
 

 
 

 2041عاهاًَ ّیشایؼ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

دس دسج اطالػات آى  2041ٌکْس هوکي اعت تشخی داّطلثاى تَ ٌُگام تکویل فشم ایٌتشًتی ثثت ًام ک

ویرایش اطالعات ثبت  دچاس اؽتثاٍ ؽًْذ کَ تایذ آى سا افالح کٌٌذ. عاصهاى عٌجؼ تَ ُویي هٌظْس اهکاى

داّطلثاى  .سا دس صهاى ثثت ًام ّ تَ ٌُگام دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ هِیا کشدٍ اعت 1402 نام کنکور

  .جؼ ًغثت تَ ّیشایؼ ثثت ًام کٌکْس خْد اقذام کٌٌذدس ایي صهاى هی تْاًٌذ تا ّسّد تَ عایت عٌ

هشدلَ )صهاى ثثت ًام، توذیذ هِلت، هِلت هجذد ّ  0عاصهاى عٌجؼ فشآیٌذ ثثت ًام کٌکْس عشاعشی سا دس 

صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ( اًجام هی دُذ کَ دس آى گضیٌَ ای تذت ػٌْاى ّیشایؼ ثثت ًام کٌکْس 

اس داسد تا تتْاًٌذ دّتاسٍ فشم ثثت ًام خْد هؾاُذٍ ّ اطالػات آى سا تقذیخ ًوایٌذ. دس اختیاس داّطلثاى قش

تا تْجَ تَ اُویت ایي هشدلَ تشای هتقاضیاى آى ُا هی تْاًٌذ قثل اص ؽشّع ّیشایؼ ّ ثثت ًام هجذد 

 دس هْسد آى اطالػاتی کغة کٌٌذ کَ هؾاّساى ایشاى تذقیل تَ ؽواسٍ تلفي 2041کٌکْس عشاعشی 

 .دس توام عاػات ؽثاًَ سّص پاعخگْی عْاالت آى ُا ُغتٌذ 9099075307

 2041صهاى ّیشایؼ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

کٌکْس اهغال دس دّ تاصٍ صهاًی دی هاٍ ّ تیش هاٍ تشگضاس خْاُذ ؽذ. اّلیي کٌکْس پیؼ سّ، کٌکْس دی 

 :خْاُذ تْد کَ تاسیخ ّیشایؼ اطالػات آى تَ ؽشح صیش اعت 2042

ى تا ؽشّع ؽذى ثثت ًام کٌکْس، لیٌک ّیشایؼ ّ افالح اطالػات ثثت ًاهی ایي آصهْى ًیض دس ُوضها

سا داسًذ هطاتق  2041عایت عٌجؼ فؼال هی ؽْد، تٌاتشایي افشادی کَ ققذ ؽشکت دس کٌکْسُای عال 

کٌکْس  فشّسدیي تشای 12لغایت  21اص   آتاى تشای کٌکْس دی ّ 20لغایت  8صهاى ثثت ًام ایي آصهْى اص 

 .تیش فشفت ّیشایؼ ّ ثثت ًام هجذد کٌکْس سا داسًذ

الی  1، هؼوْال عاصهاى عٌجؼ هِلت ثثت ًام سا تشای 2041تؼذ اص اتوام تاصٍ صهاًی اّلیَ ثثت ًام کٌکْس 

سّص توذیذ هی کٌذ ّ تَ ایي تشتیة فشفتی دّتاسٍ دس اختیاس داّطلثاى قشاس هی گیشد. دس ایي هِلت  3

تاسیخ اّلیَ ثثت ًام کٌکْس هْفق ًؾذًذ فشم ثثت ًام خْد سا تکویل کٌٌذ یا اص صهاى ثثت ًام افشادی کَ دس 

آى جا هاًذًذ هی تْاًٌذ اقذام تَ ًام ًْیغی کٌٌذ. دس ایي دّسٍ صهاًی تواهی افشاد ثثت ًام کٌٌذٍ اهکاى 

یق لیٌک ُای اػالم ؽذٍ ّیشایؼ اطالػات اؽتثاٍ خْد سا دس ثثت ًام کٌکْس عشاعشی داسًذ کَ تایذ اص طش

 .ایي کاس سا اًجام دٌُذ

 .یک کٌیذعشاعشی کل ّیشایؼ اطالػات کٌکْس جِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

هؾخـ ًیغت؛ اها اگش تَ عال ُای گزؽتَ اعتٌاد کٌین،  2041ٌُْص توذیذ هِلت ّیشایؼ ثثت ًام کٌکْس 

 .سّص اهکاى توذیذ هِلت ّیشایؼ ّ ثثت ًام هجذد کٌکْس ّجْد خْاُذ داؽت 3یا  1ادتواالً دس تاصٍ صهاًی 

ؾذیذ هی تْاًیذ دس تاصٍ صهاًی تؼذی کَ اگش تاص ُن دس ایي تاصٍ هْفق تَ ّیشایؼ اطالػات ثثت ًاهی خْد ً

 .دذّداً یک هاٍ تؼذ اص ثثت ًام اًجام هی ؽْد، تشای ّیشایؼ اطالػات خْد اقذام کٌیذ

ّجْد ًذاسد کَ  2041تا تْجَ تَ ایٌکَ اهغال اطالػاتی دس هْسد تغییشات صهاى ّ ًذٍْ تشگضاسی کٌکْس 

غی آگاٍ تاؽیذ. تَ ُویي خاطش پیؾٌِاد هی کٌین تا ها ؽوا تتْاًیذ اص فشفت هجذد ایي آصهْى تشای ًام ًْی

 .دس تواط تاؽیذ تا اص آخشیي اخثاس هشتثظ تا آى تا خثش تاؽیذ

 

  � اطالػیَ  �



 

 
 

ّیشایؼ اطالػات خْد سا داسًذ کَ ؽاهل صهاى ثثت ًام، تاصٍ صهاًی داّطلثاى اهکاى  3تَ فْست کلی دس 

 .صهاى توذیذ ثثت ًام ّ صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ اعت

 دس صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ 2041ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ ًیض اهکاى ّیشایؼ اطالػات ثثت ًاهی ّجْد داسد. عاصهاى   دس

عٌجؼ تَ فْست هذذّد اهکاى تغییش ّ افالح تشخی اص اطالػات ثثت ًاهی داّطلثاى سا دس ایي دّسٍ 

 .فشاُن کشدٍ اعت

تذقیلی، عشی ّ عشیال تواهی هتقاضیاى دس ایي تاصٍ صهاًی هی تْاًٌذ هْاسدی هاًٌذ )کذ عْاتق 

ؽٌاعٌاهَ، هذل تْلذ، عِویَ کٌکْس عشاعشی، هؼذل کتثی ًِایی دیپلن، هذل گشفتي هذسک هاقثل دیپلن، 

هذل گشفتي هذسک دیپلن ّ ّضؼیت تذقیلی ّ اؽتغال( سا تَ فْست ایٌتشًتی افالح ًوایٌذ ّ تشخی 

داّطلة( اص طشیق هشاجؼَ تَ تاجَ  اطالػات هاًٌذ )صتاى خاسجی اًتخاتی داّطلة، ًْع هؼلْلیت ّ ػکظ

 .ُای سفغ ًقـ تشطشف کٌٌذ

 .کلیک کٌیذ هذاسک الصم تشای ثثت ًام کٌکْس عشاعشی تشای اطالع اص

 ًذٍْ ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس

اتتذا تایذ تَ عاهاًَ عٌجؼ ّاسد ؽْیذ. پظ اص ّسّد تَ عایت  2041جِت ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

ًیذ تَ عاهاًَ هزکْس ّاسد ؽْیذ. دس ایي عاهاًَ اطالػات ثثت ًاهی تْا تا تْجَ تَ اطالػات ثثت ًام خْد هی

 .تْاًیذ هالدظَ ًواییذ ّ تا تْجَ تَ لیٌک ّیشایؼ ثثت ًام، اطالػات خْد سا ّیشایؼ ًواییذ خْد سا هی

ایي اهکاى سا تشای کلیَ داّطلثاًی کَ تَ ُش دلیلی هْفق  2042هِلت ّیشایؼ اطالػات داّطلثاى کٌکْس 

آّسد تا تتْاًٌذ تا اعتفادٍ اص ایي عاهاًَ ثثت ًام خْد سا اًجام دٌُذ. تْفیَ  اًذ تَ ّجْد هی ًام ًؾذٍ تَ ثثت

ها تَ ایي دعتَ اص داّطلثاى ایي اعت کَ اتتذا تَ هطالؼَ دقیق دفتشچَ ساٌُوای ثثت ًام تپشداصیذ ّ پظ اص 

ی کَ هوکي اعت فْست گیشد جلْگیشی آى فشم هْجْد دس دفتشچَ سا تکویل ًواییذ تا اص اؽتثاُات سایج

 .ًواییذ

تَ ٌُگام ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس ًِایت دقت سا تشای تقذیخ ّ یا ّاسد ًوْدى اطالػات خْد 

داؽتَ تاؽیذ. تشخی اص اطالػت ثثت ؽذٍ دس ایي صهاى، دتی تَ ٌُگام سفغ ًقـ کاست ًیض، قاتل ّیشایؼ 

یشػ دس ایي صهیٌَ گشدیذ، تا تْجَ تَ هغایشت هذاسک ّ اطالػات ًخْاٌُذ تْد ّ چٌاًچَ دتی هْفق تَ پز

 .ثثت ًاهی ، اص اداهَ تذقیل ؽوا جلْگیشی خْاُذ ؽذ

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%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-99/


 

 
 

 :تشای ّیشایؼ اطالػات دس صهاى ثثت ًام تایذ هشادل صیش سا طی کٌیذ

 .ّاسد عاهاًَ ؽْیذ sanjesh.org اتتذا تایذ تا هشاجؼَ تَ عایت عٌجؼ تَ ًؾاًی �

فشایٌذ سا آغاص  2041سّد تَ تخؼ عشاعشی ّ کلیک سّی لیٌک ثثت ًام آصهْى عشاعشی عپظ تا ّ �

 .کٌیذ

 

 .کلیک کٌیذ توذیذ ثثت ًام کٌکْس تشای اطالع اص جضییات هشتْط تَ

 .دس ایي قغوت تایذ گضیٌَ ّیشایؼ اطالػات سا اًتخاب ًواییذ �

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

ًاهی ّ هؾخـ کشدى ًظام آهْصؽی + )ؽواسٍ پشًّذٍ ّ کذ پیگیشی ثثت عپظ تا دسج اطالػات ثثت  �

 .ًام( اداهَ هشادل سا تشّیذ

 

 .لیک کٌیذتش سّی لیٌک هشتْطَ ک ثثت ًام داًؾگاٍ ؽاُذ صهاى، ًذٍْ ّ ؽشایظ تشای اطالع اص

  ًذٍْ ّیشایؼ اطالػات دس صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ کٌکْس عشاعشی

کٌکْس عشاعشی، اهکاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ اص عایت عاصهاى عٌجؼ  چٌذ سّص قثل اص تشگضاسی

  .فشاُن خْاُذ ؽذ کَ دس ایي تاصٍ صهاًی ًیض اهکاى ّیشایؼ اطالػات ّجْد خْاُذ داؽت

صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ ؽاهل هْاسد صیش هی  1402 اطالعات ثبت نام کنکور ویرایش هشادل

 :ؽْد

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%b4%d8%a7%d9%87%d8%af/


 

 
 

 sanjesh.org هشاجؼَ تَ عایت عاصهاى عٌجؼ تَ ًؾاًی �

 ّسّد تَ تخؼ عشاعشی �

 2041اًتخاب گضیٌَ دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ کٌکْس  �

 دس ؽذٍکلیک تش سّی گضیٌَ ّیشایؼ اطالػات تش سّی کاست فا �

 :ًیض تَ ؽکل صیش خْاُذ تْد ۲۰۴۱آهْصػ تقْیشی ّیشایؼ ثثت ًام کٌکْس 

 .اتتذا ّاسد عایت عٌجؼ ؽذٍ ّ ػثاست کاست ّسّد تَ جلغَ سا اًتخاب هی کٌین �

 .سّػ صیش سا اهتذاى کٌیذ 0تشای ّسّد تَ ففذَ هؾاُذٍ کاست تایذ یکی اص  �

 اهَؽواسٍ پشًّذٍ، کذ سُگیشی ّ ؽواسٍ ؽٌاعٌ �

 ؽواسٍ پشًّذٍ، کذ هلی ّ عشیال ؽٌاعٌاهَ �

 ؽواسٍ پشًّذٍ، ؽواسٍ داّطلثی �

 ؽواسٍ عشیال، ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ �



 

 
 

 

جلغَ ؽوا تَ ًوایؼ دس هی آیذ کَ دس فْست ّجْد ُش گًَْ اؽتثاٍ دس دس ایي قغوت کاست ّسّد تَ  �

، اطالػات خْد سا افالح ّ ثثت ًام هجذد کٌکْس خْد «ّیشایؼ اطالػات»اطالػات هی تْاًیذ اص قغوت 

 .سا رخیشٍ ًواییذ

  � اطالػیَ  �

… تشخی اص ایشادات کاست ّسّد تَ جلغَ کٌکْس عشاعشی هثل اؽتثاُات ػکظ، ػذم اػوال عِویَ ّ 

 .ُای سفغ ًقـ کٌکْس قاتل افالح ُغتٌذ فقظ اص طشیق هشاجؼَ تَ تاجَ

  

  



 

 
 

  عاهاًَ ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس

سا ساٍ اًذاصی ًوْدٍ اعت کَ تا تْجَ تَ ایي  2042ایشاى تذقیل عاهاًَ ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

عاهاًَ تواهی داّطلثاى ػضیض هی تْاًٌذ تذّى ُیچ گًَْ هذذّدیتی ّ هشاجؼَ فیضیکی تَ هشاکض کافی ًت 

ػات ّ ُوچٌیي ساٌُوایی ُای ُا ّ تَ دّس اص خطاُای ادتوالی، تا تٌِا تا تشقشاسی یک تواط تَ کلیَ اطال

 .الصم دعتشعی پیذا کٌٌذ

آى دعتَ اص داّطلثاًی کَ جاهاًذگاى اص ثثت ًام هذغْب هی ؽًْذ ًیض، تا تْجَ تَ ایي عاهاًَ هی تْاًٌذ دس 

ًغثت تَ ثثت ًام هجذد اقذام ًوایٌذ. هتخققیي ها تا  2041هِلت ّیشایؼ اطالػات داّطلثاى کٌکْس 

ػلن خْد تَ خْتی اص تواهی قْاًیي ّ ُوچٌیي تٌذُای هشتْط تَ ثثت ًام آگاٍ ُغتٌذ. لزا  اعتفادٍ اص تجشتَ ّ

 .تَ خْتی هی تْاًٌذ ساٌُوایی ُای الصم سا تَ کلیَ داّطلثاى گشاهی اسائَ ًوایٌذ

تشای تشقشاسی استثاط تا هؾاّسیي ایشاى تذقیل کافی اعت تا ؽواسٍ ُای هٌذسج دس عایت تواط دافل 

ؾاّسیي ّ هتخققیي ها ُوَ سّصٍ ّ دس ُش عاػت اص ؽثاًَ سص آهادٍ اسائَ خذهات تَ ؽوا ًواییذ. ه

سا تَ  2041ػضیضاى هی تاؽٌذ. تا تشقشسی ایي استثاط هی تْاًیذ اًجام ّیشاػ اطالػات ثثت ًام کٌکْس 

 .گشدیذ، تَ خْتی هطلغ 2041هتخققیي ها تغپاسیذ یا اص صهاى هِلت ّیشایؼ اطالػات داّطلثاى کٌکْس 

  

 اخثاس پیشاهْى کٌکْس عشاعشی

 هذذّدیت ایٌتشًت دس دْصٍ ُای تشگضاسی آصهْى کٌکْس عشاعشی �❇

عاصهاى عٌجؼ کؾْس طی اػالهیَ ای تیاى کشد، تشای جلْگیشی اص عْ اعتفادٍ ُای ادتوالی دس جلغَ 

ّ جوؼَ   ۱۲ کٌکْس عشاعشی ایٌتشًت هْتایل دس هذل ُای دْصٍ آصهْى عشاعشی دس سّصُای پٌجؾٌثَ

ُای اًتظاهی، اهٌیتی  کلیَ دعتگاٍ  دس عشاعش کؾْس هذذّد خْاُذ ؽذ. دس ایي اقذاهات 2042دی هاٍ  ۰۴

  .ّ قضایی تا هْافقت ؽْسای اهٌیت کؾْس، ّصاست استثاطات ّ فٌاّسی ُوکاسی هی کٌٌذ

 .چیغت، کلیک کٌیذ کذ سؽتَ هذل دس ثثت ًام کٌکْس تشای اطالع اص ایٌکَ

 ۲۰۴۲دی هاٍ  ۱۲پایاى هِلت دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ کٌکْس دس  �❇

رئیس سازمان سنجش، در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد، نوبت اول کنکور علیرضا کریمیان، مشاور 

 879کشور برگزار می شود. در این کنکور   در روزهای پایانی دی ماه در سراسر ۲۰۴۱سراسری 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 ۲۰۴۲دی ماه  ۱۲هزار داوطلب شرکت می کنند که مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آن ها تا پایان 

طلبان با ورود به سایت سنجش می توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت و تمام می شود. این داو

در صورت لزوم اقدام به ویرایش ثبت نام کنکور سراسری خود کنند. سپس با ذخیره اطالعات بتوانند در 

  .جلسه آزمون حضور داشته باشند

عی برگزار می شود که هزار حوزه فر ۱حوزه اصلی و بیش از  ۵۲۵شهر و در  ۰۲۴این آزمون در 

داوطلبان برای اصالح برخی از اطالعات ثبت نامی خود می توانند به باجه های ویرایش و ثبت نام مجدد 

  .مراجعه کنند  کنکور سراسری

  

 خالفَ هطلة

ها دس ایي هطلة عؼی کشدین تَ تشسعی ًذٍْ ّیشایؼ اطالػات ثثت ًام کٌکْس تپشداصین. ُواًطْس کَ 

ّجْد داسد کَ ؽاهل ثثت  دس عَ تاصٍ صهاًی 1402 ویرایش اطالعات ثبت نام کنکور هکاىاؽاسٍ کشدین ا

ًام کٌکْس، توذیذ ثثت ًام ّ صهاى دسیافت کاست ّسّد تَ جلغَ هی ؽْد. دس فْستی کَ اطالػات خْد سا 

ؽذٍ اطالػات  اؽتثاٍ ّاسد کشدٍ تاؽیذ ّ ققذ ّیشایؼ آى ُا سا داسیذ تایذ اص صهاى دقیق ّ تاسیخ ُای اػالم

کافی سا تَ دعت تیاّسیذ ّ ًغثت تَ ّیشایؼ اطالػات اقذام کٌیذ. دس فْستی کَ ًیاص تَ ساٌُوایی تیؾتشی 

 9099075307 دس خقْؿ ًذٍْ ّیشایؼ اطالػات داؽتیذ، هی تْاًیذ تا کاسؽٌاعاى ها تا ؽواسٍ تلفي

 .تواط دافل ًواییذ

  

 

 


