
 

 
 

ثبت  برخی از افراد تصمیم دارند تا در رشته های دانشگاه بدون کنکور پیام نور ثبت نام نمایند. آن ها برای این کار ابتدا باید شرایط

ته و سپس در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور اقدام نمایند. عالوه بر شرایط، را دانس نام بدون کنکور پیام نور

آن ها باید مدارکی را نیز با خود به همراه داشته و با تمامی رشته های دانشگاه پیام نور بدون آزمون آشنا باشند. سپس، مرحله به 

  .به درستی انجام دهندمرحله و از طریق اینترنت، فرایند ثبت نام را 

به یاد داشته  اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید از طریق سوابق تحصیلی خود در دانشگاه پیام نور نام نویسی کنید باید

نسته و باشید که ابتدا الزم است از زمان ثبت نام در هر دو ترم مهر و بهمن اطالع یابید. سپس، شرایط ثبت نام در این دانشگاه را دا

 .پس از آن برای ثبت نام اقدام نمایید

  

 �� اطالعیه ��

کلیه متقاضیان ثبت نام در رشته های دانشگاه پیام نور بدون آزمون می توانند برای دریافت مشاوره با کارشناسان ایران تحصیل 

شکلی مواجه شدید تنها کافی است از تلفن ارتباط برقرار نمایند. همچنین چنانچه در هنگام انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور با م

)بدون پیش شماره( تماس گرفته و مشکل خود را با کارشناسان ایران تحصیل مطرح نمایید.  9099075307 ثابت با شماره

 .ه شما همراهان گرامی می باشدساعته آماده پاسخگویی ب 24به صورت  مرکز مشاوره ایران تحصیل الزم به ذکر است

 1402زمان ثبت نام بدون کنکور پیام نور 

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان برای ثبت نام باید به صورت اینترنتی و در مدت زمان مشخص، اقدام نمایید تا 

 .بتوانید در یکی از ترم های مهر یا بهمن دانشگاه پیام نور پذیرش شوید

در هر دو ترم، از سمت سازمان سنجش مقرر می شو اما به طور کلی ثبت نام بدون آزمون این  ثبت نام بدون کنکور پیام نور زمان

 .به صورت اینترنتی انجام می شود اواسط مرداد ماه است که دانشگاه برای نیمسال اول تحصیلی

در خصوص ثبت نام ترم بهمن در دانشگاه های پیام نور بر اساس سوابق تحصیلی و بدون شرکت در آزمون نیز باید بگوییم معموال 

 .این کار در نیمه آذر ماه انجام می شود

 .در جدول زیر زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور به صورت دقیق ذکر شده است

https://irantahsil.org/%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%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-%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%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-%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%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 انشگاه پیام نورزمان ثبت نام بدون کنکور د

 تمدید مهلت تاریخ اتمام مهلت ثبت نام تاریخ آغاز مهلت ثبت نام نیمسال ورودی

 مرداد 24 مرداد 23 مرداد 18 مهر

 دی 12 دی 10 آذر 30 بهمن

  

 �� اطالعیه ��

می باشند و هنوز هیچ اطالعیه ای در خصوص اعالم زمان ثبت نام  1401یادآور می شویم زمان های ذکر شده فوق مربوط به سال 

از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر نشده است و به محض دریافت اطالعیه از این  1402دانشگاه پیام نور سال 

 .سازمان، مقاله حاضر به روز رسانی خواهد شد

 

 



 

 
 

 بررسی شرایط ثبت نام بدون کنکور پیام نور

انشگاه پیام نور نیازمند داشتن همانگونه که در ابتدای مقاله بیان کردیم، تمامی افراد متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون د 

شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه هستند و در صورت نداشتن حتی یکی از شرایط ذکر شده برای ثبت نام، امکان پذیرش در 

 .دانشگاه های پیام نور سراسر کشور را نخواهند داشت

صی ثبت نام در دانشگاه های پیام نور بدون آزمون را در بنابراین با توجه به مطلب فوق، برخی از مهم ترین شرایط عمومی و اختصا

 .ادامه بررسی خواهیم کرد

 شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پیام نور

 :شرایط عمومی برای ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون به صورت زیر می باشند

 نداشتن دشمنی و عناد با جمهوری اسالمی ایران ✅

 قاد و التزام به دین اسالم یا یکی از ادیان مورد تایید قانون اساسیاعت ✅

 عدم عضویت در گروه های ضد انقالبی یا گروهک های تروریستی ✅

  نداشتن مشکالت اخالقی ✅

 پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات دانشگاه ✅

  سالمت جسمانی متناسب با رشته تحصیلی ✅

 مخدر و قرص های روان گرداننداشتن اعتیاد به هیچ گونه مواد  ✅



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک کنید م دانشگاه آزاد بدون کنکورزمان ثبت نا برای مطالعه مقاله�� 

 شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پیام نور

 :است زیر شرح به آزمون بدون نور پیام دانشگاه در نام ثبت اختصاصی شرایط 

 داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت )ویژه داوطلبان آقا( ✅

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98-97/


 

 
 

 انصراف از دانشگاه محل تحصیل ) ویژه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه ها به صورت روزانه( ✅

 -ساله نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی )نظام سالی 3(، دیپلم 3 -3 -6داشتن یکی از مدارک سه ساله نظام جدید )نظام  ✅

  ساله نظام قدیم 4واحدی ( و یا دیپلم  -واحدی یا ترمی

  یط ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه پیام نورشرا

داوطلبینی که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود جز نفرات برتر باشند می توانند بدون کنکوردر مقطع دکتری نیز ادامه 

 :تحصیل دهند. شرایط ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری به شرح زیر است

 16معدل کارشناسی باالتر از دارا بودن  ✅

 17دارا بودن معدل کارشناسی ارشد باالتر از  ✅

 سال از فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد 2نبود فاصله زمانی بیش از  ✅

 امتیاز از مجموع امتیازات جداول فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، مطابق با جدول ارزشیابی 70کسب حداقل  ✅

 ول تا سوم فارغ التحصیالن هر رشته تحصیلیرتبه های ا ✅

 فارغ التحصیالن رتبه اول در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت همزمان ✅

  

 .کلیک کنید ارشد بدون کنکور پیام نور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد��

 نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور

ان سنجش، مراحلی را با دقت و به درستی شما داوطلبان گرامی و عزیز برای انجام فرایند ثبت نام، باید پس از مراجعه به سایت سازم

انجام دهید. برای آشنایی با تمامی این مراحل، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما تمامی این مراحل را به صورت تصویری و گام به 

  .گام برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

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


 

 
 

 راهنمای تصویری ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور

همان طور که بیان شد، شما متقاضیان عزیز برای انجام فرایند ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور، ابتدا باید به سایت 

 :سازمان سنجش مراجعه نمایید سپس مراحل زیر را طی کنید

  .را انتخاب نمایید« سراسری » ابتدا از منوی سمت راست، گزینه 

 



 

 
 

ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله » هم اکنون وارد صفحه ای می شوید که باید در آن همانند تصویر زیر، بر روی گزینه 

  .کلیک کنید« ساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو صرفا بر ا

 

زمانی که انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور را کلیک نمایید وارد صفحه خرید کارت اعتباری خواهید شد که پس از خرید این 

کلیک نمایید. پس « گام بعدی  _تایید و ادامه » نه در مرحله بعدی، شما عزیزان باید موارد ذکر شده را خوانده و بر روی گزی کارت

  .از آن صفحه ای برای شما باز می شود که باید در آن عکس خود را وارد کنید



 

 
 

 

کلیک کنید. پس از تکمیل فرم، اطالعات خود را چک « تایید » ین مرحله، باید فرم ثبت نام را تکمیل کرده و بر روی گزینه در ا

کنید که تمامی آن ها را به درستی وارد کرده باشید. در نهایت، باید شماره پرونده و کد رهگیری خود را یادداشت کرده و یا چاپ 

  .نمایید



 

 
 

 

اگر پس از مشاهده مراحل، سوالی داشتید و یا نتوانستید انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور را تا انتها به درستی انجام دهید، نگران 

ید با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس بگیرید. همچنین، می توانید مقاله زیر را مطالعه نموده و پاسخ نباشید. زیرا، شما می توان

  .سواالت خود را یافت نمایید

  

  



 

 
 

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدثبت نام دانشگاه پیام نور برای مطالعه مقاله�� 

  مدارک مورد نیاز برای دانشگاه پیام نور بدون آزمون

هم اکنون که به طور کامل با زمان، شرایط و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور آشنا شدید، ممکن است سوال کنید 

راه داشته باشید که برخی از مهم که برای ثبت نام، چه مدارکی الزم است؟ برای انجام این کار، شما عزیزان باید مدارکی را به هم

  :ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند

 فایل اسکن شده تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه ⏪

 اسکن تصویر هر دو طرف کارت ملی ⏪

 400×300و حداکثر  300×200، حداقل اندازه jpg عکس اسکن شده باید با فرمت) داوطلب 6×4یا  4×3فایل اسکن شده عکس ⏪

کیلوبایت، دارای پس زمینه سفید، فاقد حاشیه های زائد، کامال واضح، بدون کاله و عینک و عاری از  70پیکسل، حجمی کمتر از 

 (.هرگونه اثر مهر و منگنه و متعلق به سال جاری داوطلب باشد

 یا سامانه 10ز پلیس +کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ا) مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه داوطلبان آقا⏪

epolice.ir) 

 تصویر مدرک دیپلم متوسطه⏪

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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 

 1402اهمیت مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور  

در این بخش از نوشته قصد داریم در مورد اهمیت مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور صحبت کنیم. به همین 

دلیل ضروری است بگوییم جهت دریافت اطالعات بیشتر و آشنایی با زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور و نحوه و شرایط الزم برای این 

 .کرده و آن را به خوبی مطالعه نمایید دانلود سایت سنجش رچه ثبت نام را ازکار حتما می بایست دفت

منتشر نشده است و ما صرفا برای  1402سال البته یادآور می شویم هنوز دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور 

 .آشنایی بیشتر شما همراهان گرامی با محتوای آن، لینک دفترچه سال های گذشته را برای دانلود در جدول زیر قرار داده ایم

https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/1/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/1/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C


 

 
 

بوط به ترم مر دفترچه محتوای و است متفاوت تحصیلی نیمسال هر برای دفترچه این محتوای باشید داشته یاد به نکته مهم این که

مهر با محتوای ترم بهمن تفاوت دارد پس با توجه به نکته گفته شده نتیجه می گیریم برای جلوگیری از بروز اشتباه در زمان ثبت 

 .نام الزم است حتما دفترچه ثبت نامی ترم مورد نظر خود را دانلود نمایید

  :م های بهمن و مهر، به شرح زیر می باشنددفترچه های ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه های پیام نور در تر

 دانلود دفترچه  دفترچه ثبت نام

  لینک دانلود 1400دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور مهر ماه 

  لینک دانلود 1400دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 

  لینک دانلود 1401دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور مهر ماه 

 لینک دانلود 1401دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور بهمن ماه 

  

 نکات مهم ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون

 :قبل از ثبت نام در دانشگاه پیام نور بدون آزمون الزم است نکات زیر را مطالعه نمایید

 .کنند نویسی نام آزمون بدون نور پیام دانشگاه های رشته توانند می نیز باشند( دیپلم فوق) کاردانی مدرک افرادی که دارای ��

واحدی دارند فقط در صورتیکه مدرک کاردانی -واحدی یا ترمی-افرادی که مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام سالی ��

 .هستند 1402 سال  مدرک پیش دانشگاهی داشته باشند مجاز به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور )پیوسته یا ناپیوسته( یا

اگر رشته نظری داوطلب با رشته ای که می خواهد به صورت بدون کنکور در آن ثبت نام کند تفاوت داشته باشد؛ سوابق تحصیلی  ��

 .و معدل او بر اساس ضرایب مشخصی اعمال خواهد شد

 ماه مرداد پایان های روزانه که می خواهند به صورت بدون کنکور در دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند باید تا دانشجویان دوره ��

 .باشند کرده اعالم را مبدا دانشگاه در تحصیل از خود قطعی انصراف

کتبی دیپلم انجام می شود و برای داوطلبان پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور طبق سوابق تحصیلی و با توجه به نمره معدل   ��

 .نظام قدیم که معدل دیپلم آن ها بر اساس امتحانات نهایی مشخص نشده است مالک نمره کل دیپلم است

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%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%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-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%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%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-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%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%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-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/02/دفترچه-ثبت-نام-بدون-کنکور-دانشگاه-پیام-نور-بهمن-ماه-1401.pdf


 

 
 

از مقطع تحصیلی قبلی خود فارغ التحصیل شوند.  1402شهریور  31نام در نیمسال اول مهر ماه باید نهایتا تا  داوطلبانی ثبت ��

 .از مقطع قبلی خود فارغ التحصیل گردند 1402دی ماه  30اوطلبان متقاضی نیمسال دوم بهمن ماه نیز باید تا همچنین د

 

 شگاه پیام نور بدون کنکورمشاوره ثبت نام دان

تمامی عزیزانی که تصمیم دارید تا بدون شرکت در کنکور و فقط بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه های پیام نور شوید، فراموش 

جام فرایند نکنید که باید معدلتان باال باشد. بنابراین، باید سعی کنید تا دروس خود با با بهترین نمره های ممکن پاس کنید و برای ان

 .ثبت نام و انتخاب دانشگاه خوب از یک مشاور آگاه و با تجربه کمک بگیرید



 

 
 

اهمیت کمک گرفتن از مشاور تحصیلی این است که می تواند با ارائه برنامه ریزی درست مطالعه به شما در طول سال تحصیلی کمک 

ته بدون کنکور پیام نور این کار را بدون هیچ مشکلی به راحتی کند تا نمرات باالیی کسب کنید و نیز در زمان ثبت نام و انتخاب رش

 .بتوانید انجام دهید

اما الزم است بگوییم برای دریافت مشاوره درسی و تحصیلی بهتر است تنها از افرادی که دارای دانش و مهارت کافی هستند کمک 

مهارت و تجربه باال، می توانند به شما عزیزان در این زمینه  مشاوران ما در ایران تحصیل با دانش و .بگیرید تا دچار اشتباه نشوید

) بدون پیش شماره(  9099075307 یاری رسانند. شما می توانید از سراسر کشور برای دریافت مشاوره غیر حضوری با شماره

 .ساعته تماس بگیرید 24به صورت 

  

 .کنید، بر روی لینک مربوطه کلیک مشاوره دانشگاه پیام نور برای دریافت�� 

  جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه های پیام نور

 کلنگ نخستین دانشگاه در کالت نادر به زمین خورد ��

 .پروژه ساخت دانشگاه پیام نور در شهرستان کالت نادر با حضور مسئوالن شهرستان و استان آغاز شد

 1401امکان تغییر محل آزمون پیام نور نیمسال بهمن ��

هزار تومان به ازای هر درس، آزمون  87دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می توانند با پرداخت مبلغ 

  .پایان ترم آن درس را در دانشگاه شهر مورد نظر خود بدهند

شگاه وجود داشته باشد و تنها شرط شایان ذکر است برای این کار نیازی نیست که مقطع یا رشته مورد تحصیل دانشجو در آن دان

الزم برای دادن آزمون به این صورت، داشتن دانشگاه پیام نور در شهر مورد نظر دانشجو است لذا دانشجویان گرامی این دانشگاه می 

 .توانند برای تغییر محل آزمون خود از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند

 اضافه شدن سرفصل دروس دانشگاه پیام نور ��

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%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-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%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-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7/


 

 
 

 .طبق آخرین اخبار منتشر شده از سوی سایت دانشگاه پیام نور، مهارت محوری به سرفصل دروس این دانشگاه اضافه می گردد

 جذب امریه در دانشگاه پیام نور ��

نعت، مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در های مرتبط با جامعه و صدانشگاه پیام نور در در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت

 .نور، در شهر تهران اخذ کرده استقالب امریه )غیر هیات علمی( برای بخش های تابعه دانشگاه پیام

های فنی و مهندسی )ترجیحاً  از این رو افراد مشمول و آماده به خدمت مقدس سربازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته

با مراجعه به سامانه  1401/11/24لغایت  1401/11/19کامپیوتر، فناوری اطالعات و الکترونیک( می توانند از تاریخ  های رشته

نسبت به ثبت درخواست خود اقدام  /https://amriye.msrt.ir :جذب پرسنل امریه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی

 .نمایند

  

 ��پادکست صوتی مقاله ��

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/90.mp3"][/audio] 

  

 �� خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد  ثبت نام بدون کنکور پیام نور ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با شرایط، نحوه و زمان

 .ذکر شده فوق را با دقت انجام دهید داشته باشید که برای ثبت نام، باید تمامی مراحل

فراموش نکنید که در نهایت کد رهگیری را یادداشت نمایید. زیرا، اگر این کد را نداشته باشید، در آینده نمی توانید نتایج را مشاهده 

 .کنید و یا اطالعات خود را ویرایش نمایید

ی مراحل، کمک بگیرید. همکاران و مشاوران ما در ایران تحصیل همچنین، بهتر است که از یک مشاور مجرب و با تجربه در تمام .

می توانند به شما عزیزان کمک کنند. اگر به کمک نیاز دارید و یا سوال و ابهامی دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و یا برای ما 

 .کامنت بگذارید. مشاوران ما در کم ترین زمان ممکن به شما کمک خواهند کرد

  

 


