
 

 
 

مھر و بھمن ماه انجام می شود. داوطلبانی کھ عالقمند بھ  در دو نوبت ورودی  1401ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی
ادامھ تحصیل در دانشگاه ھای دولتی بدون شرکت در آزمون سراسری می باشند، باید با دانلود و مطالعھ دفترچھ ثبت نام 

  .بدون کنکور، از فرایند اسم نویسی و نحوه انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی مطلع شوند

نشگاه بر اساس سوابق تحصیلی ھر سالھ برای کلیھ متقاضیان و عالقمندان امکان پذیر است. افراد متقاضی بعد از ثبت نام دا
بررسی شرایط پذیرش، باید اقدامات الزم جھت ثبت نام دانشگاه دولتی و دیگر مراکز دانشگاھی را انجام دھند. عالوه بر این 

صیلی بسیار اھمیت دارد تا افراد عالقمند فرصت تحصیل در دانشگاه ھای دولتی اطالع از مھلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تح
 .را از دست ندھند

مرحلھ انجام می گیرد. داوطلبانی کھ مایلند در دانشگاه ھای  ٢ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی در ھر سال تحصیلی در 
مجازی تحصیالت خود  و غیرانتفاعی پیام نور، دگردان،پردیس خو (شبانھ)، نوبت دوم روزانھ، از جملھ دوره ھای سراسری

اگر شما جزو  .شرکت نمایند ١٤٠١ ثبت نام بدون کنکور سراسری خود در آخرین مدرک را ادامھ دھند، می توانند با توجھ بھ
رای اطالع افرادی ھستید کھ می خواھید بدون شرکت در کنکور، در دانشگاه ھای سراسری و یا آزاد ادامھ تحصیل دھید، ب

 .بیشتر از چگونگی دریافت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تا انتھای مقالھ با ما ھمراه باشید

  

 اطالعیھ  

، ثبت نام برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه ھا و ١٤٠١طبق مندرجات دفترچھ کنکور سال 
 .شودنتایج اولیھ کنکور و از مرداد ماه سال آینده آغاز میپس از اعالم  ١٤٠١موسسات آموزش عالی برای سال 

  

 ١٤٠١زمان ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی 
از   در دو نوبت مھر و بھمن ماه ھر سال است. نوبت اول ١٤٠٢-١٤٠١زمان انتخاب رشتھ بدون کنکور سازمان سنجش 

ودی بھمن ماه، از آذر ماه آغاز می شود. با توجھ بھ اینکھ ثبت مرداد تا شھریور بود کھ بھ پایان رسید و نوبت دوم برای ور
نام ھر یک از داوطلبان در ھر دانشگاھی در دو نوبت مھر و بھمن صورت می پذیرد، لذا برای ثبت نام در رشتھ ھای بدون 

 .کنکور ترم مھر می توانید ھمزمان با سایر رشتھ ھای با آزمون اقدام نمایید

ھ باشند کھ مھلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی محدود می باشد. بھ ھمین دلیل سعی کنید در زمان متقاضیان توجھ داشت
امکان ثبت نام و پذیرش بر اساس معدل، برای دانش آموزان پایھ دوازدھم  .تعیین شده برای تکمیل فرایند اسم نویسی اقدام نمایید

در صورتی می توانند در ثبت نام بدون کنکور شرکت نمایند کھ مدرک  نیز وجود خواھد داشت. دانش آموزان پایھ دوازدھم
 .دیپلم خود را تا شھریور ماه دریافت نموده باشند



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلیبرای اطالع از نحوه برطرف کردن  

  

 شرایط ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی
متقاضیان صورت می گیرد. در ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری تحت شرایط و ضوابط خاصی برای 

حقیقت، شرایط پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی آن قدر مھم ھستند کھ در صورت عدم برخورداری از موارد اعالم شده در 
دفترچھ ارائھ شده از سوی سازمان سنجش، نمی توانید در فرایند اسم نویسی شرکت کنید. در ادامھ شرایط عمومی و اختصاصی 

  .بر اساس سوابق تحصیلی ارائھ شده است پذیرش دانشگاه ھا

 شرایط عمومی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه

 پیروی از جمھوری اسالمی و اعتقاد بھ دین اسالم✔



 

 
 

 نداشتن فساد اخالقی✔

  نداشتن سوء سابقھ✔

 نداشتن عضویت یا وابستگی بھ گروه ھای معاند و ضد نظام و اسالم✔

 گونھ مواد مخدر عدم اعتیاد بھ ھر✔

 نداشتن دشمنی با نظام جمھوری اسالمی✔

 نداشتن فساد اخالقی✔

  

 

  



 

 
 

 شرایط اختصاصی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه

 ارائھ تعھد جھت ادامھ تحصیل در یکی از رشتھ ھای محل قبولی✔

 نداشتن مشکل نظام وظیفھ برای آقایان✔

یا جدید و یا ارائھ مدرک پیش دانشگاھی یا کاردانی (برای افرادی کھ می خواھند در مقطع ارائھ مدرک دیپلم نظام قدید ✔
 (.کارشناسی پیوستھ ثبت نام کنند

ارائھ مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاھی و دیپلم نظام جدید برای رشتھ ھای کاردانش، ھنرستان، فنی حرفھ ✔
 (.د در مقطع کاردانی ناپیوستھ ثبت نام کنندای و نظری (برای افرادی کھ می خواھن

 .تفاوت درصد اعمـال معدل کتبی، در شرایطی کھ نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی متفاوت باشد✔

  

 . بر روی لینک کلیک کنید و سراسری ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی دانشگاه آزادسامانھ برای آشنایی با  

  

  تحصیلی دانشگاه سراسرینحوه ثبت نام دانشگاه با سوابق 
کلیھ داوطلبان جھت کسب اطالع از نحوه ثبت نام باید منتظر انتشار اطالعیھ ای از طرف سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

قت داشتھ دباشند. پس از اعالم سازمان سنجش، شما عزیزان می توانید بھ صورت اینترنتی، فرایند ثبت نام را انجام دھید. البتھ 
فرآیند و نحوه ثبت نام جھت پذیرش بر اساس معدل کتبی دیپلم، برای ھر کدام از دو نیمسال اول و دوم کامالً یکسان  باشید کھ
بر اساس اطالعیھ منتشر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه  .می باشد

تفاعی، شبانھ و پردیس خودگردان برای ورودی ھای مھر از طریق سایت دولتی و سایر دانشگاه ھا یعنی پیام نور، غیران
صورت می گیرد. در ادامھ بھ مراحل نام نویسی بدون کنکور دانشگاه  sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور بھ آدرس

 .سراسری می پردازیم

✔  سایت سازمان سنجش بھ نشانیابتدا جھت ثبت نام دانشگاه بر اساس معدل کتبی مقطع سوم متوسطھ باید بھ  
sanjesh.org مراجعھ نمایید. 

 .سپس از منوی موجود در سمت راست سایت سازمان سنجش گزینھ سراسری را انتخاب کنید✔



 

 
 

برای اطالع از رشتھ ھا و دانشگاه ھای موجود در دفترچھ ثبت نام دانشگاه با سوابق سال سوم حتما دفترچھ راھنما را ✔
 .دانلود کنید

خش ھای مختلف مندرج در دفترچھ ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی از جملھ لیست رشتھ ھای بدون کنکور، مدارک ب✔
 .و ھمین طور شرایط ثبت نام مطابق سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری را با دقت باالیی مورد مطالعھ قرار دھید

 .در نظر گرفتھ شده برای ثبت نام مراجعھ کنید بعد از پیدا کردن کد رشتھ محل ھای مورد عالقھ تان بھ سامانھ✔

 .بعد از واریز وجھ ثبت نام، اقدام بھ تھیھ کارت اعتباری ثبت نام بر طبق سوابق تحصیلی کنید✔

 .پس از این مراحل عکس خود را در سایت انتخاب رشتھ آپلود نمایید✔

 .تخاب رشتھ با حداکثر یکصد کد رشتھ محل اقدام کنیدپس از آپلود و بارگذاری عکس، در مرحلھ بعد بھ پر کردن فرم ان✔

✔ در پایان کد پیگیری شانزده رقمی و شماره پرونده شش رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و تا زمان اعالم نتایج آن را در  
 .نزد خود داشتھ باشید

  

 راھنمای تصویری نحوه ثبت نام در دانشگاه با سوابق تحصیلی

ه شد شما عزیزان باید برای انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ھای سراسری، مراحل ھمان طور کھ اشار
اسم نویسی را را با دقت تکمیل کنید. در ادامھ راھنمای تصویری و گام بھ گام ثبت نام دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی را 

  .بررسی می کنیم

1 را » سراسری « شده و از منوی سمت راست، گزینھ  sanjesh.org ایتدر مرحلھ اول، شما عزیزان باید وارد س 
  .انتخاب کنید

  



 

 
 

 

  

2 سامانھ پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری بھمن ماه سال « گزینھ  باید  در مرحلھ دوم 
را انتخاب نموده و پیش از انتخاب رشتھ نسبت بھ پرداخت ھزینھ آن اقدام کنید. برای پرداخت ھزینھ باید از منوی »  ١٤٠١

 .کلیک کنید» خرید کارت اعتباری « سمت راست گزینھ 

  

  



 

 
 

 

  

3 سریال سامانھ پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون « ین قسمت، باید بر روی عبارت در ا 
 .را انتخاب کنید» تایید و ادامھ « کلیک کرده و گزینھ »  ١٤٠١سراسری مھر ماه سال 

  



 

 
 

 

  

4 ا ر» تایید و ادامھ « گزینھ در مرحلھ بعدی، باید تمامی اطالعات خواستھ شده را بھ درستی وارد کرده و در نھابت  
 .انتخاب نمایید

  



 

 
 

 

  

5 در این مرحلھ کدی بع عنوان سریال خرید بھ شما ارائھ می شود کھ آن یادداشت کرده و حتما نزد خود نگھ دارید.  
  .دیپس از یادداشت رمز، باید اطالعات کارت بانکی خود را بھ درستی وارد کرده و سپس بر روی عبارت پرداخت کلیک کن



 

 
 

 

  

6   .را انتخاب کنید» ثبت نام جدید « پس از پرداخت ھزینھ، مجدد باید بھ صفحھ اول بازگردید و ھم اکنون گزینھ  

  



 

 
 

 

  

7   .را انتخاب نمایید» تایید « در این مرحلھ باید سریال ثبت نام خریداری شده را وارد کرده و در نھایت گزینھ  

  



 

 
 

 

  

  
  



 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطھ کلیک کنید ١٤٠١دانشگاه ھای بدون کنکور ا برای آشنایی ب 

  

 وابق تحصیلیجدول ضریب تأثیر اعمال س
آشنایی با ضریب ھر درس و تأثیر آن در پذیرش دانشگاه بر اساس معدل، می تواند راھنمای خوبی برای داوطلبان باشد، زیرا 
می توانند با پی بردن بھ اھمیت ضریب اختصاص یافتھ بھ ھر درس، برنامھ ریزی دقیق تری داشتھ باشند. بھ ھمین دلیل در 

  .مال سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) با توجھ بھ نوع دیپلم و گروه آزمایشی را ارائھ کرده ایمادامھ جدول ضریب تأثیر اع

 سایر عناوین دیپلم علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی و فیزیک گروه آزمایشی

 51/4 57/1 57/1 100 100 علوم ریاضی و فنی



 

 
 

 51/4 57/1 57/1 100 100 علوم تجربی

 51/4 100 100 57/1 57/1 علوم انسانی

 100 100 100 100 100 ھنر

 100 100 100 100 100 زبان ھای خارجی

  

 قوانین پذیرش ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی
واقع اطالعات با توجھ بھ این کھ سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام بھ ثبت نام تمامی داوطلبان می نماید، این سازمان در 

برای پذیرش ھر یک از داوطلبان بر  .ثبت نامی ھر یک از داوطلبان را ذخیره نموده و در اختیار دانشگاه ھا قرار خواھد داد
اساس معدل، داوطلبانی کھ باالترین معدل را کسب کرده اند، در اولویت قرار می گیرند و می توانند وارد پروسھ انتخاب رشتھ 

  .صیلی شوندبر اساس سوابق تح

داوطلبانی کھ در ھر یک  .آنچھ در این رابطھ حائز اھمیت خواھد بود، ظرفیت تعیین شده برای ھر یک از رشتھ ھا می باشد 
از رشتھ ھای مورد عالقھ خود پذیرفتھ نشده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت بھ ثبت اعتراض خود اقدام نمایند. الزم بھ 

  .عتراض آنان رسیدگی خواھد شد کھ از شرایط الزم برخوردار باشندذکر است در صورتی بھ ا

دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی در صورتی مجاز بھ مصاحبھ با داوطلبان خواھند بود کھ در رشتھ ھایی ثبت نام نموده 
متقاضیان در  .خگو باشندباشند کھ دارای شرایط خاص باشند. در غیر این صورت دانشگاه ھایی کھ تخلف نموده اند باید پاس

  .بین تمامی انتخاب ھای خود تنھا امکان پذیرش در یکی از دانشگاه ھا و رشتھ ھا را دارند



 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطھ کلیک کنید بھ نتایج قبولی دانشگاه آزاد بدون کنکور اعتراض برای اطالع از نحوه ثبت 

  

 لیست رشتھ ھای بدون کنکور دانشگاه سراسری
فرایند انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی از اھمیت بسیار باالیی برخوردار است. در ھنگام انتخاب رشتھ ھای بدون 

بنابراین   رشتھ ھای ارائھ شده در سال جاری نداشتھ باشند و دچار خطا شوند. آزمون ممکن است داوطلبان اطالع کافی از
الزم است قبل از شروع فرایند نام نویسی، حتما رشتھ ھای ارائھ شده را بررسی نمایید. بر ھمین اساس در ادامھ رشتھ ھای 

  .بدون کنکور دانشگاه ھای سراسری را معرفی خواھیم کرد

  

 گروه آزمایشی ریاضی – ١٤٠١سراسری  رشتھ ھای بدون کنکور



 

 
 

 کارشناسی کاردانی

 مھندسی مکانیک کاردانی معماری

 مھندسی برق کاردانی فنی عمران

 مھندسی کامپیوتر کاردانی فنی مکانیک

 مھندسی معماری کاردانی علمی کاربردی برق قدرت

 مھندسی پزشکی کاردانی نقشھ برداری

کاردانی ارتباطات و فناوری 
 مھندسی شیمی اطالعات

 مھندسی صنایع کاردانی فنی الکترونیک

 مھندسی عمران کاردانی فنی صنایع

 راضیات و کاربرد ھا کاردانی فرآوری مواد معدنی

 مھندسی نساجی کاردانی کار ھای عمومی ساختمان

 فیزیک کاردانی معماری سنتی

 فیزیک مھندسی کاردانی شھرسازی

 مواد و متالوژیمھندسی  کاردانی آمار

 مھندسی مکانیک بیوسیستم کاردانی مخابرات

 مھندسی پلیمر کاردانی بھره برداری پاالیش گاز

 کاردانی فنی جوشکاری

 علوم کامپیوتر

 مھندسی شھرسازی

 مھندسی بھره برداری راه آھن

 مھندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 معماری داخلی



 

 
 

 مھندسی انرژی

 مھندسی معدن

 مھندسی ماشین ھای صنایع غذایی

 آمار و سنجش آموزشی

 ایمنی صنعتی

 مھندسی ھوافضا

 مھندسی نفت

 مھندسی نقشھ برداری

 مھندسی خط و سازه ھای ریلی

 مھندسی حرفھ ای کامپیوتر

 چند رسانھ ای

 مھندسی اپتیک و لیزر

 مھندسی ایمنی و بازرسی فنی

 مھندسی حرفھ ای معماری

 مھندسی ماشین ھای ریلی

 مھندسی پلیمر

 گروه آزمایشی علوم تجربی – ١٤٠١رشتھ ھای بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

کاردانی تولید و بھره برداری از گیاھان 
 زمین شناسی دارویی و معطر

 علوم دامی کاردانی امور زراعی و باغی

 و مھندسی باغبانیعلوم  کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاھی



 

 
 

 علوم و مھندسی خاک کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

 مھندسی تولید و ژنتیک گیاھی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

 علوم و مھندسی جنگل کاردانی شیمی آزمایشگاھی

 علوم و مھندسی صنایع غذایی کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی

 زیست شناسی گیاھی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

 شیمی محض کاردانی تولید و فرآوری خرما

کاردانی بھداشت عمومی گرایش بھداشت 
 زیست شناسی سلولی و مولکولی خانواده

کاردانی بھداشت عمومی گرایش مبارزه با 
 زیست فناوری بیماری ھا

 شیمی کاربردی کاردانی بھداشت حرفھ ای

 محیط زیستعلوم و مھندسی  کاردانی مامایی

 مھندسی اقتصاد کشاورزی کاردانی اتاق عمل

 کاردانی ھوشبری

مھندسی ترویج و آموزش 
 کشاورزی پایدار

 زیست شناسی جانوری

 مھندسی طبیعت

 مھندسی علوم دامی

 مھندسی فضای سبز

 مھندسی گیاه پزشکی

 میکروبیولوژی

 مھندسی صنایع مبلمان

 مھندسی صنایع چوب



 

 
 

 و مھندسی شیالت علوم

 اقیانوس شناسی

 زیست شناسی دریا

 بھداشت و بازرسی گوشت

 گروه آزمایشی علوم انسانی – ١٤٠١رشتھ ھای بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

 حسابداری کاردانی امور دولتی

 حقوق کاردانی حسابداری

 روانشناسی کاردانی مدیریت بازرگانی

 علوم سیاسی و مالیاتی کاردانی امور مالی

 مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی

 علوم ورزشی کاردانی بیمھ

 مدیریت دولتی کاردانی امور بانکی

 زبان و ادبیات فارسی کاردانی گردشگری

 اقتصاد کاردانی علوم قضایی

 مشاوره کاردانی تربیت معلم قرآن کریم

 مدیریت صنعتی کاردانی ھتلداری

 زبان و ادبیات ترکی آذری کاردانی امور فرھنگی

 فلسفھ و کالم اسالمی کاردانی خدمات اداری

 کاردانی صنعتی کاربردی
 ادیان و عرفان

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی



 

 
 

 علوم قرآن و حدیث

 روابط عمومی

 علوم تربیتی

 فقھ و مبانی حقوق اسالمی

 مددکاری اجتماعی

 بانکیمدیریت امور 

 مدیریت بازرگانی

 برنامھ ریزی اجتماعی و تعاون

 تاریخ

 جامعھ شناسی

 جغرافیا

 روزنامھ نگاری

 زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات فارسی

 علم اطالعات و دانش شناسی

 گردشگری

 مدیریت امور گمرکی

 مدیریت بیمھ

 مدیریت مالی

 مدیریت کسب و کار

 باستان شناسی



 

 
 

 برنامھ ریزی اجتماعی و تعاون

 زبان و زبان شناسی

 مطالعات خانواده

 ادیان و مذاھب

 تاریخ اسالم

 فقھ و حقوق امامی

 فقھ و حقوق حنفی

 فقھ و حقوق شافعی

 فلسفھ و عرفان اسالمی

 شیعھ شناسی

 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

 مردم شناسی

 فلسفھ

 معارف اسالمی و اخالق

 معارف اسالمی و ادیان

 معارف اسالمی و تاریخ

 معارف اسالمی و علوم تربیتی

 معارف اسالمی و علوم قرآنی

 معارف اسالمی و کالم

 زبان و ادبیات کردی

 ایران شناسی



 

 
 

 گروه آزمایشی ھنر – ١٤٠١رشتھ ھای بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

 عکاسی کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 ارتباط تصویری کاردانی گرافیک

 طراحی لباس کاردانی انیمیشن

 نقاشی کاردانی ھنر سفالگری

 تلویزیون و ھنرھای دیجیتالی کاردانی طراحی پوشاک

 طراحی صنعتی کاردانی باستان شناسی

 کاردانی ھنر ھای تجسمی گرافیک

 جواھرطراحی و ساخت طال و 

 فرش

 مرمت آثار تاریخی

 نقاشی ایرانی

 ھنر اسالمی

 عکاسی

 طراحی پارچھ

 کتابت و نگارگری

 بازیگری

 سینما

 نوازندگی موسیقی ایرانی

 نوازندندگی موسیقی جھان

 مرمت بناھای تاریخی



 

 
 

 ھنر ھای صناعی

 نمایش عروسکی

 صنایع دستی

 ادبیات نمایشی

 سیماتولید 

 طراحی صحنھ

 کارگردانی تلویزیون

 مجسمھ سازی

 آھنگ سازی

 گروه آزمایشی زبان ھای خارجی – ١٤٠١رشتھ ھای بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

کاردانی مترجمی زبان 
 انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی

ویژه دانشجویان مطالعات زبان انگلیسی 
 اسالمی

 زبان روسی

 زبان و ادبیات فرانسھ

 زبان و ادبیات اردو

 زبان و ادبیات ارمنی

  

  



 

 
 

 پذیرش داوطلبان دارای سھمیھ چگونھ است؟
درصد ظرفیت ھر یک از کد رشتھ محل ھا برای خانواده ھای ھمسر و فرزندان شھدا،  ٢٥بر اساس مصوبات تعیین شده 

درصد و باالتر و ھمسر و فرزندان آنان اختصاص داده شده است کھ میزان  ٢٥آزادگان و ھمسر و فرزندان آنان و جانبازان 
 :سھمیھ ھر کدام از مشمولین بھ شرح زیر است

✔ درصد می باشد کھ برای ھمسر  ٢٥درصد ظرفیت تعیین شده برای پذیرش در ھر رشتھ ای مربوط بھ جانبازان زیر  5
 .فرزندان آنان تعیین شده استو 

✔ درصد سھمیھ پذیرش در ھر رشتھ ای برای افراد دارای سھمیھ ستاد کل نیروھای مسلح، داوطلبان بسیجی و جھاد  5
 .سازندگی اختصاص خواھد داشت

اقی درصدی خانواده ھای ایثارگران تکمیل نشود، ظرفیت خالی مانده و ب ٢٥چنانچھ ظرفیت تعیین شده برای سھمیھ ✔
 .درصدی ایثارگران استفاده نمایند ٥مانده را می توانند مشمولین سھمیھ 

در صورتی ظرفیت تعیین شده مشمولین سھمیھ ھای ایثارگران و جانبازان برای ھر یک از رشتھ ھا تکمیل نشود، سایر ✔
 .داوطلبان می توانند از این سھمیھ استفاده نمایند

  



 

 
 

 

  

  با سوابق تحصیلیدانلود دفترچھ انتخاب رشتھ 
شما داوطلبان عزیز برای دریافت اطالعات جامع در رابطھ با تمامی مندرجات داخل دفترچھ، بھتر است کھ دفترچھ کنکور 
را دانلود کرده و آن را بھ خوبی مطالعھ کنید. البتھ الزم بھ ذکر است کھ برخی از اطالعات این دفترچھ ممکن است تغییر کند. 

 .مربوط بھ سال تحصیلی کھ در آن درس می خوانید را انتخاب نموده و مطالعھ نماییدلذا باید دفترچھ 

ھنوز از سمت سازمان سنجش منتشر نشده است. بھ ھمین دلیل، ما دفترچھ سال  ١٤٠١دفترچھ نوبت بھمن ماه سال تحصیلی 
ید یک شناخت کلی نسبت بھ شرایط و نحوه گذشتھ را بھ شما عزیزان ارائھ می دھیم. با دانلود و مطالعھ این دفترچھ می توان

  .ثبت نام و ... بھ دست آورید

  



 

 
 

دانلود دفترچھ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ھای سراسری مھر 
 رچھدانلود دفت ١٤٠١ماه 

دانلود دفترچھ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ھای سراسری بھمن 
 دانلود دفترچھ ١٤٠٠ماه 

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید انتخاب رشتھ با سوابق تحصیلی سراسری برای کسب اطالع از شرایط 

  

 اھمیت اطالع از دانشگاه ھای ارائھ دھنده رشتھ ھای بدون آزمون

ید از آن اطالع از دانشگاه ھای پذیرنده دانشجو در دوره بدون کنکور از جملھ مواردی است کھ در زمان انتخاب رشتھ نبا
کھ   شاید بپرسید دلیل اھمیت اطالع از دانشگاه ھای ارائھ دھنده رشتھ ھای بدون آزمون چھ می تواند باشد؟ باید بگوییم .غافل شد

شناخت این دانشگاه ھا از جھت مسافت محل تحصیل تا محل زندگی، امکانات رفاھی مختلف از جملھ خوابگاه، سالن ورزشی 
 .برای داوطلبان و چھ برای والدین آن ھا داردو غیره اھمیت زیادی چھ 

بھ این جھت کھ ھر فرد باید با اطالع از این موارد و تطبیق آن ھا با شرایط زندگی خود اقدام بھ تحصیل در دانشگاه نماید تا 
بھ گزینش این  پس ھمواره بعد از شناخت کامل دانشگاه ھا و اوضاع تحصیل در آن ھا، اقدام .مشکلی برای وی بھ وجود نیاید

بھترین و مطمئن ترین راه شناخت دانشگاه ھای پذیرنده چھ از  .مراکز دانشگاھی در دفترچھ انتخاب رشتھ بدون آزمون نمایید
جھت رتبھ علمی آن ھا و چھ از نظر موارد ذکر شده، کمک گرفتن از یک مشاور تحصیلی خبره و ماھر است کھ بتوانند در 

  .داین مسیر شما را یاری کنن

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی

 ١٤٠١شرایط دریافت کد سوابق تحصیلی برای ثبت نام در کنکور 

شاخھ نظری نظام "سالی واحدی" یا "ترمی واحدی" و ھمچنین  ١٤٠١تا  ١٣٨٤ھای سال کد سوابق تحصیلی برای دیپلمھ
تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و یا علوم و معارف ھای رشتھ ٦-٣-٣نظام آموزشی جدید 

 .اسالمی صادر شده است

 نام بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور تمدید شد ثبت



 

 
 

موزشی آبا توجھ بھ درخواست ھای پذیرفتھ شدگانی کھ موفق بھ ثبت نام در تاریخ مقرر نشده بودند، بر اساس اعالم معاونت  
 .دانشگاه پیام نور مھلت ثبت نام تا تاریخ ھشتم بھمن ماه سال جاری تمدید شده است

 نتایج تکمیل ظرفیت پذیرش سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی اعالم شد

نتایج تکمیل ظرفیت دوره کاردانی پیوستھ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بر روی 
 .قرار گرفت  www.azmoon.org  سامانھ

 

  

  اطالعیھ 

بھ صورت با آزمون یا بدون آزمون پذیرفتھ  ١٤٠٠سال  آن دستھ از داوطلبانی کھ در دوره روزانھ دانشگاه ھای سراسری
غیر روزانھ مھر  می توانند رشتھ ھای تحصیلی دوره ھای انصراف قطعی تا پایان مھلت ثبت نام، شده اند، تنھا در صورت



 

 
 

را کھ شامل نوبت دوم (شبانھ)، نیمھ حضوری، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس خودگردان و مجازی می  بھمن ماه ماه و یا
 .شوند، انتخاب کنند

  

 خالصھ مطلب

در این مقالھ سعی داشتیم تا شما عزیزان را با زمان و نحوه ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی آشنا کنیم. بھ خاطر داشتھ باشید 
زمان ثبت نام اطالع داوطلبان از رشتھ ھای مورد پذیرش ارائھ شده در دانشگاه ھای مختلف از جملھ دانشگاه ھای کھ در 

آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی اھمیت بسیاری دارد. متقاضیانی کھ قصد ادامھ تحصیل در دانشگاه ھای سراسری بدون شرکت 
شگاه با سوابق تحصیلی مطلع شوند تا شانس تحصیل در دانشگاه ھای دولتی در آزمون را دارند بھتر است از مھلت ثبت نام دان

 .را از دست ندھند

بنابراین دقت داشتھ باشید کھ عالوه بر اطالع از فرایند انتخاب رشتھ بر اساس سوابق تحصیلی از طریق دفترچھ ثبت نام، از 
باط با نحوه ثبت نام دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی کمک و راھنمایی مشاوران تحصیلی نیز بھره بگیرید. چنانچھ در ارت

  .سوال و ابھامی داشتھ باشید، مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل می توانند راھنمایی ھای الزم را بھ شما ارائھ دھند

  

 . کنیدکلیک جھت دانلود پی دی اف مقالھ  

  

  

 


