
 

 
 

باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید. سازمان سنجش پس از بررسی فرم  1401اعالم نتایج کنکور  برای اطالع از  

ی یا عدم قبولی متقاضیان این مرحله از آزمون سراسری را تحت عنوان نتایج  انتخاب رشته کنکور سراسری، وضعیت قبول

 .اعالم می کند sanjesh.org نهایی کنکور سراسری معموال یک ماه بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت خود به نشانی
اشند. سازمان سنجش پس از بررسی بعد از اتمام مهلت انتخاب رشته کنکور، داوطلبان باید منتظر مرحله اعالم جواب کنکور ب

 فرم مذکور و کارنامه اولیه کنکور سراسری داوطلبان، وضعیت قبولی یا عدم قبولی آن ها را مشخص می کند و در سایت
sanjesh.org منتشر می نماید.  

رانتفاعی، پردیس  داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غی

رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد شرکت کردند، می توانند از طریق سایت    4خودگردان و  

نمایند اقدام  نتایج  مشاهده  برای  پرونده،  .مذکور  )شماره  خواسته شده مانند  کردن اطالعات  وارد  با  داوطلبان  از  گروه  این 

را مشاهده کنند و در صورتی که جزو پذیرفته شدگان این مرحله باشند،    1401د نتایج نهایی کنکور  داوطلبی و ...( می توانن

می بایست به دانشگاه محل قبولی مراجعه کرده و فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. برای اطالع از تاریخ اعالم نتایج کنکور 

 .تا پایان این مقاله با ما همراه باشید

  

  م نتایج کنکورزمان اعال
نتایج کنکور سراسری را می توان به سه قسمت تقسیم نمود. یکی از زمان های اعالم نتایج کنکور را می توان نتایج اولیه 

کنکور سراسری دانست. در این کارنامه داوطلبان می توانند رتبه و تراز کسب شده را مالحظه نمایند. همچنین از وضعیت 

نیز آگاه شوند. در واقع در همین کارنامه است که داوطلبان می توانند از تمامی درصدهای خود  مجاز و غیر مجاز شدن خود

  .در هر درس اطالع یابند که به طور میانگین یک ماه و چند روز پس از برگزاری آزمون منتشر می شود

یج نهایی کنکور همان نتایج انتخاب رشته نوع دوم اعالم نتایج کنکور را می توان در رابطه با نتایج نهایی کنکور دانست. نتا 

هر یک از داوطلبان می باشد که البته این کارنامه برای داوطلبانی که در رشته های با آزمون و بدون آزمون شرکت نموده  

اقدام  باشند، یکسان خواهد بود و هر یک از پذیرفته شدگان می توانند در اقدام بعدی نسبت به ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش

 .نمایند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام کنکور سراسریبرای آشنایی با نحوه 

  

دانشگاه های آزاد و دانشگاه های روزانه به صورت جداگانه و در زمان    ذکر این نکته ضروری است که نتایج نهایی داوطلبان

های متفاوتی اعالم می گردد. بنابراین زمان اعالم نتایج کنکور برای انتخاب رشته هر دو گروه متقاضی شهریور ماه می  

در   sanjesh.org ه طور میانگینب .باشد. اما این زمان برای دانشگاه آزاد اندکی دیرتر از دانشگاه های روزانه خواهد بود 

  .نیمه دوم شهریور ماه نتایج را اعالم می نماید

نوع سوم مشاهده جواب کنکور سراسری برای آن دسته از داوطلبانی است که در مهر ماه منتظر تغییر رشته و مشاهده رشته  

سراسری می تواند نوع دیگر این مورد باشد.  هایی که احتمال قبولی آن را داشته اند می باشند. در واقع کارنامه سبز کنکور 

با استفاده از کارنامه مذکور می توانید نسبت به تغییر رشته و دانشگاه محل پذیرش خود بدون نیاز به انصراف از دانشگاه 

 .اقدام نمایید. این کارنامه حدودا در نیمه دوم مهر ماه منتشر می گردد

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/


 

 
 

 

  

 نحوه مشاهده نتایج نهایی کنکور 
این روشد از  هر یک  در  دارند.  پیش رو  دو روش  کنکور سراسری  نتایج  اعالم  برای  است اوطلبان  متقاضیان الزم  ها، 

بنابراین چنانچه به این اطالعات دسترسی ندارید، حتماً باید  .اطالعات هویتی و همچنین اطالعات کارنامه خود را وارد نمایند

ای پیشنهادی را به شما ارائه نمایند و از این طریق بتوانید نتایج نهایی کنکور  هبا کارشناسان مربوطه صحبت نموده تا راه

 .سراسری را دریافت نمایید

  



 

 
 

 

  

 .” کلیک کنید1401بر روی لینک فعال “کارنامه اعالم نتایج مرحله اول آزمون سراسری سال 

  



 

 
 

 

  

جود را انتخاب نموده و به کارنامه خود دست پیدا  مو روش  3 در صفحه ای که پیش روی شما قرار دارد، می توانید یکی از

 .کنید

  



 

 
 

 

  

با استفاده از شماره پرونده و شماره شناسنامه است. شماره پرونده همان کدی است که پس از اتمام ثبت نام این   :روش اول

توانید این شماره را در باالی باشید، میگیرد. اگر به کارت ورود به جلسه خود دسترسی داشته شماره در اختیار شما قرار می

 .توانید نتایج را دریافت نماییدکارت خود مالحظه نمایید. پس از وارد نمودن شماره پرونده خود، می

  

در ابن روش مشاهده نتایج نهایی کنکور بر اساس شماره داوطلبی و شماره شناسنامه است. شماره داوطلبی هر  :روش دوم

شود. همچنین این شماره، بر  ای است که به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه در اختیار او قرار داده میفرد، همان شماره

 .روی دسته صندلی داوطلب به هنگام آزمون نصب شده است که باید پس از اتمام آزمون این کد را به همراه داشته باشد

  

 .گیری و شماره شناسنامه کارنامه را دریافت نمودهمچنین می توان با ثبت “شماره پرونده”، کد ره :روش سوم



 

 
 

  

 

  

 اطالعیه 

به صورت الکترونیک و با استفاده از سامانه   1401مطابق با اطالعیه سازمان سنجش و آموزش کشور اعالم نتایج کنکور 

 .سنجش و آموزش کشور به اطالع داوطلبان خواهد رسید 

  

  نحوه دریافت کارنامه کنکور
با توجه به اینکه ثبت نام کنکور دانشگاه های آزاد و سراسری به صورت همزمان و ادغام شده صورت می پذیرد، لذا در  

مرحله اعالم نتایج کنکور نیز این کارنامه به صورت همزمان و برای هر دو دانشگاه در قالب یک کارنامه قابل دریافت و  



 

 
 

شگاه های آزاد نیز با توجه به کدی که در انتهای کارنامه خود مشاهده می نمایند،  مشاهده می باشد. در واقع برای داوطلبان دان

 .می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند

  

 

  

پس از انتشار اطالعیه سازمان سنجش و آموزش کشور مبنی بر امکان مشاهده نتایج کنکور سراسری می توانید به سامانه این 

را دریافت نمایند. اطالعات مورد نیاز برای مشاهده نتایج شامل اطالعات  کارنامه کنکور سراسری سازمان مراجعه نمایید و

داوطلبی و همچنین اطالعات ثبت نام می باشد. روش های مختلفی برای دریافت کارنامه وجود دارد که هر یک از متقاضیان  

تا انتها به درستی انجام دهید، می توانید با به صالح دید خود می توانند آن را انتخاب نمایند. اگر نتوانستی د این فرایند را 

  .همکاران ما در ایران تحصیل تماس بگیرید

  

  .بر روی لینک کلیک کنید اعالم نتایج کنکور ارشدبرای اطالع از نحوه مشاهده 

https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/


 

 
 

  

  نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری 
 :برای انتخاب رشته ابتدا شما دو انتخاب خواهید داشت

  رشته های با آزمون •
 رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری  •

روزانه و یا نوبت دوم شبانه می باشند و بر اساس رتبه کسب شده و همچنین رشته های با آزمون همان رشته هایی هستند که 

چنانچه مایل  .تراز شما نتایج نهایی را اعالم خواهند نمود که شما می توانید و یا اینکه نمی توانید در این رشته ها شرکت نمایید

ه اید، می توانید در همان زمان اعالم نتایج به انتخاب رشته های بدون کنکور می باشید و در کنکور سراسری شرکت ننمود

کنکور نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته کنکور اقدام نمایید. کافی است هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید تا پس از 

ینش آن بسیار  آن بتوانید نسبت به انتخاب رشته کنکور اقدام کنید. همچنین برای انتخاب رشته های با آزمون توجه به نوع گز

 .ضروری می باشد

نوع اولویت بندی و همچنین نحوه وارد نمودن کد رشته محل های انتخابی در پذیرش شما نقش بسیار پررنگ و بسزایی خواهد  

داشت. به همین دلیل توصیه ما به کلیه داوطلبان قبل از انتخاب رشته، مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای اطالع  

مامی مصوبات و همچنین شرایط انتخاب رشته می باشد. استفاده از راهنمایی های مشاورین نیز در این زمینه یاری بخش از ت

 .شما خواهد بود

  



 

 
 

 

  نحوه مشاهده جواب کنکور سراسری
توانید با  جهت مشاهده نتایج کنکور سراسری همانطور که ذکر شد در مرحله اولیه برای دانشگاه های آزاد و سراسری می  

مراجعه به پایگاه سنجش و آموزش کشور و کلیک بر روی دریافت نتایج در بخش کنکور سراسری، وارد صفحه مشاهده  

  .کارنامه خود شوید 

برای مشاهده نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز می توانید با مراجعه به پایگاه سنجش و آموزش دانشگاه آزاد نتایج خود را  

داوطلبان عزیزی که در انتخاب رشته خود کد رشته محل های نیمه متمرکز را انتخاب نموده اند نیز در مهر   .دمالحظه نمای

  .ماه می توانند از وضعیت پذیرش و یا عدم پذیرش خود اطالع یابند

و در صورت    همچنین داوطلبان پس از مشاهده این نتایج، در آزمون عملی که در زمان مقرر برگزار می شود، شرکت نموده

متقاضیانی که مایل به   .اقدام نمایند   موفقیت در این آزمون در بهمن ماه می توانند نسبت به مشاهده نتایج کنکور سراسری

می باشند می توانند با برقراری ارتباط با مشاوران ایران    کسب اطالعات بیشتری در رابطه با مشاهده نتایج کنکور سراسری

برای رشته    1401ت الزم بهره مند شوند. همچنین جهت اطالع دقیق از زمان اعالم نتایج کنکور  تحصیل از تمامی اطالعا 



 

 
 

های مختلف نیز، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. مشاورین ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به  

 .شما عزیزان می باشند

 

  .لینک مربوطه کلیک کنیدبر روی  اعالم نتایج آزمون دکتریبرای دیدن 

  

 نحوه اعتراض به نتایج کنکور 

در زمان اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری افراد زیادی از نتیجه کنکور خود رضایت چندانی ندارند و به نظرشان اشتباهی 

ضی کرد یا این که اینجا است که این سؤال برایشان بوجود می آید که آیا می توان به نتیجه نهای اعترا  .صورت گرفته است

 راهی برای اعتراض نیست؟ 

اما   .در جواب باید گفت که بله در صورت نیاز می توانید برای ثبت اعتراض به نتیجه نهایی کنکور سراسری اقدام فرمایید

تایج موردی که در اینجا باید مطرح کرد این است که قبل از هر اقدامی برای اعتراض به نتیجه باید از نحوه اعتراض به ن

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%82%db%8c/


 

 
 

اطالعاتی را بدست آورید و بدانید که چه مراحلی را باید برای ثبت اعتراض انجام دهید که مشاوران ما در این مورد راهنمای  

 .شما هستند جهت ثبت هر گونه اعتراض به نتایج می توانید از سراسر کشور با مشاوران ما در ارتباط باشید

  

  دانید؟ در مورد کارنامه سبز کنکور سراسری چه می

باید بگوییم که   آیا تا به حال چیزی در رابطه با کارنامه سبز کنکور به گوشتان خورده است؟ آیا می دانید کارنامه سبز چیست؟

کارنامه سبز کارنامه ای است که پس از اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در سایت سازمان سنجش 

واقع، هدف از انتشار این کارنامه این است که داوطلب از امکان پذیرش خود در سایر    در .آموزش کشور منتشر می شود 

 .رشته ها و دانشگاه های کشور اطالع پیدا کند 

  

 راهنمای پذیرفته شدگان کنکور 
نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری   با اعالم  سازمان سنجش همزمان  اطالعیه ای منتشر می کند و در آن    1401معموالً 

مواردی از جمله مدارک مورد نیاز، زمان و نحوه ثبت نام حضوری رو برای داوطلبانی که در یکی از رشته محل های  

انتخاب آن ها در نتایج نهایی این کنکور قبول شده اند، اعالم می کند تا بر اساس همان زمان بندی به دانشگاه محل قبولی شان  

 .مراجعه کنند

جزئیات نحوه ثبت نام را در سامانه خود به صورت اطالعیه برای پذیرفته شدگان اعالم می کنند و  البته بعضی از دانشگاه ها 

گاهی نیاز است که قبل از مراجعه به دانشگاه، از طریق سایت، ثبت نام اینترنتی صورت گیرد. البته داوطلبان برای انجام این  

 .کار، حتما باید تأییدیه تحصیلی هم دریافت نمایند

  



 

 
 

 

 . روی لینک مربوطه کلیک کنید بر   اعتراض به نتایج کنکور سراسریرای آشنایی با نحوه ثبت ب

  

 مشاوره اعالم نتایج کنکور 

بعد از اعالم نتایج کنکور با چند گروه از داوطلبان مواجه می شویم: دسته اول داوطلبانی هستند که در یکی از رشته محل 

. این دسته از افراد باید های انتخاب خود قبول شده و از این قبولی راضی هستند و تصمیم به ادامه تحصیل در این رشته دارند

دسته دوم اشخاصی  .وارد سایت دانشگاه محل قبولی خود شده و پیگیر اطالعیه های مربوط به زمان و نحوه ثبت نام باشند

هستند که متوجه وجود اشتباهی در کارنامه اولیه خود اعم از اعمال نشدن سهمیه کنکور، اشتباه در محاسبه درصد و ... شده  

در زمان اعالم نتایج نهایی کنکور سراسری از نتیجه خود راضی نبودند، می توانند از طریق سیستم پاسخگویی سنجش اند و یا  

اقدام به ثبت درخواست اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری کنند. البته این ثبت درخواست در سنجش، باید در زمان تعیین 

 .شده توسط سازمان سنجش صورت گیرد

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

ز پذیرفته شدگان دوره روزانه که تمایلی به ثبت نام در رشته محل قبولی خود را ندارند، مشمول شرایط محرومیت  آن گروه ا

در نهایت دسته سوم افرادی هستند که مجاز به انتخاب رشته   .از انتخاب رشته دوره های روزانه کنکور سال بعد خواهند شد 

، قبولی را کسب نکرده اند یا از قبولی خود  1401ایج نهایی کنکور سراسری در کنکور سراسری شده اند، اما بعد از اعالم نت

 .راضی نیستند

این دسته از افراد در صورت تمایل می توانند در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری شرکت کرده و شانس خود را در این مرحله  

ن مقاله، هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص  چنانچه بعد از مطالعه مطالب ذکر شده در ای .از پذیرش نیز امتحان نمایند

داشته باشید، می توانند از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی ایران تحصیل   1401زمان اعالم نتایج نهایی کنکور سراسری  

 .شوید  با مشاوران مجرب این مرکز مشاوره در ارتباط بوده و از تجربیات این کارشناسان در زمینه مورد نظر خود بهره مند 

  

  جدیدترین اخبار اعالم نتایج کنکور 

 مشخص شد   1401زمان اعالم نتایج کنکور ارشد 

آزمون  ارشد  معاون  کنکور  جواب  گفت:  مروتی  حسن  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  موسسات  دانشگاه  1401های  و  ها 

شود. امکان انتخاب رشته برای داوطلبان می آموزش عالی، طی هفته آینده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم  

 .شودمجاز، از اوایل تیر ماه فراهم خواهد شد و نتایج نهایی آزمون نیز، در نیمه اول شهریورماه اعالم می 

  

 حذف جواب کنکور ارشد پس از انتشار 

شد و برخی مخاطبان نیز    در سایت سازمان سنجش بارگذاری  1401ایسنا نوشت: دقایقی قبل نتایج کنکور کارشناسی ارشد  

موفق به مشاهده نتیجه شدند. به فاصله چند دقیقه، لینک مربوطه حذف و اعالم شد که اعالم نتایج به زمان دیگری موکول شده  

 .خرداد منتشر خواهد شد 30تا  28پیش از این اعالم شده بود که نتایج بین  .است



 

 
 

 

 اطالعیه 

 .درصد نیز معدل دوره کارشناسی تاثیر دارد  20درصد آزمون کتبی و  80، 1401در پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد 

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد داشته    اعالم نتایج کنکورما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با زمان و نحوه مشاهده  

به سایت سنجش و آموزش     سازمان سنجش مقرر کرده است،باشید که برای مشاهده جواب کنکور خود باید در زمانی که  

 .کشور مراجعه کنید، در غیر این صورت، نمی توانید برای مشاهده جواب کنکور خود اقدام نمایید

اگر پس از مشاهده جواب کنکور به نتایج اعالم شده اعتراضی دارید، می توانید با همکاران ما ارتباط برقرار کنید و با کمک  

اعتراض خود را ثبت نمایید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما در ایران تحصیل می توانید برای ما کامنت گذاشته  آن ها  

و یا با شماره های ما تماس بگیرید. همکاران ما در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمت رسانی و پاسخگویی به انواع سواالت  

  .اسری و ... هستندشما اعم از اعالم نتایج نهایی کنکور سر



 

 
 

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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