
 

 
 

مهر و بهمن ماه انجام می شود. داوطلبانی که عالقمند به ادامه تحصیل  در دو نوبت ورودی 1401 ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی

در دانشگاه های دولتی بدون شرکت در آزمون سراسری می باشند، باید با دانلود و مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور، از فرایند 

است زمان نام نویسی نیمسال اول تحصیلی )ترم  نام نویسی و نحوه انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی مطلع شوند. الزم به ذکر

مرداد ماه بوده است و افراد جامانده می توانند برای نیمسال دوم تحصیلی )بهمن( اقدام نمایند. گفتنی است ثبت نام  23تا  18مهر( 

نکه هنوز مهلت ثبت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به ای 1401/10/10آغاز شده است و تا  1401/9/30در ترم بهمن از 

  .نام دانشگاه با سوابق تحصیلی اعالم نشده است توصیه می کنیم افراد متقاضی ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند

، ثبت نام برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی )بدون آزمون( دانشگاه ها و موسسات 1401با توجه به مندرجات دفترچه کنکور سال 

الی تنها در زمان مقرر ممکن می باشد که با توجه به حساسیت باال در ورود اطالعات و انتخاب رشته اصولی پیشنهاد می آموزش ع

 9099075307کنیم این کار را به مشاوران ایران تحصیل بسپارید. برای دریافت مشاوره کافی است از تلفن ثابت با شماره 

 .تماس بگیرید

[video width="600" height="338" mp4="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/ثبت-

 mp4"][/video].تحصیلی-سوابق-با-دانشگاه-نام

 1401ثبت نام دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی 

د از بررسی هر ساله برای کلیه متقاضیان و عالقمندان امکان پذیر است. افراد متقاضی بع ثبت نام دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی

شرایط پذیرش، باید اقدامات الزم جهت ثبت نام دانشگاه های دولتی و دیگر مراکز دانشگاهی را انجام دهند. عالوه بر این اطالع از 

 .مهلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی بسیار اهمیت دارد تا افراد عالقمند فرصت تحصیل در دانشگاه را از دست ندهند

ر از این نیز اشاره کردیم ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی در هر سال طی دو مرحله انجام می شود. داوطلبانی همانطور که پیشت

که مایل هستند در دانشگاه های سراسری از جمله دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و 

شرکت  1401توانند با توجه به آخرین مدرک خود در ثبت نام بدون کنکور سراسری سال  مجازی تحصیالت خود را ادامه دهند، می

اگر شما هم جزء افرادی هستید که می خواهید بدون شرکت در کنکور، در دانشگاه های سراسری و یا آزاد ادامه تحصیل  .نمایند

 .تا انتهای مقاله با ما همراه باشید دهید، برای اطالع بیشتر از چگونگی دریافت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

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_%d8%a8%d8%a7_%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82_%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c_/


 

 
 

 1401زمان ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی 

زمان ثبت نام در  در دو نوبت مهر و بهمن می باشد که 1401-1402انتخاب رشته بدون کنکور سازمان سنجش در سال تحصیلی 

 .دی ماه است 10آذر لغایت  30ریخ مرداد ماه بود و ثبت نام نیمسال دوم از تا 23تا  18نیمسال اول تحصیلی از 

متقاضیان توجه داشته باشند که مهلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی محدود می باشد. به همین دلیل سعی کنید در زمان 

 .تعیین شده برای تکمیل فرایند نام نویسی اقدام نمایید

آموزان پایه دوازدهم نیز وجود خواهد داشت اما دانش آموزان نکته مهم اینکه امکان ثبت نام و پذیرش بر اساس معدل، برای دانش 

پایه دوازدهم در صورتی می توانند در ثبت نام بدون کنکور شرکت نمایند که مدرک دیپلم خود را حتما تا شهریور 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

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

پذیرش با سوابق تحصیلی آن قدر مهم هستند که در صورت عدم برخورداری از موارد اعالم شده در دفترچه ارائه شده از سوی سازمان 

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

ام شرکت کنید. در ادامه شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی سنجش، نمی توانید در فرایند ثبت ن

  .ارائه شده است

 شرایط عمومی ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی

 پیروی از جمهوری اسالمی و اعتقاد به دین اسالم️✔

 نداشتن فساد اخالقی️✔

  نداشتن سوء سابقه️✔

 یا وابستگی به گروه های معاند و ضد نظام و اسالم نداشتن عضویت️✔

 عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر️✔

 نداشتن دشمنی با نظام جمهوری اسالمی️✔

 نداشتن فساد اخالقی️✔

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی

 ارائه تعهد جهت ادامه تحصیل در یکی از رشته های محل قبولی️✔

 نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان️✔

ارائه مدرک دیپلم نظام قدید یا جدید و یا ارائه مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی )برای افرادی که می خواهند در مقطع ️✔

 کارشناسی پیوسته ثبت نام کنند.(

ه های کاردانش، هنرستان، فنی حرفه ای و ارائه مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم نظام جدید برای رشت️✔

 نظری )برای افرادی که می خواهند در مقطع کاردانی ناپیوسته ثبت نام کنند.(



 

 
 

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

 

 مدارک الزم برای ثبت نام در دانشگاه بر اساس معدل

 :زم برای ثبت نام در دانشگاه بر اساس معدل و سوابق تحصیلی به شرح زیر هستندمدارک ال

 فایل اسکن شده مدرک نظام وظیفه برای آقایان مشمول خدمت سربازی ��

فایل اسکن شده اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم یا دیپلم نظام جدید با امضاء و مهر دبیرستان یا  ��

 ان آموزش پرورشسازم



 

 
 

دانشگاهی که امضا مدیر مدرسه و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش را  فایل اسکن شده اصل و یا گواهی مدرک پیش ��

 .داشته باشد

 فایل اسکن شده گواهی دریافت مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش ��

 .نددانشگاهی هست

 فایل اسکن شده تائیدیه تحصیلی ��

 با زمینه سفید 3×4فایل اسکن شده عکس پرسنلی  ��

  فایل اسکن شده شناسنامه و کارت ملی ��

 تعهد نامه برای ثبت نام نهایی ��

 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد برای آشنایی با �� 

  صیلی دانشگاه سراسریمراحل ثبت نام دانشگاه با سوابق تح

کلیه داوطلبان جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام باید منتظر انتشار اطالعیه ای از طرف سایت سازمان سنجش آموزش کشور باشند. 

دقت داشته باشید که پس از اعالم سازمان سنجش، شما عزیزان می توانید به صورت اینترنتی، فرایند ثبت نام را انجام دهید. البته 

  .رآیند و نحوه ثبت نام جهت پذیرش بر اساس معدل کتبی دیپلم، برای هر کدام از دو نیمسال اول و دوم کامالً یکسان می باشدف

داوطلبان گرامی می بایست پس از انتشار اطالعیه سازمان سنجش و آموزش کشور و با توجه به مهلت ثبت نام دانشگاه با سوابق 

نویسی و انتخاب رشته در دانشگاه های دولتی و سایر دانشگاه ها یعنی پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و  تحصیلی برای انجام فرآیند نام

 .اقدام نمایند sanjesh.org پردیس خودگردان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس

 .در ادامه به مراحل نام نویسی بدون کنکور دانشگاه های سراسری می پردازیم

 sanjesh.org دا جهت ثبت نام دانشگاه بر اساس معدل کتبی مقطع سوم متوسطه باید به سایت سازمان سنجش به نشانیابت ️✔

 .مراجعه نمایید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 .سپس از منوی موجود در سمت راست سایت سازمان سنجش گزینه سراسری را انتخاب کنید️✔

م دانشگاه با سوابق سال سوم حتما دفترچه راهنما را دانلود برای اطالع از رشته ها و دانشگاه های موجود در دفترچه ثبت نا️✔

 .کنید

بخش های مختلف مندرج در دفترچه ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی از جمله لیست رشته های بدون کنکور، مدارک و همین ️✔

 .دهیدطور شرایط ثبت نام مطابق سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری را با دقت باالیی مورد مطالعه قرار 

 .بعد از پیدا کردن کد رشته محل های مورد عالقه تان به سامانه در نظر گرفته شده برای ثبت نام مراجعه کنید️✔

 .بعد از واریز وجه ثبت نام، اقدام به تهیه کارت اعتباری ثبت نام بر طبق سوابق تحصیلی کنید️✔

 .ییدپس از این مراحل عکس خود را در سایت انتخاب رشته آپلود نما️✔

 .پس از آپلود و بارگذاری عکس، در مرحله بعد به پر کردن فرم انتخاب رشته با حداکثر یکصد کد رشته محل اقدام کنید️✔

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  ️✔

 .داشته باشید



 

 
 

 

 ی تصویری نحوه ثبت نام در دانشگاه با سوابق تحصیلیراهنما

نویسی  نام همان طور که اشاره شد شما عزیزان باید برای انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه های سراسری، مراحل

  .حصیلی را بررسی می کنیمرا را با دقت تکمیل کنید. در ادامه راهنمای تصویری و گام به گام ثبت نام دانشگاه بر اساس سوابق ت

 



 

 
 

شده و از منوی سمت  sanjesh.org در مرحله اول، شما عزیزان باید در مهلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی وارد سایت 1️⃣

  .را انتخاب کنید« سراسری » راست، گزینه 

 

 را « 1401 سال ماه بهمن سراسری آزمون یتحصیل سوابق اساس بر صرفا دانشجو پذیرش سامانه » گزینه باید  در مرحله دوم 2️⃣

پرداخت هزینه آن اقدام کنید. برای پرداخت هزینه باید از منوی سمت راست گزینه  به نسبت رشته انتخاب از پیش و نموده انتخاب

 .کلیک کنید« خرید کارت اعتباری » 

 



 

 
 

 

 1401بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال  سریال سامانه پذیرش دانشجو صرفا» در این قسمت، باید بر روی عبارت  3️⃣

 .را انتخاب کنید« تایید و ادامه » کلیک کرده و گزینه « 

 



 

 
 

 

 .را انتخاب نمایید« تایید و ادامه » در مرحله بعدی، باید تمامی اطالعات خواسته شده را به درستی وارد کرده و در نهابت گزینه  4️⃣



 

 
 

 

سریال خرید به شما ارائه می شود که آن یادداشت کرده و حتما نزد خود نگه دارید. پس از یادداشت در این مرحله کدی به عنوان  5️⃣

  .رمز، باید اطالعات کارت بانکی خود را به درستی وارد کرده و سپس بر روی عبارت پرداخت کلیک کنید



 

 
 

 

را انتخاب کنید. سپس سریال « ثبت نام جدید » ه پس از پرداخت هزینه، مجددا باید به صفحه اول بازگردید و هم اکنون گزین 6️⃣

  .را انتخاب نمایید« تایید » ثبت نام خریداری شده را وارد کرده و در نهایت گزینه 



 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دانشگاه های بدون کنکوربرای آشنایی با �� 

 جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی

ا می آشنایی با ضریب هر درس و تأثیر آن در پذیرش دانشگاه بر اساس معدل، می تواند راهنمای خوبی برای داوطلبان باشد، زیر

توانند با پی بردن به اهمیت ضریب اختصاص یافته به هر درس، برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند. به همین دلیل در ادامه جدول 

  .ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی را ارائه کرده ایم

 

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/


 

 
 

 سایر عناوین دیپلم علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی م تجربیعلو 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 هنر

 100 100 100 100 100 زبان های خارجی

  

 ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلیقوانین پذیرش 

با توجه به این که سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به ثبت نام تمامی داوطلبان می نماید، این سازمان در واقع اطالعات ثبت 

اساس معدل،  برای پذیرش هر یک از داوطلبان بر .نامی هر یک از داوطلبان را ذخیره نموده و در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد داد

داوطلبانی که باالترین معدل را کسب کرده اند، در اولویت قرار می گیرند و می توانند وارد پروسه انتخاب رشته بر اساس سوابق 

  .تحصیلی شوند

شته داوطلبانی که در هر یک از ر .آنچه در این رابطه حائز اهمیت خواهد بود، ظرفیت تعیین شده برای هر یک از رشته ها می باشد

های مورد عالقه خود پذیرفته نشده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند اما الزم به ذکر است در 

  .صورتی به اعتراض آنان رسیدگی خواهد شد که از شرایط الزم برخوردار باشند

صاحبه با داوطلبان خواهند بود که در رشته هایی ثبت نام افزون بر این دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورتی مجاز به م

متقاضیان در  .نموده باشند که دارای شرایط خاص باشند. در غیر این صورت دانشگاه هایی که تخلف نموده اند باید پاسخگو باشند

  .بین تمامی انتخاب های خود تنها امکان پذیرش در یکی از دانشگاه ها و رشته ها را دارند



 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید اعتراض به نتایج قبولی دانشگاه آزاد بدون کنکور برای اطالع از نحوه ثبت�� 

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری

فرایند انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در هنگام انتخاب رشته های بدون آزمون ممکن 

 شروع از قبل است الزم بنابراین  است داوطلبان اطالع کافی از رشته های ارائه شده در سال جاری نداشته باشند و دچار خطا شوند.

 سراسری های دانشگاه کنکور بدون های رشته ادامه در اساس همین بر. نمایید بررسی را شده ارائه های رشته حتما نویسی، نام فرایند

  .ردک خواهیم معرفی را

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%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-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 ریاضی آزمایشی گروه – 1401رشته های بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

 مهندسی مکانیک کاردانی معماری

 مهندسی برق کاردانی فنی عمران

 مهندسی کامپیوتر کاردانی فنی مکانیک

 مهندسی معماری کاردانی علمی کاربردی برق قدرت

 مهندسی پزشکی کاردانی نقشه برداری

 مهندسی شیمی کاردانی ارتباطات و فناوری اطالعات

 مهندسی صنایع کاردانی فنی الکترونیک

 مهندسی عمران کاردانی فنی صنایع

 راضیات و کاربرد ها کاردانی فرآوری مواد معدنی

 مهندسی نساجی کاردانی کار های عمومی ساختمان

 فیزیک کاردانی معماری سنتی

 ندسیفیزیک مه کاردانی شهرسازی

 مهندسی مواد و متالوژی کاردانی آمار

 مهندسی مکانیک بیوسیستم کاردانی مخابرات

 مهندسی پلیمر کاردانی بهره برداری پاالیش گاز

 علوم کامپیوتر کاردانی فنی جوشکاری



 

 
 

 مهندسی شهرسازی

 مهندسی بهره برداری راه آهن

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 معماری داخلی

 مهندسی انرژی

 مهندسی معدن

 مهندسی ماشین های صنایع غذایی

 آمار و سنجش آموزشی

 ایمنی صنعتی

 مهندسی هوافضا

 مهندسی نفت

 مهندسی نقشه برداری

 مهندسی خط و سازه های ریلی

 مهندسی حرفه ای کامپیوتر

 چند رسانه ای

 مهندسی اپتیک و لیزر

 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 مهندسی حرفه ای معماری



 

 
 

 مهندسی ماشین های ریلی

 مهندسی پلیمر

 تجربی علوم آزمایشی گروه – 1401رشته های بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی 

 و معطر
 زمین شناسی

 علوم دامی کاردانی امور زراعی و باغی

 علوم و مهندسی باغبانی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

 علوم و مهندسی خاک کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

 علوم و مهندسی جنگل کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 علوم و مهندسی صنایع غذایی کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی

 زیست شناسی گیاهی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

 شیمی محض کاردانی تولید و فرآوری خرما

کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت 

 خانواده
 زیست شناسی سلولی و مولکولی

کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با 

 بیماری ها
 زیست فناوری

 شیمی کاربردی کاردانی بهداشت حرفه ای



 

 
 

 علوم و مهندسی محیط زیست کاردانی مامایی

 مهندسی اقتصاد کشاورزی کاردانی اتاق عمل

 کاردانی هوشبری

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار

 زیست شناسی جانوری

 مهندسی طبیعت

 مهندسی علوم دامی

 مهندسی فضای سبز

 مهندسی گیاه پزشکی

 میکروبیولوژی

 مهندسی صنایع مبلمان

 مهندسی صنایع چوب

 علوم و مهندسی شیالت

 اقیانوس شناسی

 زیست شناسی دریا

 بهداشت و بازرسی گوشت

 انسانی علوم آزمایشی گروه – 1401رشته های بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

 حسابداری کاردانی امور دولتی



 

 
 

 حقوق کاردانی حسابداری

 روانشناسی کاردانی مدیریت بازرگانی

 علوم سیاسی کاردانی امور مالی و مالیاتی

 مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی

 علوم ورزشی کاردانی بیمه

 مدیریت دولتی کاردانی امور بانکی

 زبان و ادبیات فارسی کاردانی گردشگری

 اقتصاد کاردانی علوم قضایی

 مشاوره کاردانی تربیت معلم قرآن کریم

 مدیریت صنعتی کاردانی هتلداری

 زبان و ادبیات ترکی آذری کاردانی امور فرهنگی

 فلسفه 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

 فقه و مبانی حقوق اسالمی



 

 
 

 مددکاری اجتماعی

 مدیریت امور بانکی

 مدیریت بازرگانی

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

 تاریخ

 جامعه شناسی

 جغرافیا

 روزنامه نگاری

 زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات فارسی

 علم اطالعات و دانش شناسی

 گردشگری

 مدیریت امور گمرکی

 مدیریت بیمه

 مدیریت مالی

 مدیریت کسب و کار

 باستان شناسی

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون



 

 
 

 زبان و زبان شناسی

 مطالعات خانواده

 ادیان و مذاهب

 تاریخ اسالم

 فقه و حقوق امامی

 فقه و حقوق حنفی

 فقه و حقوق شافعی

 فلسفه و عرفان اسالمی

 شیعه شناسی

 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

 مردم شناسی

 فلسفه

 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

 هنر آزمایشی گروه – 1401رشته های بدون کنکور سراسری 

 اسیکارشن کاردانی

 عکاسی کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 ارتباط تصویری کاردانی گرافیک

 طراحی لباس کاردانی انیمیشن

 نقاشی کاردانی هنر سفالگری

 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی کاردانی طراحی پوشاک

 طراحی صنعتی کاردانی باستان شناسی

 کاردانی هنر های تجسمی گرافیک

  و جواهرطراحی و ساخت طال

 فرش

 مرمت آثار تاریخی

 نقاشی ایرانی

 هنر اسالمی

 عکاسی

 طراحی پارچه

 کتابت و نگارگری



 

 
 

 بازیگری

 سینما

 نوازندگی موسیقی ایرانی

 نوازندندگی موسیقی جهان

 مرمت بناهای تاریخی

 هنر های صناعی

 نمایش عروسکی

 صنایع دستی

 ادبیات نمایشی

 لید سیماتو

 طراحی صحنه

 کارگردانی تلویزیون

 مجسمه سازی

 آهنگ سازی

 خارجی های زبان آزمایشی گروه – 1401رشته های بدون کنکور سراسری 

 کارشناسی کاردانی

 کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی



 

 
 

 آموزش زبان انگلیسی

 سی ویژه دانشجویان مطالعات اسالمیزبان انگلی

 زبان روسی

 زبان و ادبیات فرانسه

 زبان و ادبیات اردو

 زبان و ادبیات ارمنی

  

 پذیرش داوطلبان دارای سهمیه چگونه است؟

دگان و درصد ظرفیت هر یک از کد رشته محل ها برای خانواده های همسر و فرزندان شهدا، آزا 25بر اساس مصوبات تعیین شده 

درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص داده شده است که میزان سهمیه هر کدام از  25همسر و فرزندان آنان و جانبازان 

 :مشمولین به شرح زیر است

ن درصد می باشد که برای همسر و فرزندا 25درصد ظرفیت تعیین شده برای پذیرش در هر رشته ای مربوط به جانبازان زیر  5 ✅

 .آنان تعیین شده است

درصد سهمیه پذیرش در هر رشته ای برای افراد دارای سهمیه ستاد کل نیروهای مسلح، داوطلبان بسیجی و جهاد سازندگی  5 ✅

 .اختصاص خواهد داشت

نده را درصدی خانواده های ایثارگران تکمیل نشود، ظرفیت خالی مانده و باقی ما 25چنانچه ظرفیت تعیین شده برای سهمیه  ✅

 .درصدی ایثارگران استفاده نمایند 5می توانند مشمولین سهمیه 

در صورتی ظرفیت تعیین شده مشمولین سهمیه های ایثارگران و جانبازان برای هر یک از رشته ها تکمیل نشود، سایر داوطلبان  ✅

 .می توانند از این سهمیه استفاده نمایند



 

 
 

 

  حصیلیدانلود دفترچه انتخاب رشته با سوابق ت

شما داوطلبان عزیز برای دریافت اطالعات جامع در رابطه با تمامی مندرجات داخل دفترچه، بهتر است که دفترچه کنکور را دانلود 

کرده و آن را به خوبی مطالعه کنید. البته الزم به ذکر است که برخی از اطالعات این دفترچه ممکن است تغییر کند. لذا باید دفترچه 

 .ال تحصیلی که در آن درس می خوانید را انتخاب نموده و مطالعه نماییدمربوط به س

 



 

 
 

هنوز از سمت سازمان سنجش منتشر نشده است. به همین دلیل، ما دفترچه سال  1401دفترچه نوبت بهمن ماه سال تحصیلی 

ت کلی نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام گذشته را به شما عزیزان ارائه می دهیم. با دانلود و مطالعه این دفترچه می توانید یک شناخ

  .و ... به دست آورید

  

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت  

 1401 ماه مهر سراسری دانشگاه  براساس سوابق تحصیلی
 دانلود دفترچه

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت  

 1401براساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری بهمن 
  دانلود دفترچه

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت  

 1400براساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری بهمن ماه 
 دانلود دفترچه

  

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

  

 اهمیت اطالع از دانشگاه های ارائه دهنده رشته های بدون آزمون

ر دوره بدون کنکور از جمله مواردی است که در مهلت ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی اطالع از دانشگاه های پذیرنده دانشجو د

شاید بپرسید دلیل اهمیت اطالع از دانشگاه های ارائه دهنده رشته های بدون آزمون چه می تواند باشد؟ باید  .نباید از آن غافل شد

محل زندگی، امکانات رفاهی مختلف از جمله خوابگاه، سالن  بگوییم که شناخت این دانشگاه ها از جهت مسافت محل تحصیل تا

 .ورزشی و غیره اهمیت زیادی چه برای داوطلبان و چه برای والدین آن ها دارد

به این جهت که هر فرد باید با اطالع از این موارد و تطبیق آن ها با شرایط زندگی خود اقدام به تحصیل در دانشگاه نماید تا مشکلی 

پس همواره بعد از شناخت کامل دانشگاه ها و اوضاع تحصیل در آن ها، اقدام به گزینش این مراکز دانشگاهی  .ه وجود نیایدبرای وی ب

بهترین و مطمئن ترین راه شناخت دانشگاه های پذیرنده چه از جهت رتبه علمی آن  .در دفترچه انتخاب رشته بدون آزمون نمایید

  .مک گرفتن از یک مشاور تحصیلی خبره و ماهر است که بتوانند در این مسیر شما را یاری کنندها و چه از نظر موارد ذکر شده، ک

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/952895891لیست-رشته-های-بدون-کنکور-مهر-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-و-انتخاب-رشته-تکمیل-ظرفیت-براساس-سوابق-سراسری-بهمن-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-سراسری-بهمن-ماه.pdf
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/?preview_id=45334&preview_nonce=ee4ac665ce&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/?preview_id=45334&preview_nonce=ee4ac665ce&_thumbnail_id=-1&preview=true


 

 
 

 

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی

 :1401شرایط دریافت کد سوابق تحصیلی برای ثبت نام در کنکور  ��

و همچنین نظام  "ترمی واحدی"یا  "سالی واحدی"نظری نظام  شاخه 1401تا  1384های سال کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه

های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و یا علوم و معارف اسالمی صادر شده رشته 6-3-3آموزشی جدید 

 .است

 



 

 
 

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

های پذیرفته شدگانی که موفق به ثبت نام در تاریخ مقرر نشده بودند، بر اساس اعالم معاونت آموزشی دانشگاه با توجه به درخواست  

 .پیام نور مهلت ثبت نام تا تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری تمدید شده است

 :نتایج تکمیل ظرفیت پذیرش سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی اعالم شد ��

ه کاردانی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بر روی نتایج تکمیل ظرفیت دور

 .قرار گرفت  www.azmoon.org  سامانه

  

 �� اطالعیه ��

 اند، شده پذیرفته آزمون بدون یا آزمون با صورت به 1400 سال آن دسته از داوطلبانی که در دوره روزانه دانشگاه های سراسری

 را ماه بهمن یا و ماه مهر روزانه غیر های دوره تحصیلی های رشته توانند می نام، ثبت مهلت پایان تا قطعی انصراف صورت در تنها

 .ان و مجازی می شوند، انتخاب کنندخودگرد پردیس نور، پیام غیرانتفاعی، حضوری، نیمه ،(شبانه) دوم نوبت شامل که

  

 �� خالصه مطلب

آشنا کنیم. به خاطر داشته باشید که  ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلیان را با زمان و نحوه در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیز

در زمان ثبت نام اطالع داوطلبان از رشته های مورد پذیرش ارائه شده در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه های آزاد، پیام نور 

  .و غیرانتفاعی اهمیت بسیاری دارد

ینکه افراد متقاضی تحصیل در دانشگاه های سراسری بدون شرکت در آزمون، الزم است از مهلت ثبت نام دانشگاه نکته قابل توجه ا

 .با سوابق تحصیلی مطلع شوند تا شانس تحصیل در دانشگاه را از دست ندهند

ق دفترچه ثبت نام، کمک و راهنمایی بنابراین دقت داشته باشید عالوه بر اطالع از فرایند انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی از طری

 .مشاوران تحصیلی نیز نقش به سزایی در قبولی شما خواهد داشت



 

 
 

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما سودمند بوده باشد. شما همراهان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت 

تماس حاصل فرمایید و با مشاوران کارآزموده ایران تحصیل  9099075307  راهنمایی های بیشتر می توانید از تلفن ثابت با شماره

در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان می توانید سوال خود را در انتهای این مقاله به صورت کامنت بنویسید تا کارشناسان مجرب 

 .ایران تحصیل در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهند

  

 .ی دی اف مقاله کلیک کنیدبرای دانلود فایل پ

  

  

 


