
 

 
 

ز طریق شرکت در این آزمون اکند تا افراد بتوانند سازمان سنجش و آموزش کشور در هر سال کنکور سراسری برگزار می

ی به عنوان دانشجو وارد دانشگاه ها شوند. این نکته را در نظر داشته باشید دانشگاه های مختلفی در و کسب رتبه قبول

سراسر کشور هستند که در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرند. به 

کنکور نظری با دیپلم فنی و کاردانش در اختیار شما قرار  همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم اطالعاتی را در مورد شرکت در

دهیم. در این مقاله موارد مختلفی همچون شرکت در کنکور تجربی با دیپلم فنی نظام قدیم و نظام جدید و شرکت در کنکور 

 .سراسری با دیپلم کاردانش نظام قدیم و نظام جدید مورد بررسی قرار داده می شود

گیر است و هر شخصی برای ساختن آینده شغلی و زندگی ین نکته اشاره کنیم که کنکور یک ماراتن نفسدر ادامه باید به ا

خود می تواند در این ماراتن شرکت کند و با قبول شدن در یک رشته آینده دار و یک دانشگاه معتبر آینده خود را تضمین 

با دیپلم کاردانش میشود کنکور انسانی داد یا در کنکور رشته نماید. در نتیجه اگر این سوال برای شما مطرح می شود که ایا 

 .های نظری شرکت کرد؟ بهتر است تا پایان این مقاله با ما در آکادمی ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 .اشندافرادی که دارای دیپلم کاردانش و فنی نظام قدیم هستند باید برای شرکت در کنکور دارای مدرک پیش دانشگاهی ب

  

 شرکت در کنکور سراسری با دیپلم کاردانش نظام جدید

سال است که دانش آموزان بر اساس نظام جدید از مدارس فارغ التحصیل می شوند. این دسته  4الی  3همانطور که می دانید 

م تقسیم بندی مدار را سال مدرک دیپلم را اخذ می کنند. اگر بخواهی ۱۲از افراد با گذراندن رشته های نظری و کاردانش طی 

سال در دوره دبستان، سه  ۶توضیح دهیم بهتر است ذکر کنیم افرادی که دیپلم کاردانش نظام جدید را اخذ می کنند به ترتیب 

نمایند. این نکته را هم در نظر داشته باشید افرادی که در رشته های  سال در دوره اول و سه سال در دوره دوم تحصیل می

تواند برای آنها یک باشد که این موضوع می التحصیل می شوند از تاثیر معدل در کنکور سراسری معاف می کاردانش فارغ

 .مزیت محسوب شود



 

 
 

  

 شرکت در کنکور سراسری با دیپلم فنی حرفه ای نظام جدید

ریق صورت می پذیرد. همانطور که می دانید این روزها پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از دو ط

در واقع افرادی که دیپلم خود را اخذ کرده اند می توانند به صورت بدون کنکور و با کنکور وارد دانشگاه شدم. شرکت 

کردن در کنکور برای برخی از افراد یک چالش بزرگ محسوب می شود اما با استفاده از مشاورین حرفه ای آکادمی ایران 

% تضمینی در کنکور سراسری قبول شوید. البته شما میتوانید بدون کنکور هم وارد 100رت تحصیل شما میتوانید به صو

دانشگاه شوید در نتیجه این مسئله تنها به شرایط و تصمیم شما بستگی دارد. در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم در صورت 

از مطلع شدن از تاریخ دقیق ثبت نام که توسط داشتن شرایط برای ثبت نام در کنکور سراسری هر فرد می تواند بعد 

 .سازمان سنجش اعالم می شود برای ثبت نام اقدام کند

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری جهت کسب اطالعات نسبت به

  

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/


 

 
 

 شرکت در کنکور سراسری با دیپلم کاردانش نظام قدیم

میرسد شاید برای شما سوال پیش بیاید که چرا به این نوع از دیپلم هر زمان که نام دیپلم کاردانش نظام قدیم به گوش 

در رشته  ۹۷کاردانش، نظام قدیم می گویند؟ در پاسخ به این سوال باید ذکر کنیم آن دسته از دانش آموزانی که قبل از سال 

 .وب می شودهای کاردانش فارغ التحصیل شده اند داوطلبانی هستند که مدرک تحصیلی آنها نظام قدیم محس

شایان ذکر است بدانید که این دسته از افراد بعد از اخذ دیپلم می توانند در رشته تحصیلی خود بدون کنکور در دانشگاه آزاد 

 .تحصیل کنند یا با شرکت کردن در کنکور کاردانی در دانشگاه های سراسری در مقطع کاردانی پیوسته به تحصیل بپردازند

کته اشاره کنیم که در برخی از مواقع دانش آموزانی هستند که ترجیح می دهند به جای ادامه تحصیل در ادامه باید به این ن

در رشته کاردانش به شرکت در کنکور ریاضی، تجربی، انسانی و غیره بپردازند. برای شرکت در کنکور ریاضی، 

ترین شرایط شرکت در کنکور سراسری  تجربی، انسانی و غیره داوطلب باید دارای شرایط باشد که سه نمونه از اصلی

برای فارغ التحصیالن رشته کاردانش را ذکر خواهیم کرد. در ابتدا بهتر است به نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان 

اشاره کنیم. در واقع داشتن کارت پایان خدمت و معافیت تحصیلی برای داوطلب اجباری است. از سوی دیگر یک داوطلب 

 .یپلم داشته باشد. آخرین گزینه داشتن مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی استباید مدرک د

  



 

 
 

 شرکت در کنکور سراسری با دیپلم فنی حرفه ای نظام قدیم

له تصمیم داریم مبحث شرکت در کنکور سراسری با دیپلم فنی حرفه ای نظام قدیم را مورد بررسی قرار در این بخش از مقا

دهیم. الزم به ذکر است بدانید افرادی که در نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی فارغ التحصیل شدند دوره تحصیالت 

سال  ۴ه افراد تحصیل کرده در رشته های نظری دبیرستانی خود را طی سه سال به پایان رساندن. این در صورتی است ک

در دوران دبیرستان به تحصیل پرداختند. در نتیجه داوطلبان برای شرکت در کنکور تجربی با دیپلم فنی یا رشته های دیگر 

 نظری باید مدرک پیش دانشگاهی داشته باشند یا با داشتن مدرک کاردانی و نداشتن هیچ گونه مشکل برای خدمت سربازی

 .در کنکور سراسری شرکت کنند

  

 اطالعیه

 فارغ التحصیالن کاردانش و فنی نباید برای شرکت در کنکور مشکل نظام داشته باشند

  

 ایا با دیپلم کاردانش میشود کنکور انسانی داد

اگر این سوال برای شما مطرح شده است که ایا با دیپلم کاردانش میشود کنکور انسانی داد در پاسخ باید ذکر کنیم که این 

امکان برای داوطلبان وجود دارد. این نکته را در نظر داشته باشید این مسئله برای افرادی که دارای دیپلم کاردانش نظام 

سال تحصیل می نماید اما  12د زمانی که دیپلم کاردانش نظام جدید را اخذ می کند جدید هستند آسان تر است زیرا هر فر

سال طول می کشد. در نهایت بهتر است بدانید این دسته از افراد باید دارای مدرک پیش دانشگاهی  11تحصیل در نظام قدیم 

 .باشند تا بتوانند در کنکور انسانی شرکت کنند



 

 
 

  

 پلم فنی و کاردانشاخبار پیرامون کنکور نظری با دی

 .دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور منتشر شده است

 .منتشر شد 1401مرداد  20بر اساس اعالم سازمان سنجش دفتر کنکور در تاریخ 

 .مهلت ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور مشخص شد

شهریور تعیین شده  6ون کنکور تا طبق گزارش ایرنا طبق اعالم سازمان سنجش، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته های بد

 .است

 خالصه مطلب

در این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به شرکت در کنکور نظری با دیپلم فنی و کاردانش در اختیار شما قرار داده ایم. به همین 

در نظر داشته  دلیل مطمئنا در حال حاضر میدانید شرکت در کنکور تجربی با دیپلم فنی امکان پذیر است. این نکته را هم



 

 
 

باشید در این مقاله به سوال ایا با دیپلم کاردانش میشود کنکور انسانی داد هم پاسخ داده ایم و امیدواریم محتویات موجود در 

% تضمینی در کنکور قبول 100این مقاله برای شما مفید واقع شود. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای این که به صورت 

جربه و حرفه ای آکادمی ایران تحصیل استفاده کنید. برای تماس با مشاورین این آکادمی تنها کافی شوید از مشاورین با ت

 .است از شماره درج شده در وب سایت استفاده نمایید

 

 

  

 


