
 

 
 

مدارک الزم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از جمله موارد ضروری قبل از ثبت نام 
است که باید آن ها را آماده نمایید. در واقع قبل از ثبت نام کنکور ارشد، ابتدا باید نسبت 

می افرادی که شرایط ثبت به لیست مدارک مورد نیاز اطالعات الزم را بدست آورید. تما
نام در کنکور سال جاری را دارند، الزم است قبل از ثبت نام در کنکور برای آماده سازی 
مدارک الزم برای ثبت نام آزمون ارشد، اقدامات الزم را انجام دهید. زیرا اگر مدارک ناقص 

 .باشد، در مراحل ثبت نام با مشکل مواجه خواهید شد

  

  

 برای ثبت نام آزمون ارشدلیست مدارک الزم 

پس از انتشار دفترچه ثبت نام کنکور ارشد، الزم است متقاضیان شرایط و مدارک مورد  
 .نیاز برای ثبت نام را مطالعه کنند

بنابراین، تمامی داوطلبان ارشد دانشگاه های سراسری اعم از دوره روزانه، شبانه، پردیس 
ده کردن تمامی مدارک الزم برای ثبت نام خودگردان و یا آزاد می توانند پس از آما

مراجعه کرده و فرم ثبت نام  sanjesh.org کارشناسی ارشد به سایت سنجش به نشانی
 .خود را تکمیل نمایند

 :شامل موارد زیر می شود 1402مدارک الزم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 

 فایل عکس اسکن شده✅

 سریال کارت اعتباری ثبت نام✅



 

 
 

 مدارک شناسایی و تحصیلی✅

بر اساس مندرجات دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد مشخصات فایل عکس اسکن شده 
 :داوطلب به شرح زیر می باشد

 .که در سال جاری گرفته شده باشد 6*4یا  3*4عکس تمام رخ ✅

کیلوبایت مورد  70و حداکثر حجم آن  JPG عکس اسکن شده فقط باید با فرمت✅
 .پذیرش است

 .پیکسل باشد 200*300و حداقل  300*400اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ✅

تصویر داوطلب به صورت واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه مورد ✅
 .پذیرش است

 .حاشیه های زاید عکس اسکن شده در صورت حذف شدن، مورد پذیرش خواهد بود✅

 .ذیرش استعکس رنگی و دارای زمینه سفید مورد پ✅

  

  

 .کلیک کنید ثبت نام کنکور ارشد برای اطالع از

  

  

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


 

 
 

مه و .... ( قابل : اسکن عکس از روی کارت های شناسایی ) کارت ملی، شناسنا1تبصره 
قبول نبوده و الزم است داوطلبان به منظور اسکن عکس، از اصل عکس پرسنلی خود و 

 .مطابق توضیحات فوق استفاده نمایند

 .: عکس خانم ها باید با حجاب باشد2تبصره 

 .: در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام باطل خواهد شد3تبصره 

مومی بود، گاهی برخی افراد دارای شرایط خاص نیاز این مواردی که بررسی شد مدارک ع
است یک سری مدارک دیگر را نیز آپلود نمایند که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم 

 .کرد

  

  



 

 
 

 

  

  

 سریال عالقه مندی ثبت نام 

برای انتخاب رشته در دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی باید گزینه عالقه مندی های 
مربوطه را فعال نماید. به عالوه واریز کردن هزینه ثبت نام نیز از طریق کارت های اعتباری 

 .که جداگانه باید پرداخت شود

 کد پیگیری مربوط به سهمیه

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/نحوه-ارسال-مدارک-ارشد.jpg


 

 
 

ارگران می باشند، الزم است تا با مراجعه به متقاضیانی که دارای سهمیه رزمندگان و ایث
رقمی سهمیه های مذکور را گرفته و در هنگام ثبت نام وارد  12واحد مربوطه، کد پیگیری 

نمایند. توجه داشته باشید که این کد، هر ساله تغییر می کند و داوطلبانی که سال گذشته 
نکور بعدی خود، کد جدیدی را در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند، باید برای ک

 .بگیرند

 کد پیگیری اتباع غیر ایرانی

برای افراد غیر ایرانی که قصد ثبت نام در کنکور را دارند، نیاز است کد پیگیری اتباع 
 .دریافت شود

 اطالعات هویتی و تحصیلی 

برای پر کردن فرم های ثبت نام نیاز است که اطالعات هویتی و تحصیلی خود را به 
 درستی وارد نمایید. برای وارد کردن این اطالعات توصیه می شود که در زمان ثبت نام
شناسنامه و کارت ملی خود را در اختیار داشته باشته و نسبت به مهم ترین و اساسی 

خ اخذ مدرک، آخرین معدل مکتسبه، کد مجموعه ترین مشخصات تحصیلی خود )تاری
 .اطالعات الزم را از قبل جمع آوری کرده باشید…( امتحانی اول و شناور و

توصیه ما به شما این است که قبل از وارد کردن اطالعات، ابتدا پیش نویس ثبت نام در 
 .آخرین صفحه را پر کرده و سپس دیگر اطالعات را وارد نمایید

شتباهی در درج مشخصات متقاضی در سامانه پدید آید، امکان ویرایش اگر خطا و ا
اطالعات ثبت نام کارشناسی ارشد در مهلت قانونی نام نویسی، تمدید مهلت ثبت نام 
کنکور ارشد و مهلت مجدد برای ویرایش وجود خواهد داشت. همچنین شما می توانید 



 

 
 

کنکور کارشناسی ارشد، نسبت به  با مراجعه به باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه
 .رفع مشکالت پیش آمده اقدام کنید

 تشکیل پرونده داوطلبان معلول

سازمان سنجش برای داوطلبان نابینا یا کم بینا، ناشنوا یا کم شنوا و یا معلول جسمی  
نیازمند مدارکی است که بتواند وضعیت آن ها را از سازمان بهزیستی استعالم  حرکتی 

ر صورت تایید، خدمات و تسهیالت الزم را به آن ها ارائه خواهد دهد. به همین نموده و د
دلیل آن دسته از داوطلبانی که در سازمان بهزیستی پرونده تشکیل نداده اند باید با 

 .مراجعه به ادارات بهزیستی محل سکونت خود نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند

 فرم معدل 

ان سال آخر کارشناسی: آن دسته از داوطلبانی که در زمان فرم مخصوص معدل دانشجوی
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشجوی سال آخر کارشناسی هستند و حداکثر تا تاریخ 

فارغ التحصیل خواهند شد ملزم به تکمیل فرم مخصوص معدل می  1402شهریور  31
رشد چاپ می شود و باشند. این فرم در انتهای دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ا

 .داوطلبان باید آن را تکمیل و پس از تایید دانشگاه محل تحصیل، نزد خود نگه دارند

  

  

 .کلیک کنید شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد برای اطالع از

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-99/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-99/


 

 
 

  

  

 اطالعات الزم برای تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد

فرم تقاضانامه کنکور مدارک و اطالعات فردی الزم برای ثبت نام اینترنتی و تکمیل 
 :کارشناسی ارشد شامل موارد زیر می شود که باید تکمیل گردد

 نام خانوادگی، نام و نام پدر✅

 شماره شناسنامه✅

 شماره سری و سريال شناسنامه ✅

 تاریخ دقيق تولد✅

 شماره ملی ✅

 كد رشته تحصيلی دوره كارشناسی✅

 تاریخ دقيق دريافت مدر كارشناسی ✅

 موسسه آموزش عالی محل دريافت مدرک تحصيل كد دانشگاه يا✅

 تاريخ دقيق ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسی✅

 كد و نام رشته امتحانی✅



 

 
 

 كد رشته محل های انتخابی✅

 آدرس دقيق پستی✅

 منطقه شهرداری محل سكونت ✅

 كدپستی ✅

 شماره تلفن ثابت و همراه✅

پس از ارسال تمامی اطالعات نیاز است داوطلبان کد پیگیری که به آن ها داده می شود 
 .نزد خود نگاه دارند و همچنین یک نسخه از آن را چاپ نمایند

  

  

 .کلیک کنید دفترچه ثبت نام ارشد برای دانلود

  

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 

  

  

 دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتی

همانطور که در قسمت های قبل اشاره کرده بودیم در انتهای دفترچه یک فرم پیش نویش 
. پس از پر کردن این فرم نیاز تقاضانامه وجود دارد که توصیه می شود، ابتدا آن پر شود

است داوطلبان به وبسایت اینترنتی مراجعه کرده و بندهای فرم اینترنتی را به صورت 
 .کامل و صحیح پر نمایند

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/جزییات-مدارک-ارشد-1402.jpg


 

 
 

توجه داشته باشید که در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه 
زمون، قبولی وی لغو و از ادامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذيرفته شدن در آ

تحصيل متقاضی جلوگيری می شود پس حتمًا اطالعات را صحیح و بدون نقص وارد 
 .کنید

  

  

 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/بارگزاری-مدارک-ارشد.jpg


 

 
 

  

 مشاوره مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد

جمع آوری مدارک الزم برای ثبت نام آزمون ارشد، ممکن است به دلیل کمبود   در هنگام
وری اطالعات برخی افراد اطالعات اشتباه جمع آوری کرده و یا به صورت زمان در جمع آ

کلی اطالعات خود را اشتباه وارد نمایند. گاهی هم مشکالتی در مرحله آپلود تصاویر به 
وجود می آید که نیاز است در اسرع وقت به آن ها رسیدگی شود. البته سازمان سنجش 

مجدد   لت زمانی را جهت ویرایش و یا ثبت نامدر این مراحل برای ویرایش اطالعات، مه
 .متقاضیان فراهم کرده است

از این رو متقاضیان در صورت درج اطالعات نادرست در فرم اینترنتی خود می توانند 
نمایند و یا از باجه های رفع  نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نام کارشناسی ارشد اقدام 

اسی ارشد کمک بگیرند. به عالوه یکی از نکات مهم نقص کارت ورود به جلسه کنکور کارشن
در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد، توجه به این نکته است که داوطلبان باید در فرم ثبت 
نام ارشد عالوه بر اطالعات فردی خود؛ معدل کاردانی و کارشناسی خود را بدرستی وارد 

 .وجود نیاید نمایند تا پس از ثبت نام مشکلی برای متقاضیان ارشد به

کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال جاری در صورتی که در رابطه با مدارک الزم 
برای ثبت نام کارشناسی ارشد و یا مراحل ثبت نام کنکور ارشد سواالتی را در ذهن خود 

 .داشته باشند می توانند از طریق تماس با مشاوران پاسخ سواالت خود را بگیرند

  

  



 

 
 

 خالصه مطلب

ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی مدارک الزم برای ثبت نام آزمون ارشد بپردازیم. 
کلیه مدارک مورد نیاز به همراه نحوه پر کردن فرم های مورد نیاز بررسی شد و همچنین 

اگر تمامی مراحل ثبت نام را به درستی انجام   نکات مشاوره ای را نیز به شما ارائه دادیم.
ید، اما در بارگزاری مدارک شما نقصانی وجود داشته باشد، قبولی لغو خواهد شد. پس ده

در بارگزاری مدارک و وارد کردن اطالعات توجه کافی را داشته باشید. در صورت نیاز به 
 .اطالعات بیشتر نیز می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

  

 


