
 

 
 

معموالً چند روز پس از زمان مقرر جهت اسم نویسی بدون آزمون  دانشگاه سراسری بدون آزمونتمدید زمان ثبت نام 

برای دو  1401دانشگاه سراسری انجام می شود. هر ساله زمان ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری 

ه مایل به ادامه تحصیل بر اساس سوابق نیمسال مهر و بهمن ماه از سوی سازمان سنجش اعالم خواهد شد. داوطلبانی ک

تحصیلی هستند، باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان سنجش نسبت به اسم نویسی خود اقدام نمایند.ثبت نام بدون کنکور 

 .ادامه خواهد داشت دی ماه ۱۰آذر الی  ۳۰دانشگاه های سراسری و آزاد از تاریخ 

ثبت نام خود را انجام دهند، می توانند در مهلت مجددی که از سوی سازمان سنجش به  افرادی که بنا به دالیلی نتوانسته اند

عنوان تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری در نظر گرفته می شود، نام نویسی خود را در دو نوبت مهر 

های بدون آزمون سراسری بیشتر توضیح خواهیم و بهمن ماه انجام دهند. در ادامه در ارتباط با مهلت مجدد ثبت نام در رشته 

داد. همچنین می توانید جهت اطالعات بیشتر از اخبار و اطالعیه های جدید با مشاورین ایران تحصیل با 

 .در ارتباط باشید 9099075307  شماره

 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری 

شته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری را دارند، می توانند پس از داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در ر �🁈�

مطالعه و بررسی دفترچه بدون کنکور سراسری در تاریخ مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. طبق اعالمیه سازمان سنجش 

گیرد. از مزیت ورت می درصد رشته های بدون کنکور به صورت جداگانه از آزمون سراسری ص ۸۵از این پس ثبت نام در 

های تفکیک رشته های بدون آزمون و با آزمون دانشگاه سراسری این است که داوطلبان این امکان را دارند که قبل از ثبت 

نام رشته های بدون کنکور را در اختیار داشته باشند و در صورتی که رشته مورد عالقه خود را پیدا کنند، نیاز به شرکت در 

 .دکنکور ندارن

مرداد  23تا  18ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه های سراسری در نوبت مهر ماه معمواًل از تاریخ  �🁈�

صورت می گیرد. بنابراین داوطلبان باید در زمان تعیین شده فرایند اسم نویسی خود را تکمیل کنند. چنانچه داوطلبان نتوانند 

نمایند، باید منتظر تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری باشند. اما  در موعد مقرر برای ثبت نام خود اقدام

مهلت مجدد ثبت نام بدون آزمون سراسری چه زمانی خواهد بود؟ در ادامه به بررسی مهلت مجدد ثبت نام در دو نیمسال مهر 

 .و بهمن می پردازیم

 ت ثبت نامتمدید مهل تاریخ ثبت نام سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

 تمدید شد  شهریور ماه ۶تا  ۱۴۰۱مرداد  1401 ورودی مهر ماه

 .دی ماه تمدید شد 10تا   آذر تا دی ماه 30 1401 ورودی بهمن ماه

  

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-%d9%87/


 

 
 

 . روی لینک کلیک کنیددانشگاه سراسری بر های بدون کنکور رشتهبرای کسب اطالع از �� 

  تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری بهمن ماه

را معموالً در دو نوبت مهر و بهمن ارائه خواهند داد و در هر دو  1401دانشگاه سراسری رشته های بدون کنکور  �🁈�

دوم دانشگاه سراسری به عنوان تکمیل  نوبت بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو خواهند داشت. پذیرش ورودی نیمسال

ظرفیت بدون کنکور دانشگاه سراسری شناخته می شود و دانشجویان می توانند در فرصت مجدد اسم نویسی خود را از طریق 

  .سایت سازمان سنجش انجام دهند

ثبت نام نشده اند. زمان در واقع این زمان، فرصتی برای اسم نویسی داوطلبانی است که در نوبت مهر ماه موفق به  �🁈�

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری نوبت بهمن ماه هنوز اعالم نشده است. اما پیش بینی می شود که از نیمه آذر ماه فرایند 

ثبت نام آغاز شود. تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه سراسری بهمن ماه نیز از سوی سازمان سنجش اعالم خواهد شد و تاکنون هیچ 

 .طالعیه ای از سمت این سازمان مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در نیمسال دوم منتشر نشده استگونه ا

  

 تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری مهر ماه

را دارند، می توانند در گروه های  1401داوطلبانی که قصد ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری  �🁈�

تجربی، انسانی، هنر و زبان در دوره های مختلف روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و پیام نور فرایند ریاضی، 

 .ثبت نام خودرا تکمیل کنند

برای ورودی مهر ماه همزمان با زمان انتخاب رشته کنکور  1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری  �🁈�

اطالعیه سازمان سنجش زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری همزمان با فرآیند  سراسری خواهد بود. مطابق با

شهریور ماه تمدید شد. اما افرادی که  6انتخاب رشته کنکور سراسری می باشد. مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون، تا 

 .من ماه اقدام کنندتوانند در نوبت بهبه بنا به دالیلی از اسم نویسی جا مانده اند، می

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/


 

 
 

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید معدل الزم برای رشته های بدون کنکور سراسریبرای اطالع از �� 

 نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری در زمان اعالم شده و یا در زمان تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه  

قابل انجام می باشد.متقاضیان ثبت نام در بدون کنکور دانشگاه سراسری برای ثبت نام باید مراحل زر را طی  های سراسری

 :نمایند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/


 

 
 

برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری باید از طریق سازمان سنجش اقدام نمایید. به این صورت که باید در ابتدا  ✅

 .شده و سپس گزینه سراسری را انتخاب نمایید  sanjesh.org وارد سامانه سنجش به نشانی اینترنتی

پس از باز شدن صفحه جدید باید گزینه سامانه پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری بهمن ✅

 .را انتخاب و کلیک نمایید 1401ماه سال 

 .ری را تهیه نماییددر مرحله بعد باید کارت اعتباری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراس✅

 .پس از خرید کارت اعتباری باید مجدد به صفحه اول بازگردید و گزینه ثبت نام جدید را انتخاب و کلیک نمایید✅

 .در مرحله بعد باید سریال کارت خریداری شده را وارد و گزینه تایید را انتخاب نمایید✅

  رد نماییددر آخر تمامی اطالعات خواسته شده را دقیق و با دقت وا ✅

توجه بفرمایید اگر امکان ثبت نام به هر دلیلی مانند کند بودن سرعت اینترنت و ... را دارید اصال نگران نباشد، زیرا ✅

تماس  9099075307مشاورین ایران تحصیل این کار را به راحتی برای شما انجام خواهند داد. کافی است با شماره تلفن 

 .کنکور سراسری را بدهید گرفته و درخواست ثبت نام بدون

 مشاوره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری بر اساس سوابق تحصیلی در زمان مشخص شده توسط سازمان سنجش انجام 

انجام بوده و در هر زمانی می شود و این نام نویسی تنها در زمان هایی که سنجش اطالعیه های خود را صادر می کند قابل 

تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری توسط سازمان سنجش طبق   نمی توان برای ثبت نام اقدام نمود. البته

روال سال های گذشته وجود دارد که داوطلبینی که قصد ثبت نام دارند و از آن جا مانده اند بتواند ثبت نام خود را تکمیل 

 .نمایند

 .تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری، پس از اتمام زمان نام نویسی و به صورت چند روز می باشد

شما عزیزان برای اطالع از آخرین اطالعیه و اخبار سازمان سنجش می توانید و همچنین شرایط و نحوه پذیرش می توانند 

در تماس باشید و از خدمات تحصیلی مرکز مشاوره ایران تحصیل  9099075307با مشاورین ایران تحصیل با شماره تلفن 

 .استفاده نمایید



 

 
 

 شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

افراد عالقه مند که تصمیم در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دارند باید ابتدا تمامی شرایط الزم جهت ثبت نام را 

 :ام نمایند. برخی از شرایط عمومی و اختصاصی مهم به صورت زیر استداشته و سپس اقدام به ثبت ن

 ثبت نام بدون کنکور شرایط عمومی

  اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان مورد قبول جمهوری اسالمی

  اعتقاد به قوانین جمهوری اسالمی و نداشتن سو پیشینه

 پذیرش قوانین دانشگاه

 بدون کنکورشرایط اختصاصی ثبت نام 

 فارغ التحصیلی پس از ثبت نام داوطلب الزامی است

  ارائه مدرک دیپلم نظام جدید و یا نظام قدیم

 سالمت جسمانی و روانی مطابق با رشته انتخابی

 در دوره روزانه قبول شده باشند نمیتوانند ثبت نام نمایند 1400افردی که در کنکور 

  انتخاب حداکثری صد کد رشته

  



 

 
 

 

  مدارک الزم جهت ثبت نام بدون کنکور

 :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری به شرح زیر است

 تمامی اطالعات شناسنامه فرد متقاضی❌

 .عکس پرسنلی با حجاب و پشت زمینه سفید که در سال جاری گرفته شده باشد ❌

 معدل دیپلم متقاضی❌



 

 
 

 ... لفن واطالعات محل سکونت، ت❌

  

 1401جدیدترین اخبار ثبت نام بدون کنکور سراسری 

 1401دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری  ��

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته های مختلف گروه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان را دارند می توانند دفترچه 

سازمان سنجش دریافت نموده و پس از بررسی فهرست رشته های ارائه شده برای اسم نویسی ثبت نام بون آزمون را از سایت 

  .خود اقدام نمایند. همزمان با شروع فرایند ثبت نام، این دفترچه نیز در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد

 1401سهمیه های پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری  ��

دانشگاه های سراسری اعم از سهمیه های منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، خانواده شهدا،  سهمیه های پذیرش بدون آزمون

درصد ظرفیت و رزمندگان می باشند که برای کسب اطالع بیشتر می توانید  ۵درصد ظرفیت، ایثارگران  ۲۵ایثارگران 

 .دفترچه انتخاب رشته و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی را مطالعه نمایید

  

 مطالب خالصه

پرداختیم. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل  1401 تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسریدر این مقاله به بررسی 

در رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری را دارند، باید در مهلت تعیین شده از سوی سازمان سنجش ثبت نام خود را انجام 

نتوانستند ثبت نام کنند و از اسم نویسی خود جا مانده اند، می توانند در مهلت مجدد ثبت نام بدون  دهند. افرادی که به هر دلیلی

 .کنکور دانشگاه سراسری در نیمسال بهمن ماه فرایند ثبت نام خود را انجام دهند

هیچ اعالمیه ای از سوی تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور سراسری چند روز پس از زمان اولیه ثبت نام خواهد بود و تاکنون 

سازمان سنجش در این خصوص منتشر نشده است. به محض اطالع رسانی، مطالب این مقاله نیز به روز رسانی خواهد شد. 

چنانچه در ارتباط با تمدید مهلت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سراسری سوال و ابهامی داشته باشید، می توانید با کارشناسان 

 .ادمی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا بهترین راهنمایی را به شما عزیزان ارائه دهندباسابقه ما در آک

 .کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله �� 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/تمدید-مهلت-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-های-سراسری.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/تمدید-مهلت-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-های-سراسری.pdf
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