطلبان خواهان برخورداری از اطالعات کافی ا از عالقه مندان به رشته های هنری بوده است.

در مقاطع گوناگون هستند و سواالت بسیاری پیرامون حضور در این دانشگاه و رشته هایی که  بدون کنکور دانشگاه سوره

هر سال ارائه می شود، دارند. با توجه به ضرورت آگای داوطلبان، مشاوران مجرب ایران تحصیل با داشتن سال ها در 

 .به بهترین نحو راهنمایی کنند  تقاضیان گرامی را در امر ثبت نام و سواالت شماتجربه در امر مشاوره، می توانند شما م
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