
 

 
 

ثبت نام برخی از افراد تصمیم دارند تا در دانشگاه بدون کنکور پیام نور ثبت نام نمایند. آن ها برای این کار ابتدا باید شرایط 

را دانسته و سپس در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور اقدام نمایند. عالوه بر  بدون کنکور پیام نور

م نور بدون آزمون آشنا باشند. شرایط، آن ها باید مدارکی را نیز با خود به همراه داشته و با تمامی رشته های دانشگاه پیا

  .سپس، مرحله به مرحله و از طریق اینترنت، فرایند ثبت نام را به درستی انجام دهند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید ثبت نام بدون کنکور پیام نور را انجام دهید، به یاد داشته باشید که ابتدا باید از 

و بهمن اطالع یابید. سپس، شرایط ثبت نام در این دانشگاه را دانسته و پس از آن برای ثبت  زمان ثبت نام در هر دو ترم مهر

نام اقدام نمایید. برای آشنایی با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله شما عزیزان را با زمان، 

  .نا خواهیم کردنحوه، تمامی شرایط، و ... به طور کامل و مفصل آش

  

  

https://irantahsil.org/%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/?preview_id=18730&preview_nonce=2f89530409&_thumbnail_id=114235&preview=true
https://irantahsil.org/%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/?preview_id=18730&preview_nonce=2f89530409&_thumbnail_id=114235&preview=true
https://irantahsil.org/%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/?preview_id=18730&preview_nonce=2f89530409&_thumbnail_id=114235&preview=true


 

 
 

 



 

 
 

  

  

 زمان ثبت نام بدون کنکور پیام نور

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان برای ثبت نام باید به صورت اینترنتی و در مدت زمان مشخص، اقدام 

ثبت نام بدون کنکور پیام ن نمایید. شما عزیزان می توانید در هر دو ترم مهر ماه و بهمن ماه برای این کار اقدام کنید. زما

در هر دو ترم، از سمت سازمان سنجش مقرر می شود. اگر که می خواهید در مهر ماه در دانشگاه های پیام نور بدون  نور

اگر که می خواهید  شرکت در آزمون ثبت نام نمایید، باید در اواسط مرداد ماه به صورت اینترنتی این کار را انجام دهید و

در دانشگاه های پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی و بدون شرکت در آزمون ثبت نام نمایید، باید بگوییم که  در ترم بهمن

زمان دقیق ثبت نام در ترم بهمن نیز هم چنان از سمت سازمان سنجش اعالم نشده است. اما، طبق روال سال های گذشته، 

ین کار را انجام دهید. البته شما عزیزان می توانید در دانشگاه های شما عزیزان ممکن است که در نیمه دوم آذر ماه بتوانید ا

آزاد نیز ثبت نام کرده و بدون شرکت در کنکور در این دانشگاه ها درس بخوانید. زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام 

 :نور به شرح زیر می باشد

 زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور

 تمدید مهلت تاریخ اتمام مهلت ثبت نام تاریخ آغاز مهلت ثبت نام نیمسال ورودی

 مرداد 24تا  مرداد 23 مرداد 18 مهر

 اعالم نشده اعالم نشده اعالم نشده بهمن

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید ،دانشگاه آزاد بدون کنکورزمان ثبت نام برای مطالعه مقاله �� 

  

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98-97/


 

 
 

  

 شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور

همان گونه که در ابتدای مقاله بیان کردیم، شما متقاضیان و داوطلبان گرامی باید برای ثبت نام در این دانشگاه ها آن هم  

شما باید تمامی این شرایط اعم از عمومی و اختصاصی را  بدون شرکت در آزمون، باید شرایطی را دارا باشید. در واقع،

داشته باشید تا بتوانید در این دانشگاه ها ثبت نام کنید. به یاد داشته باشید که حتی اگر یکی از شرایط را نداشته باشید، باز هم 

ت نام در دانشگاه های پیام نور نمی توانید فرایند ثبت نام را انجام دهید. برخی از مهم ترین شرایط عمومی و اختصاصی ثب

  :بدون شرکت در آزمون، شامل موارد زیر می باشند

  

 شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پیام نور

 :شرایط عمومی برای ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون به صورت زیر می باشد

 نشرایط عمومی ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمو

  .تمامی شما داوطلبان عزیز باید به دین اسالم اعتقاد داشته باشید

 .شما عزیزان نباید هیچ گونه سابقه کیفری و یا فساد اخالقی داشته باشید

  .متقاضیان گرامی نباید به هیچ گونه مواد مخدری، اعتیاد داشته باشید

  

  



 

 
 

 

  

  

 های پیام نورشرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه 

 :اختصاصی ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون به شرح زیر می باشد شرایط 

 اختصاصی ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون شرایط 



 

 
 

ساله نظام قدیم+ مدرک  3(، دیپلم 3 -3 -6شما عزیزان باید یکی از مدارک سه ساله نظام جدید )نظام 

ساله نظام قدیم و یا مدرک کاردانی )فوق  4واحدی (، دیپلم  -واحدی یا ترمی -سالیپیش دانشگاهی )نظام 

  .دیپلم( را ارائه دهید

اگر که شما جز دانشجویان دوره روزانه هستید، باید ابتدا از دانشگاه خود انصراف داده و سپس نسبت به 

  .ثبت نام اقدام نمایید

  .پایان خدمت را دارا باشید اگر مذکر هستید، باید کارت معافیت و یا

 پذیرش دانشجو صرفا در مقطع کارشناسی پیوسته

  

 ��اطالعیه  ��

الزم به ذکر است تا بدانید که شما عزیزان باید رشته ای را انتخاب کنید که با سالمت جسمانی شما هیچ گونه تداخلی نداشته 

  .دانشگاه های پیام نور ثبت نام نخواهید شدباشد. در غیر این صورت، بدانید که در آن رشته و در 

  

  

 نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور

شما داوطلبان گرامی و عزیز برای انجام فرایند ثبت نام، باید پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش، مراحلی را با دقت و 

مقاله با ما همراه باشید. ما تمامی این مراحل را به به درستی انجام دهید. برای آشنایی با تمامی این مراحل، در ادامه 

  .صورت تصویری و گام به گام برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  



 

 
 

 راهنمای تصویری ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور

ر پیام نور ، ابتدا باید به همان طور که بیان شد، شما متقاضیان عزیز برای انجام فرایند ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکو

 :مراجعه نمایید سپس مراحل زیر را طی نمایید Sanjesh.org سایت سازمان سنجش به نشانی

هم اکنون وارد صفحه ای می شوید که باید در آن  را انتخاب نمایید.« سراسری » ابتدا از منوی سمت راست، گزینه  1️⃣

ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو صرفا بر اساس » همانند تصویر زیر، بر روی گزینه 

  .کلیک کنید« سوابق تحصیلی 

  

  

 

  



 

 
 

  

شده که در مرحله بعدی، شما  زمانی که انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور را کلیک نمایید وارد صفجه جدید 2️⃣

کلیک نمایید. پس از آن صفحه ای « تایید و ادامه _ گام بعدی » عزیزان باید موارد ذکر شده را خوانده و بر روی گزینه 

  .برای شما باز می شود که باید در آن عکس خود را وارد کنید

  

  

 

  

  



 

 
 

کلیک کنید. پس از تکمیل فرم، اطالعات « تایید » ر روی گزینه در این مرحله، باید فرم ثبت نام را تکمیل کرده و ب 3️⃣

خود را چک کنید که تمامی آن ها را به درستی وارد کرده باشید. در نهایت، باید شماره پرونده و کد رهگیری خود را 

  .یادداشت کرده و یا چاپ نمایید

  

  

 

  

نتخاب رشته بدون کنکور پیام نور را تا انتها به درستی انجام دهید، اگر پس از مشاهده مراحل، سوالی داشتید و یا نتوانستید ا

تماس بگیرید. همچنین، می توانید مقاله زیر را مطالعه  ایران تحصیلنگران نباشید. زیرا، شما می توانید با مشاوران ما در 

  .یافت نمایید نموده و پاسخ سواالت خود را

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

  

 . مربوطه کلیک کنید، بر روی لینک ثبت نام دانشگاه پیام نور برای مطالعه مقاله�� 

  

  

  مدارک مورد نیاز برای دانشگاه پیام نور بدون آزمون

هم اکنون که به طور کامل با زمان، شرایط و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور آشنا شدید، ممکن است 

ان باید مدارکی را به همراه داشته باشید سوال کنید که برای ثبت نام، چه مدارکی الزم است؟ برای انجام این کار، شما عزیز

  :که برخی از مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند

 اصل و کپی شناسنامه ⏪

 کارت ملی اصل و کپی⏪

و حداکثر  300×200، حداقل اندازه jpg )عکس اسکن شده باید با فرمت داوطلب 6×4یا  4×3عکس  فایل اسکن شده⏪

کیلوبایت، دارای پس زمینه سفید، فاقد حاشیه های زائد، کامال واضح، عاری از  70از  پیکسل، حجمی کمتر 400×300

 (.هرگونه اثر مهر و منگنه و متعلق به سال جاری داوطلب باشد

 (…)کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت و وضعیت نظام وظیفه داوطلبان آقا مدرک مشخص کننده⏪

ا دیپلم نظام قدیم یا جدید ممکن است حین ثبت نام اینترنتی مورد نیاز قرار مدرک کاردانی، مدرک پیش دانشگاهی ی⏪

 .نگیرد اما داشتن آن الزامی است

  

  

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


 

 
 

 

  

  دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 

ده و آن را به شما عزیزان اگر برای آشنایی بیشتر با شرایط، نحوه ثبت نام و ... بهتر است که دفترچه ثبت نام را دانلود کر

هنوز از سمت سازمان سنجش و آموزش  1401خوبی مطالعه نمایید. الزم به ذکر است تا بدانید که دفترچه سال تحصیلی 

کشور منتشر نشده است. اما، شما عزیزان می توانید برای آشنایی با محتوای آن، دفترچه سال گذشته را دانلود نمایید. به یاد 

هر ماه با دفترچه بهمن ماه، متفاوت می باشند و شما باید برای ترمی که می خواهید در آن ثبت نام داشته باشید که دفترچه م

نمایید را دانلود کنید. دفترچه های ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه های پیام نور در ترم های بهمن و مهر، به شرح زیر می 

  :باشند

  



 

 
 

 دانلود مستقیم️↩  1400دفترچه مهر ماه 

 دانلود مستقیم️↩   1400دفترچه بهمن ماه   

  

  

 مشاوره ثبت نام دانشگاه پیام نور بدون کنکور

اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه های پیام نور شوید، شما عزیزانی که تصمیم دارید تا بدون شرکت در کنکور و فقط بر 

فراموش نکنید که باید معدلتان باال باشد. بنابراین، باید سعی کنید تا دروس خود با با بهترین نمره های ممکن پاس کنید. برای 

یرید. مشاوران هم به انجام فرایند ثبت نام و انتخاب دانشگاه خوب، بهتر است که از یک مشاور خوب و با تجربه کمک بگ

شما در طی سال های تحصیل کمک می کنند که نمرات باالیی کسب نمایید. هم به شما کمک می کنند تا انتخاب رشته بدون 

کنکور پیام نور را به درستی انجام داده و دانشگاه خوبی را انتخاب نمایید. عالوه بر این، مشاوران به شما کمک می کنند تا 

م با هیچ مشکلی رو به رو نشوید. به یاد داشته باشید که حتما از هر شخصی در این زمینه یاری نخواهید. در هنگام ثبت نا

زیرا، گاهی اوقات افرادی که دانش و مهارت کافی را ندارند، ممکن است شما را به اشتباه راهنمایی کنند. مشاوران ما در 

ند به شما عزیزان در این زمینه یاری رسانند. شما می توانید، هم به ایران تحصیل با دانش و مهارت و تجربه باال، می توان

  .صورت حضوری، تلفنی و آنالین با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدانشگاه پیام نورمشاوره دبرای دریافت �� 

  

  

  جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه های پیام نور

 کلنگ نخستین دانشگاه در کالت نادر به زمین خورد ��

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دانلود-دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-پیام-نور-مهر-ماه-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دانلود-دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-پیام-نور-مهر-ماه-1400.pdf
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7/


 

 
 

 .پروژه ساخت دانشگاه پیام نور در شهرستان کالت نادر با حضور مسئوالن شهرستان و استان آغاز شد

 یام نور به دانشگاه فرهنگیان چه بود؟/ جزئیات طرح تربیت دبیر در پیام نورپیشنهاد دانشگاه پ ��

مذاکرات و تبادل نظرات هستیم که  مرحله اظهار کرد: با دانشگاه فرهنگیان در پیام نور زاده سرپرست دانشگاه ابراهیم تقی

 .را مطرح کردیم پیشنهاد در این راستا دو

 شودپیام نور افتتاح میخانه خالق و نوآوری دانشگاه  ��

جمهوری افتتاح  ریاست تیر با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ۲۰نور  پیام دانشگاه نوآوری و خالق خانه

 .شودمی

  

  

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  ر پیام نورثبت نام بدون کنکوما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با زمان، نحوه و شرایط 

کنیم. به یاد داشته باشید که برای ثبت نام، باید تمامی مراحل ذکر شده را با دقت انجام دهید. فراموش نکنید که در نهایت کد رهگیری 

رایش کنید. را یادداشت نمایید. زیرا، اگر این کد را نداشته باشید، در آینده نمی توانید نتایج را مشاهده کنید و یا اطالعات خود را وی

همچنین، بهتر است که از یک مشاور مجرب و با تجربه در تمامی مراحل، کمک بگیرید. همکاران و مشاوران ما در ایران تحصیل 

می توانند به شما عزیزان کمک کنند. اگر به کمک نیاز دارید و یا سوال و ابهامی دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و یا برای ما 

 .رید. مشاوران ما در کم ترین زمان ممکن به شما کمک خواهند کردکامنت بگذا

  

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/90.mp3"][/audio] 
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