
 

 
 

برای کلیه گروه های آزمایشی اعالم شد. تمامی افراد شرکت کننده در این دوره  نکور دانشگاه سراسرینتایج ثبت نام بدون ک

بدون آزمون از دانشگاه سراسری باید جهت مشاهده نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه دولتی و دیگر دانشگاه های سراسری 

ته توجه کنید که اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه های سراسری الب .کشور مراجعه بفرمایند سازمان سنجش آموزشبه سایت 

برای هر فرد انجام می گیرد. به جهت نیاز شما  شماره شناسنامه و شماره پروندهبه وسیله درج اطالعات درخواستی همچون 

نتایج ثبت نام بدون آزمون داوطلبان و متقاضیان عزیز شرکت کننده در ثبت نام بدون آزمون به اطالع از زمان یا نحوه اعالم 

سراسری موضوع مقاله حاضر را به بحث پیرامون نحوه مشاهده نتایج بدون آزمون دانشگاه سراسری و یا زمان در نظر 

گرفته شده برای اعالم نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص داده ایم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب 

در رابطه با نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری داشتید، می توانید با کارشناسان ما با شماره نیاز به اطالعات بیشتری 

 .تماس بگیرید تا اطالعات را در اختیار شما بگذارند 9099075307

  

 �� اطالعیه ��

ماه( و یک بار نیز  جذب دانشجو در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری یک مرتبه برای نمیسال اول تحصیلی )مهر

 .برای نیمسال دوم تحصیلی )بهمن ماه( صورت می گیرد

  

  زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

صورت بدون کنکور رشته هایی را ارائه می  های سراسری در هر دو نوبت روزانه و غیر روزانه به تمام دانشگاه ��

در این رشته ها دارند، معموالً دو نوبت در سال می توانند ثبت نام کنند و نتایج ثبت نام دهند و داوطلبانی که قصد تحصیل 

صورت جداگانه اعالم خواهد شد. اما برنامه زمانی انتشار نتایج ثبت نام بدون کنکور  بدون کنکور دانشگاه سراسری نیز به

 .بازه زمانی مهر ماه و بهمن ماه خواهیم پرداختچگونه است؟ در ادامه به بررسی زمان اعالم نتایج ثبت نام در دو 

  

 .وارد شوید بدون کنکور دانشگاه آزادنتایج ثبت نام برای کسب اطالعات بیشتر درباره �� 

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور سراسری مهر ماه

 .منتظر انتشار نتایج آن هستند 1401از ثبت نام در رشته های بدون آزمون مهر ماه داوطلبان پس  ��

برای  در سال دو بار دانشگاه های سراسریثبت نام رشته های بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی  همان طور که بیان شد 

  .بر گزار می شود ورودی مهر و بهمن

 .برای مشاهده نیمسال اول یعنی ورودی ترم مهر بر روی لینک زیر کلیک نمایید

  درمهر ماه1401نکور سراسری مشاهده نتایج بدون ک ��

  

 زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور سراسری بهمن ماه

معموالً در اعالم نتایج  1401افراد متقاضی بعد از انجام ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری بهمن ماه  ��

ایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری در بهمن ماه نهایی ثبت نام خود می باشند. اخبار مربوط به زمان دقیق انتشار نت

بینی کرد که نتایج ثبت نام بدون کنکور  نشده، اما با توجه به روندی که هر سال وجود دارد، می توان پیشتاکنون اعالم  1401

شده برای انتخاب رشته  بر این افراد پذیرفته عالوه .ماه هر سال جاری منتشر گردددر اواسط دی  1401دانشگاه سراسری 

شده دانشگاه محل پذیرش برای دریافت اطالعات  ماه با مراجعه به سامانه اعالممی توانند از اواخر دی  1401نیمسال دوم 

زمان دقیق ثبت نام نهایی و مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. به محض اعالم نتایج ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه، 

 .به روز می شود ای مقاله

  

** 

 نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری بهمن ماه چه زمانی اعالم می شود؟ 

به جز دوره مهر، جذب دانشجو برای دوره بهمن ماه نیز صورت می گیرد. کلیه افراد ثبت نام کننده در این دوره باید  ��

ره بهمن ماه اقدام به مشاهده نتایج بدون آزمون دانشگاه سراسری در دو دانشگاه سراسریدر زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون 

اگر ثبت نام در اواسط بهمن ماه صورت بگیرد به مراتب نتایج هم باید تا آخرین روزهای این ماه اعالم شود. اما در  .کنند

 .جش منتظر بودفعالً نظری نمی توان داد و باید تا زمان اعالم سایت سن 1401رابطه با سال جاری یعنی سال 

  

https://register1.sanjesh.org/NOET_Sarasari_FinalResult140106/


 

 
 

 .کلیک کنید دانشگاه بدون کنکور برای اطالع از�� 

  

  (بدون آزمون دانشگاه سراسری )مهر ماهنحوه مشاهده نتایج 

باید عرض کنیم که امکان مشاهده نتایج بدون آزمون دانشگاه سراسری در دوره مهر برای هر داوطلب از طریق سایت  ��

هر شخص ثبت نام کننده در این طرح باید جهت اطالع از نتایج ثبت نام  .سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد

 .سراسری مراحلی را طی کندبدون کنکور 

سعی در ارائه توضیحات بیشتری در مورد نحوه اعالم نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه دولتی و دیگر دانشگاه  در این بخش،

 :های سراسری را برای شما داریم

وی لینک سازمان در گام نخست، به مراتب باید آدرس سایت سازمان سنجش را در مرورگر خود بنویسید و سپس بر ر ��

 .سنجش که در صفحه اول و اولین مورد به نمایش در می آید کلیک بفرمایید

با ورود به سایت ابتدا وارد بخش سراسری و سپس بخش اعالم نتایج نهایی انتخاب رشته بر طبق سوابق تحصیلی  ��

 .شوید

ن آزمون دانشگاه سراسری به شما پیشنهاد اکنون صفحه ای در مقابل شما است که دو راه را جهت مشاهده نتایج بدو ��

 .می کند

نخستین راه از طریق درج شماره پرونده و همین طور شماره شناسنامه این امکان را برای شما فراهم می کند و دومین  ��

 .شیوه کار مشاهده نتایج را از طریق درج شناسنامه و نام خانوادگی برای شما داوطلب عزیز فراهم می کند

شما دوستان از هر روشی که دوست دارید می توانید استفاده کنید و در صورت بروز مشکل می توانید با تیم ایران  :نکته

 .تماس گرفته و از مشاوره متخصصین ایران تحصیل بهره مند شوید 9099075307  تحصیل با شماره

  

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسریبرای اطالع از �� 

** 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%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/
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/


 

 
 

  نام بدون کنکور دانشگاه سراسریراهنمای مشاهده نتایج ثبت 

گیرد، نتایج نتایج ثبت می  صورت غیر حضوری انجام  نویسی بدون کنکور دانشگاه های امسال بهکه اسم از آنجایی  ��

 .صورت اینترنتی و آنالین در دسترس افراد داوطلب قرار خواهد گرفت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری هم به

صورت اینترنتی انجام شود، نتایج این مرحله نیز به ماه به شرایطی که ثبت نام و انتخاب رشته نیمسال بهمن بر این در  عالوه

گام به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سنجش در دسترس عموم افراد قرار خواهد گرفت. در ادامه به راهنمایی گام 

 .خواهیم پرداختمشاهده نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری 

مراجعه کرده و در صفحه باز شده بر  sanjesh.org ابتدا الزم است به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس �� 

 .روی گزینه سراسری کلیک نمایید تا وارد صفحه مربوطه شوید

  

 

http://sanjesh.org/
http://sanjesh.org/


 

 
 

"  1401ماه در بخش دوم با کلیک بر روی لینک فعال "اعالم نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن  ��

 .وارد صفحه اعالم نتایج خواهید شد

  

 

  

توانید  اکنون با وارد کردن شماره پرونده و شماره شناسنامه در کادرهای مربوطه و بعد از آن فشردن مشاهده نتایج می ��

 .پورتال شخصی شده و از نتایج ثبت نام بدون آزمون سراسری مطلع شویدوارد 

  



 

 
 

 

  

  

های که بعد از مشاهده نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری در هیچ کدام از کد رشته باید اشاره کرد در صورتی 

ت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه انتخابی پذیرفته نشدید، این امکان را دارید که مجدداً شانس خود را از طریق ثب

بر دانشگاه های سراسری دانشگاه های شهریه پرداز و بدون کنکور و مؤسسات آموزش دولتی امتحان نمایید. چرا که عالوه 

 .عالی غیر دولتی دیگری وجود دارند که بر اساس سوابق تحصیلی جذب دانشجو خواهند داشت

  

  

با ما در ایران تحصیل همراه  ام دانشگاه سراسری بدون آزمونتمدید زمان ثبت ن و بازهبرای کسب اطالع از مهلت �� 

 .باشید

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/


 

 
 

 جدیدترین اخبار پیرامون نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سراسری

 شودنخستین کنکور الکترونیکی به صورت آزمایشی در بهمن ماه برگزار می ��

 ۲۹در روزهای  ۱۴۰۲گزاری نوبت اول کنکور رئیس سازمان سنجش با اعالم این خبر که سازمان سنجش کشور برای بر

کنیم نخستین کنکور الکترونیکی به صورت آزمایشی در بهمن ماه برگزار دی ماه آمادگی کامل دارد، گفت: سعی می ۳۰و 

 .شودمی

 اعالم شد 1401زمان اعتراض به نتایج ثبت نام بدون کنکور سراسری  ��

برخی از داوطلبان که نسبت به نتایج آن معترض باشندف بایستی  1401راسری بعد از اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه س

اعتراض خود را در زمان مشخص و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به ثبت برسانند. غالباً همزمان یا پس از 

واهد شد که فرایند آن مانند ثبت و ارسال درخواست در سامانه سازمان سنجش فراهم خ گذشت چند روز از اعالم نتایج، امکان

 .می باشد اعتراض به نتایج کنکور سراسری

  

 خالصه مطلب ��

 1401 نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسریدر این مقاله سعی بر این شده که تمام اطالعات الزم و کافی در رابطه با 

در اختیار شما قرار بگیرد؛ عالوه بر آن با توضیح در رابطه با دانشگاه هایی که برای ثبت نام نیازی به نتیجه کنکور نیست 

و فقط با شرط معدل و سوابق تحصیلی می توان در آن ها ثبت نام کرد در تالش بوده ایم تا نیاز شما را رفع کرده باشیم. تیم 

و مشاورین مجرب می تواند شما را در مسیری که هستید یاری رسانی کند. در صورت  ایران تحصیل با داشتن متخصصین

 .تماس بگیرید 9099075307نیاز می توایند با شماره ی 

  

 .  �� کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله �� 

  

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/SodaPDF-converted-نتایج-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-سراسری-converted.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/SodaPDF-converted-نتایج-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-سراسری-converted.pdf
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