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ایران کنفرانس

تاریخ ثبت نام آزمون های کشوری سال ۱۴۰۱ اعلام شد  
  

تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاهها و موسسات آموزشی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

  

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور تاریخهای ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و
موسسات آموزشی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

  

بر اساس این تقویم آزمونها، ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ از  ۱۰ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ انجام میشود و کنکور
۱۴۰۱ در روزهای ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱  تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

  

اولین ثبت نام برای آزمونهای کشوری متعلق به آزمون نیمه متمرکز دکتری  (D.Ph) سال ۱۴۰۱ است که ثبت نام برای
این آزمون از اول آذرماه آغاز میشود  و آزمون در اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار میشود.

  

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمونهای کشوری سال ۱۴۰۱

زمان برگزاری آزمون  زمان ثبت نام  نام آزمون  ردیف        
 
جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰  دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰ تا دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰  آزمون نیمه متمرکز دکتری (D.Ph) سال ۱۴۰۱  ۱    
 
  سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ تا سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱  ۲    

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
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  یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ تا یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰  آزمون سراسری سال ۱۴۰۱  ۳    

چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

  
۱۴۰۱  تا یکشنبه ۵ تیر۱۴۰۱ یکشنبه ۲۹ خرداد  آزمون کاردانی به کارشناسی  ۴    
۱۴۰۱ جمعه ۴ شهریور 
 
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تیر تا سه شنبه ۲۱ تیر  آزمون کاردانی نظام جدید (فنی حرفهای)  ۵    
۱۴۰۱ جمعه ۴ شهریور 
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