
 

 
 

گزینه ها برای افرادی است که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی یکی از اصلی ترین  ارشد بدون کنکور پیام نور

ارشد دارند، می باشد. متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می توانند اقدام به ورود به این دانشگاه ها و تحصیل در مقطع 

پیام نور الزامی به نظر می  البته در این میان کسب اطالعاتی در رابطه با شرایط پذیرش ارشد بدون آزمون .ارشد نمایند

البته در این میان افرادی هم هستند  .رسد. زیرا در صورت نداشتن شرایط، امکان ثبت نام برای هر فرد متقاضی وجود ندارد

که به دنبال اطالع از رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور، نحوه و همین طور شرایط ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام 

تماس گرفته و از  9099075307هستند که برای کسب این اطالعات می توانند با مشاورین ایران تحصیل با شماره  نور نیز

در این نوشته، با ذکر نحوه، زمان و همین طور  .کارشناسان مجموعه ایران تحصیل راهنمایی های الزم را دریافت نماید

ر و رشته های پذیرنده این دانشگاه در خدمت شما دوستان و عزیزان شرایط ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نو

 .همیشه همراه هستیم

  

 ��اطالعیه  ��

با توجه به اعالم نتایج کارشناسی ارشد در مهرماه، پیش بینی می شود که ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام نور در اواخر 

  .آذر ماه آغاز گردد

  

  

  

  کور پیام نورکارشناسی ارشد بدون کن

پیام نور و ورود به رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور به دو صورت برای  نکورثبت نام کارشناسی ارشد بدون کامکان 

 .داوطلبان فراهم شده است

 نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورثبت ➕

  دانشگاه پیام نور در مراکز بین المللی  نام کارشناسی ارشد بدون کنکورثبت➕

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید ثبت نام کنکور ارشد برای کسب اطالع از شرایط�� 

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


 

 
 

  

  در مورد دوره فراگیر کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور چه می دانید؟

 .فراگیر از جمله راه های ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های پیام نور استدوره 

تا همین چند سال قبل هر فرد می توانست از طریق فراگیر برای ورود و ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون پیام نور هم 

 .اقدام کند

ی ارشد این دانشگاه امکان پذیر است و هرگز نمی توان اقدام به تحصیل اما در حال حاضر این امر تنها برای دوره کارشناس

 .در دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور به صورت بدون آزمون اقدام کرد

جهت کسب اطالعاتی دقیق تر و بهتر در رابطه با این موضوع و این که در حال حاضر چگونه می توان برای ادامه 

نکور دانشگاه پیام نور اقدامات الزم را انجام داد با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تحصیل در دوره بدون ک

 .تماس حاصل فرمایید



 

 
 

 

 .وارد شوید نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور برای کسب اطالعات بیشتر درباره�� 

  

 پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه پیام نور

استعدادهای درخشان در دانشگاه پیام نور به صورت  در بخش های باالتر خدمت شما عرض کردیم که پذیرش بدون کنکور

 .طرح استعدادهای درخشان هم برای افراد امکان پذیر است

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

اما توجه داشته باشید که همه افراد نمی توانند برای تحصیل در رشته های ارشد دانشگاه پیام نور به صورت بدون آزمون 

 .اقدامات الزم را انجام دهند

داری هر فرد از شرایطی خاص نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور مثال، شما برای شناخته به این صورت که برخور

شدن به عنوان استعداد درخشان و به دنبال آن ورود بدون کنکور به دانشگاه پیام نور باید معدل باالیی را در دوره 

لمی باشید در غیر این صورت امکان ورود در مجموع باید فرد موفقی در زمینه تحصیلی و ع.کارشناسی کسب کرده باشید

 .به دوره ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور برای شما دوست عزیز وجود ندارد

افرادی که دارای سهمیه استعداد درخشان هستند، باید خود را برای آزمون ورودی آماده نمایند و برای آمادگی این آزمون 

خوبی مطالعه نموده و آزمون بدهند. در صورت پذیرفته شدن داوطلب می توانند  باید، دروس ترم یک رشته مورد نظر را به

 .در ترم دو همان رشته مشغول به ادامه تحصیل شوند

 4تا  3دروس و منابع آزمون ورودی بر اساس سازمان سنجش مشخص می گردد، اما بیشتر مواقع و اکثر رشته ها شامل 

 .رشته مورد نظر باید به خوبی آن ها را مطالعه نمایددرس می باشد که داوطلب برای قبولی در 

درصد از معدل  20درصد از نمره کسب شده در آزمون تاثیر دارد و تنها  80در پذیرش بدون آزمون ارشد فراگیر پیام نور 

 .دوره کارشناسی در نمره نهایی داوطلب تاثیر گذار است

  

 نورزمان ثبت نام و پذیرش در ارشد بدون کنکور پیام 

زمان ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور به احتمال زیاد بعد از اعالم نتایج کارشناسی ارشد 

خواهد بود تا همه داوطلبانی که آزمون دادند و نتوانسته اند در این مرحله قبول شوند اقدام به نام نویسی در ارشد بدون 

 .نمایندpnu.ac.ir ق آدرس کنکور دانشگاه پیام نور از طری

از داشتن شرایط   ارشد بدون کنکور پیام نور شروع به ثبت نام داوطلبین نمود. داوطلبین پس برای اولین بار 1399در سال 

اما در سال ثبت نام ارشد بدون کنکور پیام پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور در آن ثبت نام کرده و وارد دانشگاه می شدند. 

هنوز خبری از ثبت نام نبوده و از طریق سازمان سنجش اطالع رسانی نشده است و پس از اعالم نتایج نهایی   1402نور 

 .ها موظف هستند تا ظرفیت خالی هر رشته را اعالم کرده و شروع به ثبت نام نمایندکارشناسی ارشد مسئولین دانشگاه

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید رثبت نام بدون کنکور پیام نوبرای کسب اطالع از شرایط �� 

http://pnu.ac.ir/portal/home/
http://pnu.ac.ir/portal/home/
https://irantahsil.org/category/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

  

 شرایط پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور

افرادی که هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی نمرات باالتری را نسبت به سایر هم رشته ای های خود اخذ کرده باشند، در 

 .اولویت ثبت نام قرار دارند

نکته مهم توجه داشته باشیم که این دانشگاه فقط در رشته هایی اقدام به پذیرش دانشجو می کند که تعدادی البته باید به این 

 .ظرفیت خالی وجود داشته و جر رشته های ارشد بر طبق سوابق تحصیلی باشد

 :شرایط پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور به شرح زیر است

 م نورشرایط عمومی ثبت نام بدون آزمون ارشد پیا

 نداشتن فساد اخالقی ��

 داشتن توانایی های جسمی متناسب با رشته انتخابی ��

 پایبند به نظام جمهوری اسالمی ایران ��

 عدم ارتکاب به اعمال خالف شئون تحصیلی ��

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور ارشد پیام نور

 :اختصاصی موارد زیر می باشد از جمله شرایط پذیرش بدون آزمون ارشد پیام نور به صورت

 .داوطلبان آقا باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند ��

 .دارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر که به تائید وزارت علوم رسیده باشد ��



 

 
 

 .فارغ التحصیل شدن دانشجویانی که در سال آخر کارشناسی تحصیل می کنند ��

  

 

 پیام نور شهریه ارشد بدون کنکور

دانشگاه های پیام نور از دسته دانشگاه های غیر دولتی ایران هستند و سیستم فعالیت آن ها بر اساس پرداخت هزینه از سوی 

ارشد بدون کنکور دانشجو برای ادامه تحصیل می باشد، از همین جهت یکی از مواردی که برای داوطلبین مهم است شهریه 

 .می باشد پیام نور



 

 
 

 �� اطالعیه ��

شهریه دانشجویانی که از طریق کنکور وارد دانشگاه پیام نور می شوند با افرادی که از طریق طرح فراگیر پذیرش می 

 .شوند یکسان می باشد

  

  

 :سازمان سنجش بر اساس اطالعیه ، میزان شهریه دانشگاه پیام نور را به صورت جدول زیر اعالم نموده است

  

 1401  پیام نور  ارشد  شهریه

رشته   تمامی

 ها

شهریه ثابت در 

  هر ترم

  شهریه متغیر هر واحد

دروس 

  نظری
  دروس عملی

دروس پایان نامه و پر 

  هزینه

1,719,250  161,345 476,100 789,532 

  

 6می تواند واحد درسی می باشد که هر دانشجو در هر ترم  32مقطع پایه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور دارای 

 :واحد اخذ نماید. با توجه به تعداد واحد های ترم، هزینه هر ترم به صورت زیر می باشد 12الی 

  

  پیام نور  ارشد  میزان شهریه

 4,500,000الی  3,500,000مبلغ  رشته علوم انسانی

 5,280,000الی  4,000,000مبلغ  فنی و مهندسی  رشته



 

 
 

 4,500,000الی  3,600,000مبلغ  علوم پایه  رشته

 4,500,000الی  3,300,000مبلغ  رشته هنر

  

 سایت ثبت نام و اعالم نتایج ارشد بدون کنکور پیام نور 

 تمامی متقاضیان برای ثبت نام و ارائه مدارک و سوابق تحصیلی خودشان باید به سامانه سنجش به نشانی اینترنتی

sanjesh.org   مدارک و اطالعات خواسته شده را درج نمایند و تمامی مراحل ثبت نام را به درستی مراجعه نماید و تمامی

 .و با دقت انجام دهند

پس از بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی، نتایج بر روی سامانه سنجش منتشر خواهد شد و داوطلبین باید با وارد 

 .تایج خود را مشاهده نمایندنمودن اطالعات داوطلبی خود وارد ناحیه کاربری خود شده و ن

بعد از مشاهده نتایج قبولی خود باید به دانشگاه قبول شده مراجعه کرده و ادامه ثبت نام خود را به صورت حضوری انجام 

 .دهد و ثبت نام خود را تکمیل نماید

م نمایند و یا نتایج خود را نتوانند ثبت نا  همچنین ایران تحصیل این امکان را به متقاضیان می دهد که اگر به هر دلیلی

تماس گرفته و در خواست خود  9099075307مشاهده کنند این کار را برایشان انجام هد. برای این کار کافی است با شماره 

 .را ذکر کنید

 نحوه ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور

مت شما دوستان و یاران همیشه همراه عرض کنیم که هر در رابطه با نحوه ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام نور باید خد

اقدام  سازمان سنجش آموزش کشور فرد می تواند برای ثبت نام در این دوره تحصیلی به صورت اینترنتی و از طریق سایت

 .کند

 sanjesh.org در واقع، شما باید برای ثبت نام در این مقطع از دانشگاه پیام نور آن هم به صورت بدون آزمون به آدرس

 .وارد شوید و تمامی مراحل و فرآیندهای الزم را برای ثبت نام طی کنید

 :پیام نور باید مراحل زیر را طی نمایندبرای ثبت نام متقاضیان شرکت در کارشناسی ارشد 

 .شده و دفترچه راهنمای ثبت نام را دانلود نمایید  sanjesh.org ابتدا وارد سامانه سنجش به نشانی اینترنتی ⏪

 .تمامی رشته های اعالم شده را با دقت مشاهده نمایید  سپس به مطالعه دقیق دفترچه نموده ⏪

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/
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/


 

 
 

 .باید تمامی مدارک را آماده کرده و سپس کارت اعتباری ثبت نام آزمون را تهیه نماییددر مرحله بعد برای ثبت نام  ⏪

در آخر فرم ثبت نام را با دقت پر کرده و تمامی اطالعات خواسته شده را وارد و در پایان کد رهگیری را دریافت ⏪

 .نمایید

  

یندهای الزم برای ثبت نام کارشناسی بدون آزمون پیام اگر به دنبال کسب اطالعاتی به روز و دقیق در رابطه با نحوه و فرآ

 .نور هستید می توانید از کمک مشاوری خبره در این حوزه استفاده کنید

 .مشاوران ما آماده ارائه خدمات مشاوره در رابطه با نحوه ثبت نام در مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور هستند



 

 
 

 

 .کلیک کنید ثبت نام دکتری پیام نور اماراتبرای اطالع از �� 

  

 ررشته های ارشد بدون کنکور پیام نو

در زمان ثبت نام در دفترچه راهنمای آزمون قرار می گیرد. به دلیل اینکه مرحله   رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور

جداگانه ای برای انتخاب رشته ارشد بدون کنکور بر گزار نمی گردد، داوطلبین عالقه مند به انتخاب رشته های ارشد بدون 

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


 

 
 

خود را همزمان با ثبت نام انجام بدهند. ما برای شما لینک آخرین دفترچه منتشر شده کنکور پیام نور باید اولویت رشته ای 

 :ارشد بدون کنکور پیام نور را قرار داده ایم

 دانلود فایل دفترچه��  آخرین دفترچه منتشر شده ارشد بدون کنکور پیام نور 

  

  

 :همچنین برخی از رشته های مهم ارشد بدون کنکور پیام نور به شرح زیر است

  

 رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور علوم انسانی

 علوم اقتصادی در گرایش های مختلف مختلف  رایش هایآب و هواشناسی در گ

آسیب شناسی ورزشی و حرکات  

 گرایش حرکات اصالحی اصالحی
 علوم سیاسی 

 علوم قرآن و حدیث آموزش زبان انگلیسی 

 فلسفه و حکمت اسالمی آموزش زبان فارسی 

 مختلففیزیولوژی ورزشی گرایش های   آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 

  مدیریت دولتی گرایش مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی 

  کارآفرینی اخالق در گرایش های مختلف 

مدیریت فناوری اطالعات در گرایش های 

 مختلف
 مدیریت امور شهری

 مدیریت آموزشی برنامه ریزی درسی 

 مترجمی زبان انگلیسی ادیان و عرفان  
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گرایش های الهیات و معارف اسالمی  

 مختلف
  مدیریت بازرگانی 

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی  روان شناسی اسالمی در گرایش های مختلف

 مدیریت کسب کار در گرایش های مختلف برنامه ریزی آمایش سرزمین

  

 علوم پایه رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور 

 ژنتیک آمار ریاضی

 مختلفشیمي گرایش های    آموزش ریاضی 

 فیزیک گرایش های مختلف بیوشیمی

 علوم زمین گرایشهای مختلف بیوفیزیک

ریاضی كاربردی گرایش مختلف و ریاضی محض گرایش 

 مختلف
 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

 زیست شناسی گیاهی گرایش مختلف  زیست شناسي جانوري 

  

 فنی و مهندسی  رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور

  گرایش های مختلف  مهندسی فناوری اطالعات  مهندسی برق

  مهندسی کامپیوتر گرایش های مختلف  مهندسی شیمی گرایش های مختلف

  مهندسی مکانیک گرایش های مختلف مهندسی صنایع گرایش های مختلف

 مهندسی مواد گرایش های مختلف مهندسی عمران گرایش های مختلف

  



 

 
 

 کنکور پیام نور کشاورزیرشته های ارشد بدون 

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی اقتصاد كشاورزی گرایش های مختلف

 توسعه روستایی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

 علوم دامی گرایش تغذیه دام بیوتكنولوژی كشاورزی

  

 رشته های ارشد بدون کنکور پیام نور هنر

 پژوهش هنر 

 طراحی شهری 

 مهندسی معماری 

 .لیک نماییدکثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد برای اطالع از �� 
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 مزیت ارشد بدون کنکور پیام نور

یکی از بهترین مزیت های دانشگاه پیام نور، مشخص بودن منابع و کتاب های آن است و هر دانشجو در هر شهری یک 

 :کتاب را خوانده و همگی یکسان هستند.برخی دیگر از مزیت های این دانشگاه به شرح زیر است

 نورمزیت ارشد بدون کنکور پیام 

  شهریه مناسب تر نسبت به دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی



 

 
 

 امکان تحصیل برای تمامی افراد که شاغل هستن و امکان حضور در کالس را ندارند

 مدرک این دانشگاه معتبر و زیر نظر وزارت علوم می باشد

 حوزه امتحان پایان ترم توسط دانشجو مشخص می گردد

 .نهاد های حمایتی هستند از تخفیف شهریه می توانند استفاده نمایندافرادی که تحت پوشش 

 .دانشجو پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، می تواند بالفاصله برای مقطع دکتری شرکت نماید

 .می گردددر مدرک تحصیلی فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور عبارت هایی نظیر فراگیر، غیرحضوری، بدون کنکور درج ن

  

  

 اخبار پیرامون ارشد بدون کنکور پیام نور

 های فراگیر کارشناسی ارشدنام پذیرفته شدگان دورهشرایط ثبت ��

شدگان های سازمان سنجش آموزش کشور روز گذشته از اعالم اسامی پذیرفتهدکتر حسن مروتی معاون امور آزمون

پذیری کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در تحصیالت تکمیلی دانشهای فراگیر های تحصیلی آزمون ورودی دورهرشته

 .نوبت بیست و دوم و دانشگاه آزاد اسالمی در نوبت اول خبر داد

 لغو ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ��

ها و ایر دانشگاهسازمان سنجش اعالم کرد: با توجه به نامه وزارت علوم مبنی بر پذیرش دوره های فراگیر برای س

 .نام این دوره در دانشگاه پیام نور انجام نخواهد شدموسسات آموزش عالی، ثبت

  

 خالصه مطلب

در حال حاضر یکی از بهترین راه ها برای ادامه تحصیل بدون آزمون سراسری می باشد،  ارشد بدون کنکور پیام نور

 .ق می توانند اقدام به تحصیل در این رشته نمایندهمانطور که در طول این مقاله گفته شد افراد از دو طری

در این دانشگاه های شهریه محور اغلب رشته های دانشگاهی تحصیل می شود و متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط 

می شرایط و هزینه های تحصیل بدون کنکور در ارشد دانشگاه پیام نور هر ساله متفاوت  .می توانند اقدام به ثبت نام کنند



 

 
 

اگر پس از مطالعه این مقاله پرسشی در مورد ارشد بدون  .باشد و از سوی دانشگاه پیام نور به متقاضیان اعالم می گردد

کنکور پیام نور داشتید می توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس گرفته و یا از طریق همین مقاله کامنت بگذارید. 

 .عزیزان خواهند بودکارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ گو شما 

  

 . ��کلیک کنید کاربران گرامی، برای دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف�� 

  

  

 �� پادکست صوتی مقاله ��

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/89-1.mp3"][/audio] 
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