
 

 
 

برای سال تحصیلی جاری منتشر شده است. در سالیان اخیر با گسترش  دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی

های براساس سوابق تحصیلی )بدون های آموزش عالی در كشور، امكان برخورداری داوطلبان از پذيرش در رشتهظرفیت

ا هدف اجرای ها و مؤسسات آموزش عالی فراهم شده است. پذيرش دانشجويان از اين طريق بآزمون( در ورود به دانشگاه

شهريورماه سال  10ها و مراكز آموزش عالی كشور، مصوب شده در تاريخ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه

هاي های صرفاً براساس سوابق تحصیلی، در دورهمحل/شود. پذيرش در رشتهدر مجلس شورای اسالمی، انجام می 1392

ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات ودگردان دانشگاهروزانه، نوبت دوم )شبانه(، مجازی و پرديس خ

گیرد. ثبت نام از طريِق دفترچه پذيرش با سوابق تحصیلی سراسری، با رعايت قوانین آموزش عالي غیرانتفاعی صورت می

انتخابی وی توسط سازمان و مقررات مربوطه و با مالك معدل كتبی يا كل ديپلم، با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته 

 .شودسنجش آموزش كشور اجرا می

بايست با تهیه دفترچه راهنمای ها، میمتقاضیان استفاده از دفترچه بدون کنکور سراسری يا پذيرش بدون آزمون دانشگاه

ند با بررسی لیست توانها، شرايط و ضوابط پذيرش را به دقت مطالعه کنند. دانشجويان واجد شرايط میثبت نام اين دانشگاه

های بدون کنکور مندرج در دفترچه، ثبت نام نهايی خود را در فراخوان دفترچه بدون کنکور سراسری انجام رشته/محل

 .دهند



 

 
 

[caption id="attachment_130673" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]تاریخ انتشار دفترچه پذیرش بدون آزمون سراسری

 شار دفترچه پذیرش بدون آزمون سراسریتاریخ انت

پذيرند. برای هر های سراسری دو بار در سال به صورت بدون کنکور و صرفا براساس سوابق تحصیلی دانشجو میدانشگاه

شود. داوطلبان گرامی فرصت اين را دارند که ترم تحصیلی يک بار دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی منتشر می

ها، دفترچه پذيرش با سوابق های ترم بهمن دانشگاهنام در ورودی مهرماه، و يا برای ثبت نام همراه با ورودیيا برای ثبت 

های اعالم شده در هر دوره ها و رشتهتحصیلی سراسری را تهیه کرده و ثبت نام کنند. با توجه به اينکه ممکن است ظرفیت

  .شوددر هر ترم تحصیلی، يک دفترچه جداگانه منتشر میدچار تغییرات و اصالحات شود، عموما برای پذيرش 



 

 
 

منتشر و نتايج آن اعالم شده است. برای  دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی ورودی مهرماهالزم به ذکر است که 

مرداد ماه انجام  24تا  18شود که ثبت نام در سال جاری در بازه شتن داوطلبان از مهلت ثبت نام مهرماه، اضافه میاطالع دا

شدگان اعالم شد. افراد قبول شده در اين ثبت نام هفته اول مهرماه را فرصت شد و هفته آخر شهريور ماه اسامی پذيرفته

  .ت نام کننداند، ثبداشتند تا در دانشگاهی که قبول شده

هنوز تاريخ دقیقی برای انتشار دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی برای ترم بهمن اعالم نشده است. معموال دفترچه 

های سراسری در آذرماه بدون کنکور سراسری مربوط به ترم بهمن، با آغاز مهلت تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه

شود. سال گذشته بازه ثبت نام در دفترچه اين صفحه با اطالعات جديد بروز میمنتشر خواهد شد که به محض انتشار 

 .آذرماه بود و ثبت نام دانشجويان پذيرفته شده در هفته اول دی ماه انجام شد 20تا  14فراخوان ترم بهمن از 

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلیبرای کسب اطالعات بیشتر درباره ��

 دانلود دفترچه پذیرش بدون کنکور سراسری

های سراسری کشور برای ورودی ترم بهمن نیز به صورت بدون آزمون دانشجو پذيرش بر ورودی مهرماه، دانشگاه عالوه

شود. ها گاهی اوقات تحت عنوان تکمیل ظرفیت نیز مطرح میکنند. پذيرش بدون آزمون ورودی بهمن اين دانشگاهمی

، برای ۱۴۰۱ترچه پذيرش با سوابق تحصیلی سراسرِی ترم بهمن داوطلبان بايد پس از انتشار فراخوان ثبت نام، با دانلود دف

  .ثبت نام و انتخاب رشته آماده باشند

متقاضیان دقت داشته باشند که قبل از شروع ثبت نام حتما مفاد دفترچه را به دقت و کامل مطالعه کرده تا اخاللی در ثبت نام 

هر، در مرداد ماه سال جاری منتشر شده است که از اين ايشان صورت نگیرد. دفترچه بدون کنکور سراسری ورودی م

لینک قابل دانلود است. برای کسب اطالعات تکمیلی توسط داوطلبان، دفترچه بدون کنکور سراسری ورودی بهمن سال 

گذشته برای دانلود و مطالعه در سايت قرار گرفت. به محض انتشار دفترچه مروبط به ثبت نام و انتخاب رشته ورودی 

 .همن، اين صفحه با دفترچه جديد بروز خواهد شدب

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/CS_SarNoExam1402_v1-1.pdf
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_/


 

 
 

[caption id="attachment_130674" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]دانلود دفترچه پذیرش بدون کنکور سراسری

 شرایط ثبت نام دفترچه بدون آزمون

های مورد پذيرش در محل/لیست تمام رشته شرايط ثبت نام دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی با جزئیات کامل و

ورودی مهر و بهمن سازمان سنجش و اموزش کشور وجود دارد. برای تسهیل کسب اطالعات توسط داوطلبان  دفترچه

دارای دو دسته  دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسریشوند. شرايط عزيز، شرايط ثبت نام دفترچه به اختصار معرفی می

 .شرايط عمومی و شرايط اختصاصی است

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 شرايط عمومی

 اسالم و يا يكی از اديان مطرح در قانون اساسی کشوراعتقاد به دين  ��

 عدم اثبات دشمنی )نه اعتراض( نسبت به نظام کشور ��

 در صورتی كه دانشجو سابقا با نظام کشور عداوتی داشته، بايد تغییر در نظر او نسبت به نظام کشور اثبات شود :تبصره��

 فراماسونی و نظاير ايشانهای غیرقانونی، عدم سابقه عضويت در سازمان ��

 عدم اثبات فساد اخالقی داوطلب ��

 عدم اعتیاد به مواد مخدر توسط داوطلب ��

 شرايط اختصاصی

واحدی( يا -واحدی يا ترمی-دانشگاهی )نظام سالی، يا گواهینامه دوره پیش6-3-3داشتن مدرک ديپلم نظام آموزشی جديد  ��

، ديپلم دوره چهارساله دبیرستان نظام قديمف يا داشتن مدرک كاردانی )فوق 1401شهريور  31اخذ آن حداكثر تا تاريخ 

 ديپلم( و يا مدرك سطح يک حوزوی

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، دارندگان مدرک كاردانی دارندگان مدرک كاردانی )فوق ديپلم( دانشگاه :1تبصره ��

در مقطع كاردانی )فوق ديپلم(  1401شهريور  31يخ پیوسته و همچنین آن دسته از داوطلبانی كه حداكثر تا تار

 .توانند در اين مرحله ثبت نام خود را انجام دهندشوند، میالتحصیل میفارغ

های تحصیلی مورد نیاز وزارت بهداشت )مشمولین خدمات اجباری قانون خدمت التحصیالن رشتهفارغ :2تبصره ��

 .دوره خدمت خود را به اتمام برسانند 1401شهريور  31د حداكثر تا تاريخ پزشكان و پیراپزشكان( در مقطع كاردانی باي

 31های تحصیلی غیرپزشكی حداكثر تا تاريخ های تحصیلی گروهالتحصیالن دوره كاردانی رشتهفارغ :3تبصره ��

 .میل کرده باشندتنها به شرطی قادرند در اين مرحله شركت کنند كه تعهدات و خدمات قانونی خود را تک 1401شهريور 

نامه آموزشی و همچنین دانشجويان دانشجويان محروم از تحصیل آموزشی، موضوع موارد مرتبط در آيین :4تبصره ��

اند نیز، مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافی، پس از تسويه مقطع كارشناسی كه مدرک معادل كاردانی را اخذ کرده

صندوق رفاه دانشجويان »و « اداره كل امور دانشجويان داخل»مربوطه و همچنین  حساب كامل با مؤسسه آموزش عالی

، و در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه )براي برادران( حق ثبت نام داشته و محدوديتی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امی تعهدات مربوط را پس از اتمام توانند تمشود. مشخص است اين دسته از داوطلبان میها در انتخاب رشته نمیشامل آن

 .تحصیالت خود به صورت يكجا انجام دهند



 

 
 

كنند، در اين مرحله از ثبت نام و انتخاب رشته الزم است که شرايط دانشجويانی كه از معافیت تحصیلی استفاده می ��

 .مندرج در مقررات وظیفه عمومی که در دفترچه ذکر شده را دارا باشند

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید سهمیه مناطق در کنکورات تکمیلی درباره برای کسب اطالع��

 سراسری های مندرج در دفترچه پذیرش بدون کنکورسهمیه

کنند، امکان ها امتحان میمانند دانشجويانی که از طريق شرکت در آزمون سراسری بخت خود را برای ورود به دانشگاه

استفاده از انواع سهمیه در دفترچه بدون کنکور سراسری نیز وجود دارد. داوطلبان دقت داشته باشند که اگر کارت اعتباری 

اند، نیازی به ثبت نام مجدد برای استفاده از امکان دفترچه بدون آزمون يداری کردههای با آزمون را خرشرکت در رشته

  .اساس سوابق تحصیلی وجود ندارد

هايی است که در دفترچه پذيرش با سوابق هايی که برای انتخاب رشته در دفترچه با ازمون وجود دراد، تقريبا همانسهمیه

ها و نحوه و میزان تاثیر هر کدام با ذکر جزئیات در هر دو دفترچه ورودی هتحصیلی سراسری هم وجود دارد. لیست سهمی

های موثر در دفترچه مهر و بهمن قابل دسترسی است. برای تسهیل کسب اطالعات توسط داوطلبان عزيز، لیست سهمیه

 .شودبه اختصار شرح داده می 1401بدون کنکور سراسری 

 .است 3يا  2، 1با دفترچه آزمون سراسری که سهمیه هر منطقه  بندی شده مطابقدسته -سهمیه مناطق  ✅

 سهمیه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا ✅

شود. )مجموع داوطلبان با آزمون و سوابق نفر از داوطلبان بومی هر منطقه اعطا می 500به  -سهمیه مناطق محروم  ✅

 تحصیلی(

 ان، و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگانهای جنوب استان کرمسهمیه داوطلبان شهرستان ✅

 سهمیه داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر باليای طبیعی ✅

 سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان ✅

 سوزی مدارسسهمیه داوطلبان دچار سوختگی در حادثه آتش ✅

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

[caption id="attachment_130675" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]های مندرج در دفترچه پذیرش بدون کنکور سراسریسهمیه

 نحوه گزینش دانشجویان براساس دفترچه پذیرش بدون کنکور

های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی به روش متمركز خواهد بود. فقط معدل كتبی يا معدل كل داوطلبان واجد پذيرش رشته

 .الک و مبنای پذيرش قرار میگیردشرايط، با توجه به نوع ديپلم م

شود، و نظر به از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً بر اساس سوابق تحصیِل ايشان )معدل كتبی يا معدل كل ديپلم( انجام می

اينكه دروس امتحانی داوطلبان دارای ديپلم با توجه به نوع ديپلم آنان )رياضی، تجربی، انسانی و ...( متفاوت است، لذا 

کند متفاوت باشد، درصد اعمال معدل متفاوت نچه نوع ديپلم داوطلب با گروه تحصیلی كه داوطلب در آن شرکت میچنا

 .خواهد بود



 

 
 

در خصوص میزان تغییرات نحوه احتساب معدل، برای سنجِش داوطلبانی که نوع ديپلم آنان با گروه آموزشی که در آن 

جدول مربوط به ضريب معدل را در دفترچه پذيرش بدون کنکور سرارسی شود اند تفاوت دارد، پیشنهاد میداوطلب شده

مطالعه نمايید. بديهی است که در صورت ايجاد تغییرات در جدول ورودی بهمن سال جاری با جدول سال قبل يا جدول 

 .شودام میماه که به زودی منتشر خواهد شد انجورودی مهرماه، مالک تغییرات در ضريب، بر اساس جدول ورودی بهمن

در صورت مغايرت اطالعات وارد شده در دفترچه با اطالعات حقیقی داوطلب، از ادامه ثبت نام آنان جلوگیری به عمل 

 .آيد. مطالعه دفترچه بدون کنکور سراسری برای ثبت نام در اين مدل پذيرش، بیش از هر اقدام ديگری ضروری استمی

 اخبار پیرامون دفترچه پذيرش بدون کنکور

 امتیازات دفترچه بدون آزمون سراسری��

با وجود امکان ثبت نام در دفترچه بدون آزمون سراسری، داوطلبانی که فرصت ثبت نام در آزمون سراسری را از دست 

توانند با خريد کارت اعتباری انتخاب رشته و تکمیل دفترچه شانس ديگری برای ورود به دانشگاه برای خود اند، میداده

 .نندايجاد ک

اند سر جلسه کنکور حضور بهم رسانند، داوطلبان عزيزی که در آزمون سراسری ثبت نام کرده اما به هر دلیلی نتوانسته

های بدون توانند با تهیه دفترچه پذيرش با سوابق تحصیلی سراسری و بدون نیاز به خريد کارت اعتباری جديد، در رشتهمی

 .د به دانشگاه را از دست ندهندآزمون انتخاب رشته کنند تا شانس ورو

اند، دانشجويانی که که کارت اعتباری شرکت در آزمون سراسری را دريافت کرده و در جلسه کنکور سراسری شرکت کرده

های دفترچه پذيرش با سوابق تحصیلی سراسری را توانند بدون نیاز به ثبت نام مجدد و خريد کارت اعتباری جديد، رشتهمی

 .چه انتخاب رشته وارد کنندنیز در درفتر

های اخیر در اختیار داوطلبان کنکور گذاشته است از اين حیث با فرصتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال

های دولتی از میان رفته و داوطلبان اهمیت است که شرکت و قبولی در کنکور سرارسی بعنوان تنها راه ورود به دانشگاه

  .از شرکت و قبولی در کنکور برای ورود به دانشگاه خواهند داشتعزيز شانسی به غیر 

 خالصه مطلب

منتشر شده است. هرساله با نزديک شدن به شروع هر ترم تحصیلی، دفترچه  دفترچه بدون آزمون اساس سوابق تحصیلی

رچه پذيرش با سوابق های مورد پذيرش در آن وجود دارد. دفتمحل/شود که لیست رشتهبدون کنکور سراسری منتشر می

هايی که تحصیلی سراسری مربوط به ورودی ترم مهر در مرداد ماه منتشر شد و داوطلبان واجد شرايط توانستند در دانشگاه

 .اند ثبت نام کنند. دفترچه بدون کنکور سراسری مربوط به ترم بهمن نیز در روزهای آتی منتشر خواهد شدپذيرش شده

های منتشر شده، برای پذيرش بدون آزمون در دانشگاه توانند از میان کد/رشتهعه اين دفترچه میداوطلبان با تهیه و مطال

اقدام به انتخاب رشته نمايند. دفترچه ورودی مهر و دفترچه ورودی بهمن سال گذشته در پايگاه اينترنتی سازمان سنجش و 



 

 
 

مون اساس سوابق تحصیلی مربوط به ترم بهمن سال در متن باال قرار داده شده است. به محض انتشار دفترچه بدون آز

 .تحصیلی جاری، اين مطلب بروز خواهد شد

 ��.کلیک کنید pdf برای دانلود مطالب اين صفحه بصورت��
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