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  مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان -الف 
نام در موسسه  براي ثبتمدارك الزم را )ذيل در جدول  مشروحه(هاي بايست بر حسب مورد مي )با اعمال نمره و سوابق تحصيلي ويا منحصرا سوابق تحصيلي (شدگان پذيرفتههريك از 

   .آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد
  موارد بررسي  تاييديه با  يك نسخه تصوير+ارائه مدرك  پذيرفته شدگان  رديف
1  

  متوسطه آموزش قديم نظام

دوره چهار ساله يا : مدرك تحصيليياگواهياصل
  دوره شش ساله  و يا هنرستان 

مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج 
اخذديپلم،سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم  محل وشهرستان بخش-  نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم 

  .مي بايست با سه سال مورد نظر در ليست اسامي يكسان باشد
  هاي تحصيلي نيمسال اول تاريخ اخذديپلم درهريك از رشته -

  ما قبل ديپلم بادرج  سال 2ما قبل و  سال تحصيلي گواهي  2  .باشد 31/6/92ايدحداكثر تا پايان  ودوم ب
  محل تحصيل وشهرستان بخش

مديردبيرستان و يا هنرستان با درج  مهروامضاء
   سال قبل از ديپلم2و ماقبل سال وشهرستان بخش

3  

  متوسطه جديدآموزش نظام

  پيش دانشگاهياصل مدرك يا گواهي پايان دوره 
 مهر و امضاء مدير مركزپيش دانشگاهي

بادرج رشته تحصيلي ، بخش و شهرستان 
  محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

هاي تحصيلي  ازرشته تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي درهر يك-
   .باشد 31/6/92بايد حداكثرتا پايان  2و  1نيمسال 

  دانشگاهي، اخذ ديپلم پيش   دوره  اخذمدرك محل وشهرستان بخش-
سال مذكور مندرج در ليست  مي بايست با سه  از ديپلم ماقبل  و سال 

  يكسان باشد 
  

 يا هنرستانومهر و امضاء مدير دبيرستان  جديد نظام  متوسطه  ديپلم  ياگواهي  مدرك اصل   4
   محل اخذمدرك بخش و شهرستانبادرج 

 يا هنرستانومهر و امضاء مدير دبيرستان    ديپلم ما قبل  سال ياگواهي  و  مدرك اصل   5
  محل اخذمدركبخش و شهرستانبادرج 

6  
 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد

فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و  رياضي(
  1391الي 1384هايازسالدرهريك) معارف اسالمي

امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا با 
  31نمونه صفحه  سازمان آموزش پرورش

7  
 ويژه   كارداني معادل مدرك

و  اخراجي دانشجويان
  انصرافي

ي  دورهي در اصل مدرك وياگواهي دانش آموختگ
  ـــــــــــــــــ  معادل

 77633/2 مفاد بخشنامه شماره معادلمدركدارندگاندرخصوص
عمل بوده و   مالك  متبوع  وزارت وزشيمآ معاونت 28/5/92مورخ 

 ضمنا.بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد بررسيهاي الزم مي
شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد  ي پذيرفتهلقبو

  .لغو خواهدشد ،دنباشيكور نمذه ممبخشنا

8  
مدرك كارداني دارندگان

دانشگاهها و موسسات 
  عالي  آموزش

  دوره كارداني گواهي مدركاصل و يا 
دركنار نام خانوادگي در * درج عالمت   )فوق ديپلم( 

در ذيل  3ليستهاي ارسالي يا درج عدد 
  ر فايل اطالعاتد44 ونست

  31/6/92كارداني حداكثرتا تاريخ تاريخ  اخذ مدرك 
  

دارندگان مدرك كارداني   9
  پيوسته

هاي آموزشكدهپيوستهكاردانيمدركوياگواهياصل
  31/6/92كارداني حداكثرتا  با قيد تاريخ اخذ مدرك   اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش وحرفه فني

مدرك كارداني  دارندگان   10
  آموزشي پزشكي گروه  

گواهينامه انجام خدمات قانوني  اصل ارائه
  )طرح اليحه نيروي انساني(مقرر

دركنار نام خانوادگي در * درج عالمت 
در ذيل  3ليستهاي ارسالي يا درج عدد 

  ر فايل اطالعاتد44ون ست
  .باشد 30/11/92و يا   31/6/92تاريخ   انساني نيروي  طرح پايان 
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دارندگان مدرك كارداني   11
  پيوسته

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول ، دوم و سوم 
  دبيرستان و يا هنرستان

 يا هنرستان و امضاء مدير دبيرستانمهر و 
  محل اخذمدرك بخش و شهرستانبادرج 

  اخذ سال تحصيلي اول ، دوم و سوم  محل وشهرستان بخش
  سال مذكور مندرج در ليست يكسان باشد بايست با سه مي

  28نمونه فرم صفحه    قيدوشرط وبدون رسمي ياموافقت ساالنه مرخصي حكم اصل  كارمندان دولت  12

  فرزندان كارمندان دولت  13
گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي،پيماني ، 

هاي علوم،تحقيقات و  وزارتخانه وبازنشستگان شاغلين
،درمان وآموزش پزشكي و ساير  و بهداشت فنĤوري 

  موسسات آموزشي تابعه
  سازمان متبوع

شماره  نامه به استناد تصويب (درصدي 50 ازتخفيف استفاده براي
  در يكي)هيات وزيران 19/5/1377هـ مورخ  19834ت 22693
  )وكارشناسي كارداني مقاطع( هاي تحصيلي دوره شبانه از رشته

14  
علوم ، تحقيقات وزارتكاركنان

در رفتته شده پذي وفنĤوري
دوم  نوبت  تحصيلي   هاي رشته 

  )شبانه(

استخدامي ويا گواهي رسمي مشمول  حكم اصل
  كشورريزي  سازمان مديريت وبرنامه

  سازمان متبوع-
 شدگان دسته ازپذيرفته ارگان اين ستون كد درذيل-

    .درج گرديده است 40ويا  14عدد در ليستها

، تحقيقات وفناوري ودانشگاهها و وزارت علوم رسميكارمندان -
   .وپژوهشي وابسته به وزارت متبوع آموزشي موسسات

در آزمون سراسري  نام ثبت  هنگام  به  تمام  سال 35 ،  حداكثرسن-
  دوشميلغو بوده است درغيراينصورت قبولي آنان  

15  
با استفاده از  شدگان پذيرفته
   هاي رشته  براي كارمندي سهميه

دوم گروه  نوبت تحصيلي
  )شبانه(آموزشي پزشكي 

گواهي مبني برداشتن شرايط بومي وهمچنين  اصل
سال سابقه يكي از انواع  داشتن حداقل سه

در استان محل قبولياستخدام   

  سازمان متبوع-
 از  دسته اين  ارگان كد  ستون  ذيل در-

 34ويا  13عدددر ليستها شدگان  پذيرفته
  .درج گرديده است

بهداشتي پزشكي و خدماتعلومهايدانشگاههاودانشكدهكاركنان-
  .ذيربط استان درماني

  عالي  شوراي   دبيران  شوراي 2/2/85مورخ137 جلسه  مصوبه به باتوجه -
  پزشكي  علوم  ريزي برنامه 

  .هاي شبانه، محدوديتي از لحاظ سن ندارندبراي پذيرش در دوره-

16  
آموزگارديپلمه رسمي 

) وپيماني آزمايشي ،  قطعي(
  و پرورش آموزشوزارت 

فرم ( و پرورش  آموزش از وزارت رسمي نامه معرفي
  )3شماره -سهميه آموزگاران

رئيس آموزش وپرورش و مهر  با امضاء
  ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط

   در رشته راهنمايي ومشاوره-
در ذيل ستون موارد درليست كد به كد ارسالي عدد يك درج -

  مي باشد 30 ارسالي عدد گرديده است و كد ارگان آنان در ليست
در  شدهبهياران پذيرفته   17

  پرستاري رشته
غير يااعم ازدولتيخدمتسالسهداشتننامهمعرفي
 عدد يكدرليست كد به كد ارسالي ) بهياري(در ذيل ستون موارد-  تاييد دفتر پرستاري محل خدمت   به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغالدولتي

  درج گرديده است
  تصوير از تمام صفحاتنسخه  2  ـــــــــــــــــ  اصل شناسنامه  كليه پذيرفته شدگان   18
  دو برگ تصوير پشت و روي  ـــــــــــــــــ  اصل كارت ملي  كليه پذيرفته شدگان   19
    ـــــــــــــــــ  درسالجاريشدهتهيه3×4رختمامعكسقطعه6  كليه پذيرفته شدگان   20
دفترچه راهنماي  36هاي مندرج در صفحهيكي از بندبه با توجه   ـــــــــــــــــ  وظيفه نظام  وضعيت    مدرك  )برادران(شدگان پذيرفته كليه  21

  )  دفترچه شماره يك(نام و شركت در آزمون ثبت
  ...اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و  ـــــــــــــــــ  )درصورت دارا بودن(وكپي دفترچه بيمه اصل  كليه پذيرفته شدگان   22
 ازآنانشدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند الزم است  دوره پيش دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته جبرانيبا توجه به برگزاري امتحانات : ) 3بند( 1توضيح

ضمنا  مسووليت . قبولي آنان لغو ميگردد 15/7/92بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ .اخذ شود) مهرماه15(نام  ثبت هفته بعد از پايان تاريخ 3تا  تعهدي  مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي
  .و تبعات ناشي از عدم رعايت آن  عينا بعهده موسسه آموزش عالي است و عدم رعايت آن تخلف محسوب ميشود2رعايت بند
دانشگاهي  شدگان مي بايست به همراه تصويرگواهي پيش كليه پذيرفته )32 مندرج در صفحه(و پرورش مركزسنجش آموزش محترم رياست 18/10/91مورخ 221446/460باتوجه به بخشنامه : ) 3بند(  2توضيح

كليه .دهندنام به دانشگاه ارايه  و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد پستي را در زمان ثبت آموزشاز اداره )ارزش تحصيلي (ي تحصيلي  خودبه دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تاييديه
  .پذيرفته شدگان حتما نام رشته و دانشكده محل تحصيل خود را بر روي پاكت ارسال تاييديه تحصيلي درج نمايند

  اند نيز مانند مقررات را اخذ نموده)  و يا كارداني  عمومي  از كارداني اعم(  كارداني  معادل  مدرك  كه  كارشناسي  دوره  دانشجويان  نينچو هم  آموزشي  نامه آيين  موضوع  آموزشي  اخراجي  دانشجويان :)7بند( 3توضيح
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)  برادران  براي(  وظيفه  نظام  مشكل  نداشتن  ذيربط و در صورت  وزارت  دانشجويان  رفاه  و صندوق  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره  ذيربط و همچنين  با مؤسسه  كامل حساب  از تسويه  پس  انصرافي  دانشجويان  مربوط به
  تحصيالت  از اتمام  مربوط را پس  تعهدات  توانند كليه مي  از داوطلبان  دسته اين  است  بديهي. شوند  تهپذيرفخود   قبلي  غير از رشته  اي توانند در رشته مي منحصراً باشندو در رشته قبولي اعالم شده را دارا مي  نام ثبت  حق

  .برسانند  انجام  يكجا به  صورت  خود به
گروه فني و (هاي تحصيلي از رشته درهريك) اي حرفه  فني هاي فوق ديپلم دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و كارداني پيوسته آموزشكده(برادران  فارغ التحصيل مدرك كارداني ثبت نام ازكليه:   )9و  8بند (4توضيح 

هاي  ل و قبل از اعزام به خدمت  درآزمون شركت نموده اند،در صورت پذيرفته شدن دررشتهشش ماه بعداز اتمام تحصي كه درمهلت 31/6/91تا تاريخ )وكشاورزي هاي گروه علوم پايه مهندسي و برخي از رشته
ترازطول مدت تحصيل كم  تحصيل آنها ازكارداني به مقطع باالتردوسال مدت كه حداكثرطول باالتربه نحوي كارداني در دوره تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع باالتراز كارداني و با احتساب تعدادي ازواحدهاي دوره

شدگان آزمون  در رديف پذيرفته) فوق ديپلم (نام و ادامه تحصيل آن دسته از داوطلباني كه با توجه به دارابودن مدرك كارداني  بديهي است ثبت.باشد متبوع در همان دوره تحصيلي باشدبالمانع مي طبق ضوابط وزارت
درج » *«الزم به ذكر است كه در كنار نام خانوادگي اين دسته از داوطلبان در ليست كدبه كد  ارسالي  عالمت ستاره .از نظر اين سازمان بالمانع خواهد بود وظيفه ،در صورت نداشتن مشكل نظاماند سراسري قرارگرفته

  .گرديده است
فارغ التحصيل شده  31/6/92كه حداكثر تا تاريخ ) برادران(وحرفه اي هاي فني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكده) فوق ديپلم(  كارداني مدرك هريك از دارندگان : )9و 8بند (5توضيح

باشد و  فاقد دوره كارشناسي ناپيوستهو رشته تحصيلي دوره كارداني آنان ) شدآزاد اسالمي با دانشگاه ويا  وآموزش پزشكي بهداشت، درمان رشته تحصيلي آنها مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري يا وزارت(اند 
كارداني در  دورههاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع باالتراز كارداني و با احتساب تعدادي ازواحدهاي  در رشته(اند  در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شده

باشد  از نظر نظام وظيفه بالمانع مي) درهمان دوره تحصيلي باشدموردتاييد است متبوع وزارت ضوابط مدت تحصيل طبق  كمتراز طول  تحصيل آنها ازكارداني به مقطع باالتردوسال مدت كه حداكثرطول باالتربه نحوي دوره
  .آنان لغو مي گردد درغيراينصورت قبولي

   .به ادامه تحصيل بپردازند باالترلذا  اين دسته از پذيرفته شدگان مي توانند در مقطع  . مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي مالك عمل و قابل قبول مي باشد: ) 9ند ب(6توضيح 
طرح اليحه (كه خدمات قانوني مقرر آنان)  اعم از خواهران وبرادران (هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي  رشته) عالي آموزش دانشگاههاوموسساتديپلم  فوق (هاي كارداني كليه فارغ التحصيالن دوره:)10بند( 7وضيحت

 ًمجاز منحصرا رسيد، خواهد پايان به 30/11/92خدمات قانوني مقررآنان تا ههاي مذكورك التحصيالن دوره فارغ و  دوم بوده و نيمسال اول هاي  باشد،مجازبه انتخاب رشته به پايان رسيده 31/6/92تا تاريخ )نيروي انساني
 تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقررآنان تا هاي رشته) ديپلم فوق(كارداني  مدرك آندسته از دارندگان بديهي است.اند بوده 1392-93نيمسال دوم سال تحصيلي براي  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب به

  .بود لغو خواهد قبولي آنان از نظر اين سازمان  در رشته قبولي نبوده و نام  ثبت  پايان نخواهدرسيد،مجازبه به 30/11/92تاريخ
وظيفه (در حين انجام خدمت ضرورت اند چنانچه شده هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته كه در هر يك از رشته) فوق ديپلم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي(دارندگان مدرك كارداني  :  )10و9، 8بند (8توضيح 
براي هريك از (  30/11/92و يا تا تاريخ ) هاي تحصيلي نيمسال اول براي هريك از رشته(31/6/92آنان تا تاريخ ) وظيفه عمومي(هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرورت) عمومي
  .باشند به پايان خواهدرسيد مجازبه ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده مي  ) دومهاي تحصيلي نيمسال  رشته

اضافه  به  متوسطه   نظام جديد آموزش  بهياري  و يا دپيلم الزم است كه عالوه بر ارائه معرفي مذكور نسبت به ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه  17شدگان با ضوابط بند  پذيرفته:  )17يند (9توضيح 
  .در هنگام ثبت نام در رشته قبولي اقدام نمايند) ه باشداخذ شد 31/6/92حداكثر تا تاريخ ( دانشگاهي پيش  مدرك

اند،در همان مقطع قبولي  اي به اتمام رسانيده تحصيالت خود را در رشته) هاي تحصيلي تحت پوشش آموزش رايگان هريك از رشته( نام آن دسته از پذيرفته شدگاني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي  ثبت:10ضيح تو
توانند با  درهمان مقطع متقاضي شوندو يادرصورت قبولي در دورة روزانه، مي)شبانه(اند براي دورة نوبت دوم  شدگان در صورت تمايل مجاز بوده رفتهاين قبيل از پذي. باشد پذير نمي امكان) روزانه(دوره  قبلي ودرهمان

  .، در رشته مربوط ادامه تحصيل دهند)شبانه(پرداخت شهريه همانند دانشجويان دورة نوبت دوم 
، علوم  143صفحه) هنر و زبانهاي خارجي (علوم رياضي و فني (اي گروههاي آزمايشي  الزم متناسب با رشته قبولي مطابق جداول نقص عضو غير موثر در فعاليت مطلوب حرفهبرخورداري از توانايي جسمي : 11توضيح 
  .129صفحه) هنر و زبانهاي خارجي (و علوم انساني 124)هنر و زبانهاي خارجي (تجربي 
  .باشند)  1شماره(نام و راهنماي شركت در آزمون در دفترچه ثبت قيدشده عمومي بايدواجدشرايط شدگان پذيرفته كليه : 12توضيح 
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و بررسي آنان  الزم است كه موارد ذيل نيز مورد اشاره شده در جدول فوق نامي  عالوه بر دريافت مدارك ثبت- ب
  توجه و بررسي آن موسسه آموزش عالي نيز قرار گيرد

  

سراسري   ، در آزمون)شوراي اسالمي محترم مجلس مصوب( قانون پذيرش دانشجو 4ماده  كارگروه همين جلسهنوزدبراساس مصوبه  - 1
  و انساني وعلوم ،علوم تجربي، علوم فيزيك هاي رياضي رشته(جديدآموزش متوسطه نظام هاي ديپلمه ،سوابق تحصيليو بعداز آن1390سال

كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان  صورت بهكه امتحانات آنان 1391الي  1384هاي  سالدر يكي از  )معارف اسالمي
  .گرديده استدر گزينش نهايي اعمال با تأثير مثبت % 25حداكثر 

تأثير "و ديگري با  "بدون تأثير سوابق تحصيلي"، دو نمره كل، يكي  1392براي هر داوطلب در آزمون سراسري سال   :1تبصره
  .است  فتهگرالك گزينش داوطلب قرار نمره باالتر مساخته شده و   "سوابق تحصيلي

جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي  نظام متوسطه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم ارائه :2تبصره
هاي  سالدر يكي از  )فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي رياضي( هاي نظام جديدآموزش متوسطه ديپلمه
  .در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است آنان امتحانات كه 1391 الي 1384

بايست دروس سوابق تحصيلي كليه پذيرفته شدگاني كه با تاثير مثبت در آزمون  دانشگاههاوموسسات آموزش عالي مي كليه: 3تبصره
  .آنان مطابقت نمايند) سال سوم نظام جديد(ارنامه تحصيلي ديپلم رابا اصل ك اند  شدهسراسري پذيرفته 

درج شده است بدين )سوابق تحصيلي(در ليست و اطالعات ارسالي نمرات دروس شدگان  پذيرفتهچنانچه براي : 4تبصره
بايست در هنگام  عالي ميتحصيلي آنان در گزينش علمي نهايي تاثير داشته و دانشگاهها و موسسات آموزش  سوابق باشدكه مي معني

درفايل اطالعات   66تون براي اين دسته از پذيرفته شدگان  در ذيل س .ثبت نام نسبت به بررسي دقيق آن نمرات اقدام نمايند
  .منظور گرديده است  1دريافت شده  از پرتال اين سازمان عدد 

  

  .دستورالعمل درج گرديده است  31ه در صفح بررسي دقيق نمرات سوابق تحصيلي پذيرفته شدگانكارنامه براي نمونه 
  

از نمرات  "بيشتر"دريافتي  )ديتا( مندرج درليست و يا اطالعات)  سوابق تحصيلي(از نمرات دروس امتحاني  چنانچه هريك: 5تبصره
كه  به شرح  باشدالزم استشدگان  پذيرفته) با مهر و امضاء و ممهور به مهر آموزش و پرورش(دروس در اصل كارنامه تحصيلي 

  :ذيل اقدام گردد
در دو نسخه تكميل  و يك  21در صفحه  )2شماره (نام مشروط بعمل آيد و فرم تعهد از اين دسته از پذيرفته شدگان ثبت - الف 

  .براي بررسي به اين سازمان ارسال گردد."د"بند مشروحه در نسخه آن به همراه فايل 
 –آدرس اين سازمان به نشاني تهران خيابان كريم خان زند  به مديركل محترم دفتر طرح و آمار عنوانبا )بطوريكجا( مكاتبه -ب 
   15875-4378صندوق پستي تهران  21خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني پالك  نبي
  .شود اقدام  مديركل محترم دفتر طرح و آماربا عنوان   021-88922237نمابر ارسال  – ج

تحصيلي باتوجه به حجم مكاتبات اين سازمان در اسرع  نتيجه بررسي علمي مغايرت در نمرات دروس سوابق بديهي است كه
  .به اطالع داوطلب و آن موسسه آموزش عالي خواهد رسيد  ) ل نامهوبعد از وص يكماهحداكثر (وقت

بايست كليه موارد مغايرت در دروس سوابق تحصيلي را بالفاصله پس از پايان  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي كليه  -  د
و با مشخصات   Excelبصورت فايل در فرمت  " و ج ب ،الف "نام بصورت يكجا و بعد از اجراي هر يك از بندهاي  فرصت ثبت

  .ارسال نمايند ان سازم  به اين "ب"جدول ذيل به نشاني مندرج در بند

  نام خانوادگي  شماره داوطلبي  شماره پرونده
كددانش   كدملي  و نام

  آموزي
كدمحل اخذ 

  كدقبولي  ديپلم
  كددرس
داراي 

  مغايرت
  نام درس

  داراي مغايرت
  نمره ارسالي
درفايل  

  )غيرصحيح(
  در  مندرج صحيح نمره
  كارنامه ارائه شده اصل

داوطلبان داراي مغايرت در دروس سوابق تحصيلي  دقت الزم به عمل آيد و چنانچه  گردد درتنظيم فايل مربوط به تاكيدمي: 6تبصره
اين فايل طبق فرمت و مشخصات جدول فوق و يا داراي اطالعات اشتباه باشد، امكان بررسي نخواهد بود و عيناً به دانشگاه و يا 

  .عالي مربوط عودت خواهد شدموسسه آموزش 
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شدگاني كه نمره  آن دسته از پذيرفته سوابق تحصيلي در نمره درس يا دروس مغايرتمنحصراتصميمات اتخاد شده  براساس: 7تبصره
باشد  از نمره درس يا دروس  مندرج در گواهي ديپلم ارائه شده مي "بيشتر"درس يا دروس  مندرج درليست و يا فايل دريافتي 

  .باشد نيازي به مكاتبه نمي  در غير اينصورتبا اين سازمان مكاتبه صورت پذيرد 
  :ليست واطالعات ارسالي از چپ به راستسوابق تحصيلي به تفكيك گروه آزمايشي مندرج در  دروس ترتيب

  كددرس  نام درس  رديف  نام ديپلم  كددرس  نام درس  رديف  نام ديپلم

  )سوابق تحصيلي(دروس 
  ديپلم نظام جديد

  رشته رياضي فيزيك
  درس 10شامل 

  5491  3تعليمات ديني و قرآن   1

  )تحصيلي سوابق(دروس 
  ديپلم نظام جديد
  رشته علوم تجربي

  درس 10شامل 

  5491  3تعليمات ديني و قرآن   1
  5492  3زبان فارسي   2  5492  3زبان فارسي   2
  5493  3ادبيات فارسي  3  5493  3ادبيات فارسي  3
  5496  3عربي   4  5496  3عربي   4
  5500  3زبان خارجي  5  5500  3زبان خارجي  5
  5502  آزمايشگاه3فيزيك   6  5501  آزمايشگاه3فيزيك   6
  5503  آزمايشگاه 3شيمي   7  5503  آزمايشگاه 3شيمي   7
  5510  3رياضي   8  5507  جبر و احتمال  8
  5515  آزمايشگاه2زيست شناسي   9  5508  2هندسه   9

  5516  زمين شناسي  10  5509  حسابان  10

  
  )سوابق تحصيلي(دروس 

  ديپلم نظام جديد
  رشته علوم انساني

  درس 11شامل 

  5491  3تعليمات ديني و قرآن   1

  )سوابق تحصيلي(دروس 
  ديپلم نظام جديد

  رشته معارف اسالمي
  درس 11شامل 

  5494  زبان فارسي تخصصي  1
  5495  ادبيات فارسي تخصصي  2  5494  زبان فارسي تخصصي  2
  5500  3زبان خارجي  3  5495  ادبيات فارسي تخصصي  3
  5519  2جامعه شناسي  4  5497  3عربي   4
  5525  فلسفه و منطق  5  5500  3زبان خارجي  5
  5537  2اصول عقايد  6  5519  2جامعه شناسي  6
  5539  3عربي   7  5521  2تاريخ ايران و جهان  7
  5541  2تاريخ اسالم  8  5523  2جغرافيا  8
  5544  2تفسير و علوم قرآني  9  5524  ارايه هاي ادبي  9

  5548  2اخالق   10  5525  فلسفه و منطق  10
  5511  رياضي و آمار  11  5511  رياضي و آمار  11
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 در كد رشته محلهاي دانشگاه )معدل كتبي ديپلم(نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگاني كه منحصرا با سوابق تحصيلي
  پذيرفته شده اند و دوره هاي مجازي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ، پيام نور 

  
  

در  شمجلس شوراي اسالمي ، پذير 1386ون پذيرش دانشجو مصوب سال نقا 4ماده ار گروه كبراساس مصوبات نوزدهمين جلسه 
معدل كتبي (وابق تحصيلي سي صرفا براساس عفاتآموزش عالي غيران تدانشگاه پيام نور و موسسا يها از كد رشته محل يتعداد

ط مالك و مبناي پذيرش قرار گرفته و لذا در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شراي. صورت گرفته است) ديپلم 
اسامي پذيرفته شدگان اين مرحله به همراه ساير پذيرفته شدگاني كه با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي براي ثبت نام در آن 

  .معرفي مي شودموسسه آموزش عالي اعالم گرديده است 
اين دسته از پذيرفته شدگان در كد كه باشد مي بدين معنيدر فايل اطالعات  75و 74در ذيل ستونهاي   1و عدد درج معدل  -1

 .اند گزينش و معرفي شده) معدل كتبي ديپلم(با اعمال سوابق تحصيلي يي كه رشته محلها
شدگان قابل  اين دستورالعمل براي اين دسته از پذيرفته "الف"در قسمت مندرج  آنانكليه مدارك درخواستي و بررسي  -2

 .مي باشدو بررسي اعمال 
سوم نظام جديد  سال( جديد  نظام  متوسطه  ديپلمشدگاني كه داراي مدرك  براي هريك از پذيرفته  تحصيلي  كارنامه  اصل  ارائه -3

فيزيك،علوم تجربي،  رياضي(هاي  با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه )آموزش متوسطه
 به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است آنان امتحانات كهو قبل آن  1392هاي  سال)علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
 .در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد

با امضا و  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه شدگاني كه داراي مدرك براي هريك از پذيرفته  تحصيلي  مهكارنا  اصل  ارائه -4
فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف  رياضي(ممهور به دبيرستان ويا سازمان آموزش و پروش براي ديپلمه هاي 

 .ي مي باشدو قبل از آن در هنگام ثبت نام ضرور 1391هاي  سال)اسالمي
سال سوم متوسطه (از آنجاييكه در گزينش نهايي اين دسته از داوطلبان معدل كتبي ديپلم  ، براساس تصميمات اتخاد شده -5

شدگان دركد رشته  ضرورت دارد مغايرت معدل پذيرفتهآنان تاثير داشته است ، ) نظام جديد و يا چهار ساله نظام قديم
گزينش آنان صرفا با (ظرفيت مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي  محلهايي كه ظرفيت آنها با توجه به

بديهي است در خصوص كد  .رددگاعالم  ناين سازما هت براي بررسي بستكميل گرديده ا) سوابق تحصيلي انجام پذيرفته
  .نمي باشد نيازي به بررسي و اعالم مغايرت معدل ،است  ها  تكميل نشدهنرشته محلهايي كه ظرفيت آ

شدگاني كه گزينش آنان براساس سوابق تحصيلي مي باشد و درفايل عكس دريافتي  از پذيرفته آن دسته درخصوص: توضيح مهم
  .به طريق ذيل اقدام گردد خواهشمند است.باشند فاقدعكس مي از پرتال سازمان 

  .نام بعمل آيد از اين دسته از پذيرفته شدگان  بطور قطعي ثبت-الف
ووليت احراز هويت فرد پذيرفته شده و تطابق چهره و مشخصات آنان با مدارك شناسايي شامل شناسنامه، مس -ب

  .كارت ملي ، مدرك ديپلم و دوره يكساله پيش دانشگاهي  كامال بعهده موسسه آموزش عالي مي باشد
اسنامه ، كد و عنوان رشته اسامي آنان بادرج مشخصات شامل شماره داوطلب ، نام خانوادگي و نام ، شماره شن -ج

  .نام به اين سازمان ارسال گردد در پايان زمان ثبتقبولي و موسسه محل قبولي به همراه يك قطعه عكس 
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  توضيحات سهميه هاي نهادي–ب  
كشاورزي با معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد -1

  ).26صفحه - 15و14فرم شماره .(امضاء و مهر هريك از روساي ارگانهاي مذكور
 1392- 93سال تحصيلي  دوم حداكثرتاقبل ازانتخاب واحدبراي نيمسال هاي فوق الذكر الزم است نامه  هريك ازمعرفي:مهم

گردد،درغيراينصورت براي  آموزش عالي تحويل ويا ارسال موسسه آن به شدگان ويا از طريق ارگان ذيربط  توسط پذيرفته
اين  به 1392حداكثرتاپانزدهم اسفند ماه   آيد و اسامي آنان آنان ممانعت بعمل نام جاري،ازثبت تحصيلي دوم سال نيمسال

  .سازمان ارسال گردد
هاي بنياد شهيد و امورايثارگران  و ستاد كل نيروهاي مسـلح بـه شـرح     شاهد و ايثارگر با سهميهآن دسته از داوطلبان  -1

  خـويش  نـامي   تاييـد سـهميه ثبـت     بـا   در رابطـه  و يا مدركي  نام، ملزم به ارائه فرم  ثبت اند در زمان  ذيل پذيرفته شده
  .باشد اعالم شده از سوي سازمان سنجش مي  عنوان همان  آنان  از  نام  ثبت براي   عمل  باشند و مالك نمي
  درصد بـه  50عزيز باال، فرزند جانبازان   درصدبه 70عزيز شهيد،اسير ويامفقوداالثر، جانبازان فرزندمعظم(شامل: شاهد  سهميه

  ).عزيز آزادگان  و فرزندان باال 
  ).مفقوداالثربرادر ، خواهر ، پدر و مادر شهيد، اسير و يا (شامل : سهميه خانواده شهدا

  ).درصد به باال 50شهيد،اسير و يا مفقوداالثر،آزادگان عزيز، همسر جانبازان عزيز (شامل همسران معظم : سهميه رزمندگان
 .درصد 69الي  25شامل جانبازان عزيز :  سهميه جانبازان
  .شامل آزادگان عزيز:  سهميه آزادگان

  .وظيفه ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايرانشامل كادر رسمي، پيماني و : سهميه نيروهاي مسلح
  : توضيح بسيار مهم 

با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقالب اسالمي، بنيادجانبازان انقالب اسالمي و ستادرسيدگي به امور آزادگان تحت 
اند  هاي به شرح ذيل پذيرفته شده از امتياز با هر يك  كه رساند داوطلباني  عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطالع مي

براي   عمل  نمي باشند و مالك  خويش نامي  تاييد سهميه ثبت  با  در رابطه و يا مدركي  ثبت نام، ملزم به ارائه فرم  در زمان 
  .باشد ازمان ميشدگان ارسالي از سوي اين س ليست و اطالعات پذيرفته در  شده  درج  عنوان  همان  آنان  از  نام  ثبت 

سازمان   اين  ازسوي  مراتب موردتاييد قرار نگيرد  بنيادشهيد و امور ايثارگران    اي ازسوي شده پذيرفته  سهميه چنانچه  : توجه   
  .جلوگيري و ممانعت از تحصيل آنان به اطالع آن دانشگاه خواهد رسيد براي جاري تحصيلي دوم سال شروع نيمسال از قبل  تا 

  

ف
ردي

  

نامي عنوان سهميه ثيت  استفاده كنندگان
  استفاده كننده

  ناميثبتسهميهعنوان
  كدكدبهدرليست

  كددرج شده
  در فايل اطالعات

  1  1مناطق   مناطق  منطقه يك باتوجه به ضوابط مربوط1
  2   2مناطقمناطقمنطقه دو باتوجه به ضوابط مربوط2
  3  3 مناطقمناطقمنطقه سه باتوجه به ضوابط مربوط3
  4  خ شهدا  خانواه شهدا  برادرويا خواهر شهدا ويا مفقوداالثر4
  6  1رزمنده  رزمندگان  ستاد مشترك سپاه پاسداران5
  6  2رزمنده  رزمندگان  وزارت  جهاد كشاورزي6
  6  3بنياد  جانبازان  درصد69الي25جانبازان 7
  5  4بنياد  شاهد  فرزندان شهدا و يا مفقوداالثر8
  5  5بنياد  شاهد  درصدبه باال70جانبازيجانبازان عزيزبا 9
  5  5بنياد  شاهد  درصد به باال50فرزندان عزيزجانبازان با جانبازي10
  5  6بنياد  شاهد  فرزند آزادگان11
  6  7بنياد  رزمندگان  همسران معظم شهدا ويا مفقوداالثر12
  6  8بنياد  رزمندگان  همسران آزادگان13
  6  3بنياد   رزمندگان  باالدرصد به  50همسران جانبازان با جانبازي 14
  6  8بنياد  آزادگان  آزادگان15
  6  ن مسلح  رزمندگان  سهميه ستاد كل نيروهاي مسلح16
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  شدگان از پذيرفته دسته  اين  نامي مندرج درليست ثبت سهميه:درصد49الي 25جانبازان عزيزبا جانبازي  فرزندان وهمسران سهميه

است و  سهميه تخصيص داده شده در گزينش نهايي به آنان با توجه به گانه در نظرگرفته شده  باتوجه به مناطق سه
دفترچه (ظرفيت خالي و پرنشده  سهميه شاهد عالوه بر ظرفيت اعالم شده از سوي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي 

يه قبولي در اين دسته از عزيزان در ذيل ستون سهمبراي  .هاي انتخابي مي باشد در هر يك از كد رشته محل) 2شماره 
شده  از پرتال  درفايل اطالعات دريافت 65 در ذيل ستوندرج گرديده و همچنين  5عدد   يارسالليستهاي كد به كد 

  .منظور گرديده است  1اين سازمان عدد 
  .اخذ گرددنامي  ثبتبراساس سهميه شدگان  پذيرفتهازالزم است تعهداتي كه - د

توجه به بخش محل اخذ مدرك تحصيلي با  كهباشد مي آناننامي  ثبتبراساس سهميه شدگان  پذيرفتهاخذ تعهداز  مالك -1
دانشگاهي و يا سال اول ، دوم و سوم دبيرستان ويا هنرستان محل  يكساله پيش دارندگان مدرك دوره سال آخر براي سه

  .اند دهنهايي شركت داده ش شنو درگزيتعيين  ،شده است مشخص ) اي وحرفه فني(دارندگان مدرك كارداني براي تحصيل
داوطلب نامي  ثبتدرصورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيل داوطلبان در سه سال مذكور متفاوت باشد، سهميه :  تبصره

 .گردد تر تعيين مي براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقه مرفه
 ،مي باشند 3و 2،  1مناطق نامي  ثبتكه داراي سهميه شدگان  پذيرفتهدر ذيل ستون سهميه قبولي  6و يا  5درج عدد  -2

خويش نامي  ثبتدسته ازداوطلبان با توجه به نمرات علمي مكتسبه در سهميه ديگري بجز سهميه  بدين معناست كه اين
همان سهميه شدگان  پذيرفتهمالك اخذ تعهد خدمتي از اين دسته از  ،به ضوابط باتوجه كه است بديهي.اند شدهپذيرفته 

 .باشد مينامي  ثبت
براي  ت مندرج در ليستهاي ارسالي در سطر دوم مشخصا "دارد"و همچنين درج كلمه  73 در ذيل ستون 1درج عدد  -3

  باشند بدين معناست كه مي 3و يا  2نامي مناطق  هاي تحصيلي روزانه كه داراي سهميه ثبت شدگان رشته پذيرفته
درصد 20(ويا آزاد  1دسته ازداوطلبان با توجه به نمرات علمي مكتسبه داراي حداقل نمره علمي درگزينش منطقه  اين

د با توجه به نتوان شدگان مي الزم به ذكر است كه اين دسته از پذيرفته. باشند آن رشته مي) ازسهميه مناطق آزاد منفك
ت علوم ،تحقيقات وفنĤوري و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش هاي مربوط وبراساس موافقت وزار ضوابط و آيين نامه

 .پزشكي نسبت به كاهش مدت تعهد خدمت خويش اقدام نمايند
ها و  دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1وضيحت 

نمره  اقلحد   كه 3يا و  2  مناطق  نامي ثبت  هاي با سهميه  شدگان از پذيرفته  ، هريك نتايج  از اعالم  ، پس عالي  آموزش  مؤسسات
  . را دارا باشند،در صورت موافقت ارگان ذيربط به ميزان طول مدت دوره تحصيل تعهد خدمت بسپارند 1يا منطقه آزاد  سهميه

،موسسات غيرانتفاعي ، ) دوره شبانه(تحصيلي نوبت دوم هاي  شدگان هر يك از رشته از آنجاييكه پذيرفته: 2توضيح 
هاي تحصيلي نيمه حضوري، دانشگاه پيام نور،دوره هاي مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  رشته

 اين دسته راي تعهد و تكميل فرم مربوط ب مراحل اخذ لذا نيازي به انجام، گيرند تحت پوشش آموزش رايگان قرار نمي
  .نمي باشد شدگان پذيرفتهاز 

  هاي مخصوص داوطلبان استان يا شهرخاص، نند كدرشتههما خاصتحصيلي داراي شرايط هاي  شدگان كدرشته پذيرفته -4
نهاي مربوط صورت  تعهدات آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگا هاي مناطق محروم ، هها و يا دور بورسيه

  .ي باشندپذيرد و مشمول مورد فوق نم مي
هاي تحصيلي دوره روزانه دانشگاهها و موسسات  شدگان رشته مربوط به پذيرفته منحصرا  رايگان  عهدآموزشت: تبصره 

 .شهريه اخذ مي گردد مشمول اين تعهد نمي باشند كه ازآنان تحصيلي هاي رشته شدگان پذيرفتهلذا. باشد عالي مي آموزش
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و با استفاده از امتياز  3و  2، 1نامي مناطق  براي داوطلباني كه با يكي از سهميه ثبت) آموزش رايگان(اخذ تعهدخدمت  -5
 قرار  سراسري  آزمون  شدگان پذيرفته  در رديف درصد  49 الي 25 جانبازي با جانباز عزيز  فرزندان و    همسران   به  مربوط
 ،اند شده سراسري پذيرفته در آزمون 3، و 2،  1نامي مناطق  با استفاده ازسهميه ثبت سايرداوطلباني كهاند،همانند  گرفته

در ذيل ستون سهميه قبولي و در ديتاي  5شدگان در ليستهاي ارسالي با كد  اين دسته از پذيرفته .صورت ميگيرد
  .مشخص شده اند مربوط 65ستون ذيل در  1دريافتي با عدد 

  )20صفحه – فرم شماره يك: (عالي داخل ويا خارج از كشور آموزش دانشگاههاوموسسات التحصيل فارغ -6
  .نباشدش عالي  زدانشگاهها و موسسات آمو دردر مقطع باالتر از كارشناسي  -الف 
  .دانشجوي فعلي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي نباشد - ب
تحصيلي هاي  رشتهبراي  23/9/91(تاريخ مقرر در  كه  بوده  عالي  آموزش  موسسات و دانشگاهها   انصرافي   دانشجوي -ج

  .است  نموده  حاصل  تحصيل از  قطعي  انصراف )روزانه  دوره
و و غيردولتي موسسات غيرانتفاعي  ، ،دانشگاه پيام نورنيمه حضوري  ،)شبانه(دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم :1تبصره 

 از  انصراف  بدون مي توانستندكنند، موزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نميآدانشگاهها و مؤسسات مجازي 
نام در رشته  قبل از ثبت وقبولي در آزمون سراسري صورت در و نام و شركت نمايند ثبت  تحصيل درآزمون سراسري

الزم  .ارائه نمايند  ذيربط  مؤسسهرشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به از قبولي جديد، 
  .ازداوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند  دسته   اين  كه است  توضيح  به

 آزادگان و ،رزمندگان ،شهدا، شاهد   معظم  يك، خانواده  هاي منطقه درسهميه  تحصيلي  هاي رشته شدگان  پذيرفته از - 7* 
  ). 22صفحه -4فرم شماره.( كشوراخذ گردد مختلف دراستانهاي تحصيل طول  ميزان مدت به تعهدخدمت اسالمي انقالبجانبازان  
مدت تحصيل در شهرستانهاي واقع در  ميزان دو برابر  به  خدمت تعهد ،3و2سهميه مناطق   شدگان پذيرفته  از -8 **و * 

مربوط به  6فرم شماره و  )23صفحه(تحصيلي  هاي رشته ساير تعهد به  مربوط 5 شماره فرم .(گردد مي سهميه منطقه اخذ
  ). 24صفحه  ي تحصيلي گروه آموزشي پزشكيها تعهد رشته

 يا  وزارت  شده ازطرف برطبق قرارداد منعقد موظفند )ها بورسيه(ي تحصيلي داراي شرايط خاصها شدگان رشته پذيرفته-9
  .سازمان متبوع عمل نمايند

بايد متعهد شوند   مختلف  هاي سهميه  در كليه )بورسيه ها –باشرايط خاص( تحصيلي  هاي رشته كليه  دگانش پذيرفته:توجه  
  تشخيص بهو   اسالمي  انقالب  نهادهاي و ارگانها و  دولتي  ادارات و نياز سازمانها  درصورتاتمام دوره تحصيل، از  پس  كه

  معرفي و  تشخيص به  خصوصي  بخش در، مذكور  و ارگانهاي ز سازمانهانيا  عدم  در صورتخدمت نمايند ومراجع ذيصالح 
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت

از جمله تعهدات (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  ثبت نام اتباع غيرايراني در رشته - 10
  .باشد هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع مي و رشته) استخدامي

سيستان و بلوچستان، و بختياري،  هاي ايالم،بوشهر،چهارمحال استان( مناطق محرومتحصيلي  يها درشتهكشدگان  پذيرفته - 11
جيرفت،عنبرآباد، كهنوج، (كرمان استان جنوب  شهرستانهاي ،)هرمزگان و وبويراحمد، لرستان يلويهككردستان،كرمانشاه، كه

- بخشها كليه( ، ورزقان )كليه بخشها(هاي اهر شهرستانو هرمزگان استان شهرستان ابوموسي در،)گنج ومنوجان رودبار،قلعه
هيچگونه ، تحصيلي  هاي رشته انتخاب 2 دفترچه شمارهدر  مندرج شرقي در استان آذربايجان )بخشهاكليه (وهريس)خاروانا

 ارگانها و سازمانهاي دولتي  درصورت نيازو) غيرازگروه آموزش پزشكيه ب(دنندار تعهدي به استانداريهاي ذيربط
 رياضي علومهاي تحصيلي گروه  انتخاب رشته گروه دفترچهدر ها رشتهاين ( .توانند از آنان تعهد خدمت اخذ نمايند مي
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 44 اتدر صفحبه ترتيب  ، هنر و زبان يبعلوم تجرگروه  ،134و 123،  43 ،42 صفحات در، هنر و زبان به ترتيب   وفني 
 29،  28 اتدر صفح، هنر و زبان به ترتيب علوم انساني و گروه  غيرپزشكي و پزشكي  هاي از رشته عما 115و 104،  45 ،
 )است درج گرديده 120و  109، 
استانهاي ايالم، بوشهر، مي بايست بومي يكي از   مناطق محرومتحصيلي هاي  رشتههريك از كد شدگان  پذيرفته - 12

 .باشند هرمزگان و يلويه و بويراحمد، لرستانكچهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه
جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، (شهرستانهاي جنوب استان كرمان داوطلبان سهميه با استفاده از شدگان  پذيرفته - 13

سال دوم، سوم و (سه سال آخر تحصيالت دوره متوسطه آنان مي بايست در زمان ثبت نام گواهي  )گنج و منوجان قلعه
، در غير بوده هاي تابعه در اين شهرستانها يا يكي از بخش )يا سال چهارم براي داوطلبان نظام قديم دانشگاهي پيش
شدگان مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كه به مدت دو  ضمناً پذيرفته. گرددصورت قبولي آنها لغو مي اين

  .برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند
سه يكي از محلهاي مي بايست شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان بان سهميه داوطلبا استفاده از شدگان  پذيرفته - 14

در  )يا سال چهارم براي داوطلبان نظام قديم دانشگاهي پيشيا سوم يا  سال دوم(سال آخر تحصيالت دوره متوسطه آنان 
  .گردد وي لغو مي در غير اينصورت قبولي.زمان ثبت نام ارائه دهند باشدو گواهي مورد نظر را در ابوموسيشهرستان 

كليه (وهريس)خاروانا- بخشها كليه(، ورزقان) كليه بخشها(هاي اهر شهرستان  داوطلبان با استفاده از سهميه شدگان پذيرفته- 15
  :بايست  مي شرقي در استان آذربايجان) بخشها
  .بومي يكي از بخشهاي تابعه شهرستان هاي اهر ، ورزقان و هريس باشند-الف
باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم ، سال سوم  )15مندرج در بند(ازشهرهاي فوق آنان يكيمحل اقامت - ب

  .ويا پيش دانشگاهي آنها در يكي از شهرهاي ياد شده باشد
تانها اقامت سرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله دراين شهريگ ار ميرشهر اقامت در صورتي مالك عمل ق - ب-1

  .موردتاييد فرمانداري ذيربط قرار گيردضوع وداشته و اين م
 .شدبا فاده از اين سهميه ، دوبرابر مدت تحصيل ميتساشدگان با  ميزان تعهدخدمت پذيرفته-ج
  .شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي باشد شته ويا انتقال براي پذيرفتهرهرگونه تغيير- د

جيرفت ، عنبرآباد ، كهنوج ، (بومي جنوب استان كرمان و    محرومنفر مناطق  500طرح شدگان  پذيرفتهتغييررشته  - 61
هاي اهر ، ورزقان و هريس در  شهرستان و استان هرمزگان شهرستان ابوموسي درو  )،رودبار ،قلعه گنج و منوجان 

  .باشد ممنوع مي شرقي استان آذربايجان
تحصيلي گروه آموزش پزشكي هاي  رشتههريك از در و بومي استانهاي محروم طرح مناطق محروم شدگان  پذيرفته  ـ17**

  قبولي  محل  موسسه به  محضري  تعهد  سپردن  به  نسبت نام در رشته قبولي اعالم شده  بايست در زمان ثبت ميمورد نظر 
  )29صفحه  – 28فرم شماره (.اقدام نمايند  خويش

بايست به هنگام  محروم مي مناطق طرحرشته هاي تحصيلي گروه آموزش پزشكي در  شدگان هريك از پذيرفته -18**
 از فرم مورد نظر يك نسخه ضمنا الزم است كه . نمايد تكميل را  "29صفحه - 24فرم شماره "تعهد فرم اخذ   نام، ثبت

  .در پرونده پذيرفته شده نگهداري و رونوشت آن به دانشگاه علوم پزشكي محل تعهد خدمت ارسال شود
ها و مؤسسات آموزش عالي، موظف به پرداخت شهريه  كليه پذيرفته شدگان غيرايراني دوره روزانه دانشگاه - 19

  .باشند ان و آموزش پزشكي ميهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درم تحصيلي طبق مصوبات وزارتخانه
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  مغايرتهاي مشخصات شناسنامه اي در مدارك تحصيلي  ـه 
  

 شدگان پذيرفتهارسالي يا اطالعات مندرج در ليست اي  خواهشمنداست مقررفرمايند درصورتي كه مشخصات شناسنامه -1
پذيرفته شده موقتاً ثبت نام بعمل آيد و  از ، )ذيل و بندهاي باتوجه به جدول (مغايرت داشته باشد با اصل شناسنامه آنان 

  .كليه موارد حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري يكجا برحسب مورد به اين سازمان گزارش شود
 اي با مندرجات ليست و يا مدارك ارسالي محسوب مواردمشروحه ذيل به عنوان مغايرت درمشخصات شناسنامه -2

  .ت كه موارد ذيل راسا از سوي آن موسسه آموزش عالي در ليست و مدارك ارسالي تصحيح گرددلذا الزم اس.گردد نمي
  درليستمواردمندرج  موارد مندرج در شناسنامه ويا مدارك ارائه شده

  اسما  مثل اسماءشدگان پذيرفتهمزه در آخر اسامي ه
  ازيتا  مثل آزيتاشدگان پذيرفتهمد در اسامي 

  2  مواليد2شناسنامه مثل   كلمه مواليد در شماره
  0055-57918- 9  در كد ملي ويا شماره شناسنامه ويا خط فاصله بين اعداد) سمت راست  قبل از عدد(صفر 

  محمد  شدگان مثل محمدپذيرفتهدراسامي»ّـ«تشديدعالمت
  --------------  )ليست ارسالي فرم اطالعات قبولين ودر(شدگانتولدپذيرفتهمحل
  ---------------   )مشخصات سجلي وچهره مطابقت داشته باشدكهدرصورتي(پدرنام

  ذيل 7طبق بند  )براي نظام قديم و جديد آموزش متوسطه(ديپلم ويا گواهي دوره پيش دانشگاهينوعمغايرت
داراي يكي از   شود كه  اعالم  سازمان  اين  به   شدگاني پذيرفته  اي شناسنامه فرمايند مغايرت  مقرر  است خواهشمند -3

دانشگاهي  ويا پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك پيش "وجانبازان شاهد،رزمندگان،آزادگان  "نهادي نامي ثبت    سهميه
  .باشند ميو قبل آن  1391سال 

سازمان  با شرايط ذيل به اينبه اين سازمان شدگان  اي پذيرفته اعالم مغايرت در مشخصات شناسنامه به نيازي -4
منحصرا ذيل   6راسا از سوي آن موسسه آموزش عالي اصالح و طبق بند پيش آمده بايست مغايرت  باشد و مي نمي

  :گزارش گرددبراي نگهداري در سوابق به اين سازمان 
مشغول به متوسطه آموزش نظام جديد  در سال سوم  1391در سال كه ) 3و 2، 1(مناطق نامي  ثبتداوطلب سهميه 

  .اخذ نموده باشد را  مدرك پيش دانشگاهي دوره يكساله خويش 31/6/92و حداكثرتا تاريخ  تحصيل بوده 
  .به سخن ديگر داوطلب براي اولين بار در آزمون سراسري شركت و پذيرفته شده است 

الزم است عكس ارائه شده توسط پذيرفته شده با چهره وي و عكس دريافتي از پرتال سازمان تطبيق داده  -5مهم  
به همراه تصوير كليه به صورت محرمانه طي نامه اي  )بدون فوت وقت( فوراً ،مغايرت وجودشود و درصورت 

)  حاوي درج حروف و اعداد(ي شناسنامه، كارت ملي ، دوقطعه عكس جديد و قديم از داوطلب و نمونه دست خط و
  .به اين سازمان گزارش گردد

براي داوطلبان نظام قديم آموزش (براساس ضوابط مربوط داوطلبان آزمون سراسري بدون در نظر گرفتن نوع ديپلم  -6
 در هريك از اند مجاز بوده  )داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه (دانشگاهي و يا گواهينامه دوره پيش) متوسطه

 6-1شركت نمايند لذا منحصرا مغايرت عنوان گواهي مدرك پيش دانشگاهي بند  سراسري گانه  گروههاي آزمايشي پنج
  :مشروحه ذيل را براي بررسي به اين سازمان گزارش فرمايند  6- 2و
در گروه ( 18آن دسته از دارندگان مدرك تحصيلي دوره يكساله پيش دانشگاهي علوم و معارف اسالمي با كد   -  1-6

كه عالوه بردروس اختصاصي گروه آزمايشي مذكور از درس اصول ،عقايد و فقه در سطح علمي ) آزمايشي علوم انساني
  .دوره يكساله رشته مذكور آزمون بعمل آمده است

pnueb
New Stamp



 
١٢ 
  

دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا دپيلم بهياري بهياران ويا ه از آن دست -  2-6
در گروه علوم تجربي كه عالوه بر دروس  15نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش دانشگاهي با كد 

  اختصاصي گروه آزمايشي مربوط از درس فني بهياري نيز آزمون بعمل آمده است
در زمان )موضوع بندهاي مذكور كه نياز به مكاتبه با اين سازمان ندارد(الزم است كه كليه مغايرتها پس از اصالح -7

و بادرج مشخصات مشروحه ذيل تهيه و بصورت يكجا به اين سازمان  excell مراكزدرقالب فايل بافرمت مقتضي توسط
  .ارسال شود
  عنوان  سرستون  عنوان  سرستون
  سال تولد اصالح شده6سرستون  شماره داوطلب مندرج در ليست يا فايل  1سرستون 
  شماره شناسنامه اصالح شده7سرستون  كد قبولي مندرج در ليست ويا فايل   2سرستون
  كد ملي اصالح شده8سرستون  سال قبولي  3سرستون
  اصالح شدهنام  -نام خانوادگي9سرستون  نام خانوادگي مندرج در ليست يا فايل   4سرستون
  دانشگاهي اصالح شدهوياپيشديپلممدركعنوان10سرستون  نام مندرج در ليست يا فايل5سرستون

وظيفه نظام اقدامات الزم براي ترخيص ازخدمت  ادارات آموزش الزم است بارعايت ضوابط نسبت به ثبت نام و كليه-8
  .اقدام نمايندشدگان  پذيرفته

 مسال اولني حداكثرتا  شدگان پذيرفته وانتقال وكارنامه تغييررشته قبولين اطالعات فرمكه  موضوع به اين باتوجه-9 توجه * 
باشد، لذا الزم است كه به همكاران محترم به نحوي مقتضي اعالم  ميدسترس از طريق پرتال اين سازمان قابل  سالجاري
 .شايسته مبذول فرمايند موردنظراقدام برداري ازفايلهاي سازي و بهره هخيرذشده نسبت به دريافت،  در زمان تعيين  گرددكه

  بديهي است كه امكان پاسخگويي به مكاتبات در خصوص تغييررشته و انتقال تا قبل از شروع نيمسال دوم وجود ندارد
ازشروع ترم دوم  حداكثرتاقبل(نمايند تاريخ مقرربراي ثبت نام به آن دانشگاه مراجعه مي كه بعداز شدگاني پذيرفته - 10

و ساير ضوابط و آئين  آموزشي  امكانات ، دانشگاه و باتوجه به فضا آن راساً از سويآنها ، درخواست  )سال تحصيلي جاري
 شدگان مورد تحصيل پذيرفته ادامه كه ذكراست به  الزم.گردد  سازمان خودداري و ازمكاتبه با اين  بررسي نامه هاي مربوط 

  .باشد مي ازنظر اين سازمان بالمانع ساير شرايط وضوابط الزم  بودن دارا  صورت نظردر
تحصيل ) اعم از موسسات دولتي و غيردولتي (هيچ دانشجويي مجاز نيست كه هم زمان در دو رشته و يا دو محل  - 11

  )1فرم تعهد شماره.(نمايند در صورت تخلف طبق آئين نامه انضباطي دانشجويان با وي رفتار خواهد شد
    ظرفيت پذيرش در دو نوبت داراي   تحصيلي كههاي  رشتهدر شدگان  بندي پذيرفته خصوص تقسيم در

  :باشند مي )نيمسال اول و دوم(
تحصيلي كه براي هر دو نيمسال تحصيلي پذيرش دانشجو دارند هاي  رشتهتقسيم بندي داوطلبان براي آندسته از كد 

به (براي نيمسال اول و رديفهاي زوج.)...و 5، 3، 1به ترتيب (رديفهاي فرد شدگان  پذيرفتهنسبت به ثبت نام از  ابتدا 
اول آن موسسه  ضمنا درصورت عدم تكميل ظرفيت براي نيمسال.براي نيمسال دوم اقدام فرمايند ...) و  6،  4،  2ترتيب 

  .مي تواند از رديفهاي زوج براي تكميل ظرفيت نيمسال مربوط اقدام نمايد
گروه آزمايشي مربوط مي باشند  ي درنفرات اول تا دهم رتبه كشور  كه جزءشدگان  پذيرفتهثبت نام از آن دسته از : تبصره 

  .تحصيلي جاري صورت گيرد  الس بدون رعايت شرح فوق و در صورت تمايل پذيرفته شده براي نيمسال اول
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  نام اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت
  :اشدبنيز ، داراي شرايط ذيل )1مندرج در دفتر چه شماره (ي، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمونغيرايراناتباع شدگان  پذيرفته

نام دانشجويان غيرايراني مصوب  نامه ثبت آنان بر اساس مفاد شيوه اموركنسولي روندو اجراي  سراسري غيرايراني درآزمون شدگان پذيرفته نام ثبت) 1
  .پذيرد انجام مي www.msrt.ir/sites/iso: ازپايگاه الكترونيكي به نشاني دسترسي و قابل 20/7/89مورخ 28707/12/41شماره  به89سال

هاي مربـوط بـه    و اطالعيه) 2و  1هاي راهنماي شماره  دفترچه(ي راهنماي آزمون ها غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه داوطلبان) 2
  .ها پذيرفته نيست مفاد دفترچه هيچ عذري مبني بر عدم اطالع ازها،  در صورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچهبوده و آزمون 

نـام اتبـاع    ثبـت . باشـند  مـي در رشته قبولي اعالم شده نام  فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به ثبت) 3
  .باشد مذكور مقيم ايراني منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي

  .قل شش ماه اعتبار باشدگذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حدا) 1-3
  .دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) 2-3
  .از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور ، صادره1392غيرايراني داراي اعتبار در سال كارت هويت ويژه اتباع ) 3-3
  .صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشوركارت موقت آمايش مرحله هشتم ) 4-3
انـد مجـاز بـه شـركت در آزمـون       التحصيل شـده  فقط اتباع غيرايراني مقيم، كه از مدارس رسمي داخل كشور جمهوري اسالمي ايران، فارغ) 5-3

  .باشند مي 1392سراسري سال 
تشـخيص داده شـود، از ادامـه مراحـل     مراجع ذيصـالح  از سوي الذكر،  فوقايط اعالم شده اي مغايرت شرايط داوطلب با شر در هر مرحله :تبصره

  .آمد گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواهد
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، لغو خواهد شد 23بند ، نام  ثبتهنگام در كه  يغيرايراناتباع قبولي پذيرفته شدگان  )4
 ،نور، جامع علمي كاربردي هاي پيام تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه )5

  .باشد ممنوع مي) ع(و آموزش عالي اهل بيتالعالميه ) ص(مركز جامعه المصطفي
. دنباش مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نميهاو  دانشگاه هاي تحصيلي غيرايراني مجاز به انتخاب رشته اتباع )6

ها و مؤسسات آموزش عـالي آن   بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه
  . گردد تلقي مي» كان لم يكن«مناطق، 

هـاي   و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  شتهپذيرش اتباع غيرايراني در ر )7
  .باشد خاص و حساس اكيداً ممنوع مي

  . باشند پذيرفته شدگان همانند دانشجويان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود مي) 8
موظف به پرداخـت  هاي تحصيلي  در كليه مقاطع و رشتهها و مؤسسات آموزش عالي،  هاي روزانه دانشگاه كليه پذيرفته شدگان غيرايراني دوره )9

هاي نوبت  شهريه دوره% 80حداكثر تا تحقيقات و فناوري هاي تحت پوشش وزارت علوم،  شهريه تحصيلي طبق مصوبات هيأت امناي دانشگاه
  .باشند مي ، درمان و آموزش پزشكيهاي علوم پزشكي بر اساس مصوبات وزارت بهداشت و در دانشگاه) شبانه(دوم 

هاي تحصيلي دانشـگاه پيـام نـور     حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته براي پذيرفته شدگان غيرايراني، رشته) 10
  .باشد سال مي 5و  2ب به ترتي 1389نام مصوب سال  نامه ثبت مطابق شيوه

  :براي پذيرفته شدگان الزامي است به شرح جدول ذيل) نظام جديد و يا نظام قديم آموزش متوسطه(كتبي و يا كل ديپلم  معدل حداقل داشتن) 11
  حداقل معدل  نوع رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي  نوع دوره

  كل ديپلم  كتبي ديپلم

  هاي تحصيليكليه رشته  كارشناسي ارشد پيوستهكارداني، كارشناسي و   روزانه و شبانه
  --   00/14  )هاي تحصيلي گروه آموزش پزشكيبه جز رشته(

  دامپزشكي  ايدكتراي حرفه
هاي ساير دوره

  هاي تحصيليكليه رشته  كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته  آموزشي
  00/14  --   )هاي تحصيلي گروه آموزش پزشكيبه جز رشته(

هاي كليه دوره
  آموزشي

  --   00/15  گروه آموزش پزشكي  كارداني و كارشناسي
  --   00/16  گروه آموزش پزشكي  ايدكتراي حرفه

اصل گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسـطه  در صورت مغايرت معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور، با معدل مندرج در : تبصره
  .رفتار خواهد شد شدگان مطابق ضوابط پذيرفته

بوده و مجـدداً بـا شـركت در    كارداني و يا باالتر چنانچه در حين تحصيل پذيرفته شدگان غيرايراني، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك  )12
بـولي  دانشگاه محل ق. گردد آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي

  .نام اوليه هستند داوطلبان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت
، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شده، الزم اسـت  1392نام و شركت در آزمون سراسري سال  متقاضي ثبت غيرايرانيكليه اتباع  )13

و ورود بـه لينـك مربوطـه      www.sanjesh.org: تي سازمان سنجش آموزش كشور بـه نشـاني  نام با مراجعه به سايت اينترن در زمان ثبت
نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبـان يـك كـد    

رنتـي،  نـام اينت  تقاضـانامه ثبـت   23بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كـه در بنـد    رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي 13پيگيري 
  .بيني شده است درج نمايند پيش

    هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايراني رشته
: هاي تحصيلي هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و همچنين رشته اتباع غيرايراني در رشتهقبولي 
گرايش امنيت اطالعات، امنيت شبكه، (، مهندسي تسليحات، مهندسي فناوري اطالعات اي ، مهندسي هسته)اي گرايش هسته(اتمي، فيزيك فيزيك

، )گرايش صنايع پااليش، پتروشيمي، شيميايي، معدني، گاز، عمليات پتروشيمي(، مهندسي شيمي )ها كليه گرايش(هوافضا  ،مهندسي)مخابرات امن
، الكترونيك هواپيمايي، مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي، )يش و نگهداري هواپيماهوانوردي،خلباني،مراقبت پرواز، نما(هواپيما نگهداري مهندسي

هاي نظامي، علوم و فنون هوانوردي، خلباني هليكوپتر، مهندسي تعمير و نگهداري هليكوپتر، اطالعات نظامي، اويونيك هواپيما، علوم  تكنيك حوزه
  .باشد يي ممنوع مينظامي، ناوبري و فرماندهي كشتي، مديريت و كميسر دريا
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  جدول مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
بايست واجد شرايط و ضوابط اعالم شده فوق باشند و محل تحصيل  هاي تحصيلي منحصراً مي اتباع غيرايراني پذيرفته شده در هر يك از رشته

در غير اين صورت قبولي آنان . در هنگام تعيين رشته انتخاب نموده باشند خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط و رعايت مناطق ممنوعه
  .نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد كان لم يكن تلقي گرديده و از ثبت

غيرايراني مقيم،  كر است اتباعشايان ذ. جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني در ذيل همين بند درج شده است: تذكر مهم
  .باشند مجاز به انتخاب رشته در اين مناطق نمي

  مناطق ممنوعه استان  نام استان
  .باشداقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  آذربايجان شرقي
  .باشدمياقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع   آذربايجان غربي

  .باشدشهر و نمين ممنوع ميسوار، گرمي، مشكينآباد، بيلههاي پارساقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان  اردبيل

دهاقان، نائين، گلپايگان، شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، هاي نطنز، فريدن، فريدوناقامت اتباع افغاني در شهرستان  اصفهان
  .باشدمي ممنوعخوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل 

  .باشداقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي  البرز
  .باشدشهرهاي مرزي استان ممنوع مي هاي مهران، دهلران واقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستان  ايالم

  .باشدهاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  بوشهر
  .باشدبالمانع مي) شهرداري تهران براي اتباع افغاني 13به استثناء منطقه خجير در منطقه (اقامت اتباع غيرايراني در كل استان   تهران

  .باشدتباع افغاني در سطح استان ممنوع مياقامت ا  چهارمحال و بختياري

اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان بيرجند . باشدهاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان و زيركوه ممنوع مياقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان  خراسان جنوبي
  .باشداقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي. مجاز است

  .باشدهاي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  خراسان رضوي
  .باشداقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي  خراسان شمالي

آزادگان هاي آبادان، خرمشهر و دشتردد ساير اتباع خارجي در شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند و اقامت و ت  خوزستان
  .باشدهاي آبادان و خرمشهر بالمانع مياقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان :تبصره.  باشدممنوع مي

  .باشدزنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز ميهاي باشد و صرفاً شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  زنجان

يش اقامت و تردد اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آزما  سمنان
  .شدباهاي شاهرود و دامغان ممنوع ميسراج و اقامت اتباع افغاني در شهرستان

هاي هاي مرزي شهرستانهاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخشاقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان و اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان  سيستان و بلوچستان
  .باشدخاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع مي

  .باشدريز و خنج ممنوع ميفراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نيهاي فيروزآباد، اقامت اتباع افغاني در شهرستان  فارس
  .باشداقامت در كل استان به استثناء شهرستان قزوين، براي اتباع افغاني ممنوع مي  قزوين

  .باشداقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي  قم

هاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي مرزي ت اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقام  كردستان
  .باشدممنوع مي) به استثناي مهمانشهرها(استان 

گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعهاقامت اتباع افغاني در شهرستان  كرمان
  . باشداقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي

  .باشدمرزي استان ممنوع مي اقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي  كرمانشاه
  .باشداقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  و بويراحمدكهگيلويه
  .باشدهاي گرگان و گنبد ممنوع مياقامت اتباع افغاني در كل استان، به غير از شهرستان  گلستان
  .باشداقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  گيالن
  .باشداتباع افغاني در سطح استان ممنوع مياقامت   لرستان

  .باشداقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  مازندران
  .باشدهاي آشتيان، تفرش، فراهان، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  مركزي

  .باشدآباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع ميهاي كيش، حاجياتباع افغاني در كل استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستاناقامت   هرمزگان
  .باشداقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  همدان

  .باشدهاي خاتم و بافق ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان  يزد
  :تذكرات مهم* 
هاي ويژه اتباع خارجي مستقر در اين مناطق و همچنين اتباع بيگانه ساكن ايران، كه با زنان ايراني  ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مرزهاي كشور، شامل اردوگاه - 1

  .گردد اند و ثبت ازدواج آنان به تأييد وزارت كشور رسيده است، نمي ازدواج نموده
نامه  آموزان و سوادآموزان خارج كه بنا به داليل موجه مجاز به اقامت در مناطق ممنوعه اسكان اتباع خارجي باشند، صرفاً بر اساس معرفي دانشنام و ادامه تحصيل  ثبت - 2

  . پذيرداداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري ذيربط انجام مي
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  تحصيليهاي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي هريك از رشته

  نام دانشگاه يا مورد
در دفترچه راهنما و ضوابط وشرايطدرج

 درآزمون سراسري نام شركت ثبت
  )دفترچه شماره يك(

درج ضوابط و شرايط در دفترچه راهنماي انتخاب 
 عالي آموزش دانشگاههاوموسسات تحصيلي هاي رشته

  )دفترچه شماره دو(
و دانشگاه دبير  )سابقمعلمتربيت(دانشگاه فرهنگيان

  131و 130صفحات  42و  41صفحات   تهران- شهيد رجايي
140 صفحه -------   )عج(دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  
  142 صفحه -------   اداريدانشگاه علوم قضايي وخدمات

دانشگاه صنعتي مالك اشتر وابسته به وزارت دفاع و 
138 -------   پشتيباني نيروهاي مسلح صفحه   

139 -------   دانشگاه علوم پزكشي ارتش جمهوري اسالمي ايران  صفحه   
143 -------   دانشگاه مذاهب اسالمي صفحه   

كريم وابسته به سازمان علوم ومعارف قرآندانشگاه
  142 صفحه -------   وامورخيريهاوقاف

شرايط عمومي و اختصاصي پذيرفته شدگان در زمان 
 -------   5و  4صفحات   ثبت نام

 -------   36صفحه   مقررات وظيفه عمومي
شرايط و ضوابط اختصاصي دورهاي روزانه ، نوبت 

، نيمه حضوري ، واحدهاي بين المللي ، دوره )شبانه(دوم
  هاي مجازي ، موسسات غير انتفاعي و دانشگاه پيام نور

  9الي 7صفحات  40الي  37صفحات 
  164الي  136صفحات

 -------   35صفحه   جدول گروبندي عناوين ديپلمها
 -------   35صفحه   نام و كد سازمانها، موسسات و وزارتخانها

  129 صفحه  -------   جدول حداقل اعضا با كارايي الزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  :و فايل اطالعات بدين ترتيب مي باشد) در ذيل مشخصات در ليست  ازچپ به راست( عمومي و اختصاصي مندرج درليست ارسالي  عنوان دروس
  كليهبرايعموميدروس

  گروههاي آزمايشي
  اختصاصيدروس

  وفنيرياضيعلومگروه آزمايشي
  دروس اختصاصي

  گروه آزمايشي علوم تجربي
  زمين شناسي. 5  رياضيات. 5  وادبيات فارسيزبان. 1
  رياضيات. 6  فيزيك. 6  زبان عربي. 2
  زيست شناسي. 7  شيمي. 7  اسالميومعارففرهنگ. 3
  فيزيك. 8  -------------   زبان خارجي. 4

  شيمي. 9  -------------   ------------- 
  )با توجه به ضوابط مربوط(بهياري .10  -------------   ------------- 

  دروس اختصاصي
  گروه آزمايشي علوم انساني

  دروس اختصاصي
  آزمايشي هنرگروه 

  دروس اختصاصي
  گروه آزمايشي زبانهاي خارجي

  زبان تخصصي. 5  درك عمومي هنر. 5  رياضيات. 5
  -------------   فيزيك - رياضيعموميدرك. 6  اقتصاد. 6
  -------------   ترسيم فني. 7  فارسيوادبياتزبان. 7
  -------------   و تجسمي تصويريخالقيت. 8  زبان عربي. 8
  -------------   خالقيت نمايشي. 9  تاريخ و جغرافيا. 9

  -------------   موسيقيخالقيت. 10  علوم اجتماعي. 10
  -------------   خواص مواد. 11  فلسفه و منطق. 11
  -------------   -------------   روانشناسي. 12
  -------------   -------------   )دارندگان مدرك پيش دانشگاهي(اصول عقايد و فقه   -13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  1139مثبت سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ساختار فايل نمرات ديپلم براي پذيرفته شدگان داراي تاثير 
  طول فيلد  نام فيلد  رديف  طول فيلد  نام فيلد  رديف

 2  كد ديپلم  7  7  پرونده  1
 2  سال اخذ ديپلم  78 داوطلب  2
 114  نمره درس يك تا يازده  309نام خانوادگي  3
 114  كددرس يك تا يازده  3010 نام  4
 112  نمره يك تا يازدهسال اخذ   1011كد دانش آموزي  5
  4  كددانشگاه قبولي  12  4  كد منطقه اخذ ديپلم  6

 .ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي مي باشد علوم تجربي، هاي رياضي فيزيك ، هبه ترتيب ديپلم19و 10،11،12كدهاي 7دررديف  -
 سازمان دريافت شودكد و دي كد دروس آموزش و پرورش از طريق همين پرتال  10براي رديف  -

pnueb
New Stamp



 
١٦ 
  

 
  
  

  
  

  ها شدگان آزمون سراسري در پرتال دانشگاه ساختار اطالعات پذيرفته  

فارغ التحصيل  قديم، نظام ،)وسالي ترمي( به ترتيب نظام جديد  4و  3 ، 2،  1كدهاي  كه بوده شده آموزشي پذيرفته مربوط به نظام 44رديف  -
  .باشند ميو كارشناسي كارداني  دوره

اعمال شده است و اطالعات سوابق شده تاثير مثبت سوابق تحصيلي  كه براي پذيرفته باشدبه مفهوم آن است 1اگرمقدارفيلدبرابر  66رديف -
  .نامي كنترل شود ياموسسه آموزش عالي براساس دستورالعمل ثبت دانشگاه توسط باشدوبايستي مربوط موجود مي درفايل شده پذيرفته تحصيلي

  .فت مي باشدبراي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قابل دريا) پرتال(شايان ذكراست كد و دي كدهاي موردنياز از طريق سايت  -

  aspx.login/universityportal/org.sanjesh.group://http  آدرس الكترونيكي
  )1256code page )windows Arabic  فونت
  TXT  فرمت

  $  حرف جداكننده فيلدها

ف
ردي

  

  فيلد طول  نام فيلد
ف  

ردي
  

  فيلد طول  نام فيلد
  

  1  معلول جسمي حركتي  33  7  شماره پرونده  1
  2  كد عنوان ديپلم  34  7  شماره داوطلبي  2
  1  بهيار  35  30  نام خانوادگي  3
  1  آموزگار  36  30  نام  4
  1  گروه قبولي  37  20  نام پدر  5
  5  كد رشته  قبولي  38  1  جنس  6
  40  رشته قبوليكد دي  39  2  تاريخ تولد  7
  60  گرايش قبولي  40  10  شماره شناسنامه  8
  4  كد دانشگاه قبولي  41  10  كد ملي  9

  60  دي كد دانشگاه قبولي  42  2  كدوضعيت نظام وظيفه  10
  1  مقطع قبولي  43  4  كد بخش تولد  11
  1  )آموز يا فارغ التحصيلدانش(آموزشينظام  44  2  كد شهر تولد  12
  1  دين  45  2  تولد كد استان  13
  1  اتباع خارجي ومليت  46  4  كد بخش ديپلم يا پيش دانشگاهي  14
  2  سال اخذ ديپلم  47  2  كد شهر ديپلم يا پيش دانشگاهي  15
  2  سال اخذ پيش دانشگاهي  48  2  كد استان ديپلم يا پيش دانشگاهي  16
  513  )صفرميباشدآزمونبدونگزينشبرايفيلدهااين(خامنمرات 61الي  49  4  از ديپلم يا پيش دانشگاهيقبلسالكدبخش  17
  1  امتحاني زبان  62  2  ياپيش دانشگاهيازديپلمقبلسالكدشهرستان  18
  6  ) صفرميباشد آزمون بدون گزينش براي فيلد اين(رتبه در سهميه  63  2  كد استان سال قبل از ديپلم يا پيش دانشگاهي  19
  5  نمره قبولي  64  4  از ديپلم يا پيش دانشگاهيقبل دوسالكدبخش  20
  1  درصد 49تا  25متقاضي   65  2  دانشگاهيياپيشازديپلمقبلدوسالكدشهرستان  21
  1  قبوليدرنقطهتحصيليسوابقتاثيرمثبت  66  2  قبل از ديپلم يا پيش دانشگاهيدوسالكداستان  22
  11  تلفن ثابت  67  4  كد بخش اقامت  23
  11  تلفن همراه  68  2  اقامتكد شهر   24

  10  كدپستي  69  2  كد استان اقامت  254
  200  آدرس  70  2  كد استان بومي  26
  Email(  40(پست الكترونيكي   71  1  نامي يا سهميه نهاييسهميه ثبت  27
  15  نام  عكس  72  1  سهميه قبولي  28
  1  ) صفرميباشد آزمون بدون گزينش براي فيلد اين(آزاد%20ويا1منطقهنمرهبررسي  73  1  نابينا  29
  4  )  باشد صفرمي آزمونها با فيلدبراي اين(جديدنظامسومسالديپلمكتبيمعدل  74  1  كم بينا  30
  1  )باشد صفرمي آزمونها با فيلدبراي اين( بي آزمون  75  1  ناشنوا  31
        1  كم شنوا  32
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  بسمه تعالي
ريزي، تعيين نوع دروس پيشنياز دانشگاهي به عهده دانشـگاه   نامه اجرايي دروس پيشنياز دانشگاهي مصوبه شوراي عالي برنامه يينبراساس  آ

  . است شده در جدول پيوست ارائه هر درس اطالعاتي در مورد نمرات گيري براي تصميم. باشد مي
  س تخصصي اين دروس عبارتند از زبان خارجه از دروس عمومي و كليه درو

  :توضيحات جداول پيوست
  .است 5/37باشند، نقطه وسط  مي 100ـ تا 3/33با توجه به اينكه نمرات خام بين  :ـ نمره نقطه وسط  1
دوم معـادل   نمـره .باشد مي 2250انحراف معيار   5000نمرات دروس تراز شده داراي ميانگين : ـ نمره يك انحراف معيار باالي ميانگين 2

  ..يك انحراف معيار باالي ميانگين است نمره تراز با
در اين مقيـاس و نمـره تـراز معـادل آن      50باشد نمره  مي 100ـ تا 3/33همانطور كه گفته شد، نمرات بين  :درصد نمره خام 50ـ نمره 3

  .ارائه شده است
  توان يكي از مالكهاي زير را انتخاب نمود ـ باتوجه به توضيحات فوق مي4

  .وسط حدنصاب متوسطي است ـ نمره نقطه1ـ4    
دانشگاه يا گروه باتوجـه  . ـ نمره يك انحراف معيار باالي ميانگين و نمره پنجاه درصد خام نسبتاً در بيشتر موارد حدنصاب بااليي است2ـ4    

  .توانند يكي از حدنصابها را براي اخذ دروس پيشنياز براي دانشجويان معين كنند به مراتب فوق مي
شناسـي و روانشناسـي قبـول     هاي حسابداري،مديريت،اقتصـاد،جامعه  هاي علوم انساني كه در رشته شود در مورد كليه ديپلمه مي دـ پيشنها    
حدنصابها و نمرات . شوند باتوجه به سطح علمي پايين رياضيات دبيرستاني آنها در گروه علوم انساني براي آنها رياضيات پيشنياز ارائه شود مي

  .در جدول پيوست ارائه گرديده است توضيح داده شده
  :در خصوص گروه آزمايشي هنر* 

  .تواند مالك باشد مالك نمرات اول و سوم به دليل پايين بودن سطح نمرات خام موضوعيت نخواهد داشت و لذا فقط نمره رديف دوم مي

   

  هنرگروه   گروه علوم انساني  علوم تجربي
  نمرات تراز  نمرات خام  دروس امتحاني  ترازنمرات  نمرات خام  دروس امتحاني  ترازنمرات  نمرات خام  دروس امتحاني

  ن عموميزبا
1 
2 
3 

5/37  
0/24  
0/50  

8206 
7250 
8920 

  زبان عمومي
1  
2  
3  

5/37  
4/5  
0/50  

10746 
7250 

11429 
  زبان عمومي

1  
2  
3  

 5/37  
 0/24  
 0/50  

  8052  
 7250  
  8764  

  زمين شناسي
1 
2 
3 

5/37  
4/5  
0/50  

11496 
7250 

12370 
  رياضيات پايه

1  
2  
3  

5/37  
0/5  
0/50  

10615 
7250 

11310 
  ترسيم فني

1  
2  
3  

 0/25    8430  

  رياضي
1 
2 
3 

5/37  
2/11  
0/50  

9457 
7250 

10208 
 ادبيات فارسي

1  
2  
3  

5/37  
7/16  
0/50  

9766 
7250 

10555 
  خالقيت تصويري

1  
2  
3  

 0/25   7881  

  زيست شناسي
1 
2 
3 

5/37  
7/18  
0/50  

8418 
7250 
9176 

  عربي
1  
2  
3  

5/37  
7/16  
0/50  

8996 
7250 
9640 

  خالقيت نمايشي
1  
2  
3  

 0/25   9520  

  فيزيك
1 
2 
3 

5/37  
0/10  
0/50  

9362 
7250 
  و جغرافيا تاريخ 9970

1  
2  
3  

5/37  
5/24  
0/50  

8813 
7250 

10005 
 خالقيت موسيقي

  
1  
2  
3  

 0/25   9497  

  شيمي
1 
2 
3 

5/37  
1/18  
0/50  

8585 
7250 
9359 

  علوم اجتماعي
1  
2  
3  

5/37  
4/18  
0/50  

8494 
7250 
9196 

 خواص مواد
1  
2  
3  

 0/25   10674  

 فلسفه ومنطق        
1  
2  
3  

5/37  
7/10  
0/50  

10771 
7250 

11914 
  درك عمومي هنر

1  
2  
3  

 0/25   9479  

  روانشناسي        
1  
2  
3  

5/37  
4/48  
0/50  

6513 
7250 
7402 

عمومي  درك
  وفيزيك رياضي

1  
2  
3  

 5/37  
 7/16  

0/50  

 9354  
7250 

10151 
          وه زبانهاي خارجيرگ  گروه علوم رياضي و فني

          ترازنمرات  نمرات خام رديف  دروس امتحاني  ترازنمرات  نمرات خام  دروس امتحاني

  زبان عمومي
1 
2 
3 

5/37  
7/34  
0/50  

  7374  
7250 

  8028  
  زبان عمومي

1  
2  
3  

15/37  
20/48  
30/50  

6495 
7250 
7383 

        

  رياضي
1 
2 
3 

5/37  
4/13  
0/50  

  9258  
 7250  

10059 
  زبان تخصصي

1  
2  
3  

5/37  
0/30  
0/50  

7882 
7250 
8898 

        

  فيزيك
1 
2 
3 

5/37  
1/17  
0/50  

  8936  
 7250  
  9723  

               

  شيمي
1 
2 
3 

5/37  
0/20  
0/50  

  8775  
 7250  
  9767  
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 (Excel)) به فايلهاي اكسل txtعملكرد تبديل فايلهاي متني (
  
 >>                      Start>>All programs>>Microsoft office>>Excel. برنامه اكسل را  اجرا نماييد  -1

مشخص و ) Text(را انتخاب  و مسير فايل متني   OPENگزينه ) نوارابزار(  FILEبعد از باز شدن برنامه از منوي   -2
  .انتخاب  نماييد

را   openپس از انتخاب فايل مورد نظر دكمه . را انتخاب نموده   text filesگزينه    files of  typeدر قسمت     -3
  .كليك مي كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :به طريق  ذيل را عمل مي نماييد  3of  1step -text import  wizardدر پنجره  
4 - original data type<<<<<<<<< Delimited     عالمت گذاري نماييد. 

5 –file origin <<<<<<<<<     )  windows(Arabic  1256 انتخاب نماييد. 

Next - 6  
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  :به شرح ذيل  Text Import Wizard – Step 2 Of 3در پنجره    - 7
  درج نماييد    $  =Delimiters    <<<<<other     tik <<<<  +4shift درباكس

Next - 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .را كيلك نماييدText Import Wizard-step3 Of 3     <<<                 Finishدر پنجره  -9

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  :حال تنظيمات مورد دلخواه را از طريق نوار ابزار مثل 
  )Row>>Autofit(و رديفها) Column >>Autofit selection(تنظيمات اتوماتيك ستونها -
  .انجام دادهفونت و اندازه دلخواه را  -
 .الزم به ذكر است كه عنوان ستونها در استراكچر مربوط درج شده است -
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