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:ها و مؤسسات آموزش عالي در دانشگاه آموزش محترممسؤلين به كليه  ،هاي مهم توصيه  
 

رتال اين سازمان، با اصـل مـدارك   شدگان از پ يد اطالعات دريافتي كليه پذيرفتهبا توجه به اينكه بررسي و تأي              
گيرد؛ لـذا الزم   ها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي ارائه شده از سوي داوطلبان، عيناً توسط كارشناسان محترم دانشگاه

است كليه موارد مندرج در اين دستورالعمل، به دقت مطالعه و مد نظر قرار گيرد؛ تا هيچگونه مغـايرتي بـين اطالعـات و    
در صورت وجود مغايرت در هر يك از اطالعات موجود الزم است مطـابق بنـدهاي   . شده وجود نداشته باشد مدارك ارائه

به اين  شده در اين دستورالعمل مشخصتا تاريخهاي نام و بطور يكجا و  اعالم شده در اين دستورالعمل در پايان مرحله ثبت
  .سازمان اعالم و پيگيري شود

رتال و مـدارك ارائـه شـده توسـط     ص گردد كه در اطالعات موجود در پي كه مشخر است هر زمانشايان ذك              
ها و مؤسسات آموزش عالي نسـبت بـه رعايـت ضـوابط، مصـوبات و       وجود داشته باشد و يا دانشگاه ، مغايرتيداوطلبان

ر عهده مؤسسه آموزش عـالي ذيـربط   وليت آن بئهاي مربوط اقدام ننموده باشند، قبولي داوطلب لغو و كليه مس نامه آيين
  .لذا خواهشمند است نسبت به مطالعه دقيق و اجراي مفاد اين دستورالعمل، اقدام مقتضي بعمل آيد. خواهد بود

امـه تغييـر رشـته و انتقـال     هاي فرم اطالعات قبـولين و كارن  خواهشمند است نسبت به دريافت و ذخيره فايل              
  .سال جاري اقدام الزم صورت پذيرد  نيمه دوم آذرماه  شدگان، در پذيرفته

س/44509:    شماره  
25/6/1396  :  خـتاري  
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  :از پذيرفته شدگان نام ثبتمدارك مورد نياز براي  )الف
بايست حسب مورد مطابق  مي) پذيرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي( هاي امتحاني شدگان كدرشته هر يك از پذيرفته 

  .دننام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهيه و تحويل نماي مدارك الزم را براي ثبت ،جدول ذيل
  توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك  )تحصيلي  يا مدرك ديپلم (مورد   رديف

1 -1  

  متوسطه  آموزش قديم   نظام

دوره شش سـاله  مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا  يا گواهي  اصل  -
يا هنرسـتان بـا مهـر و امضـاي مـدير دبيرسـتان و يـا         دبيرستان و

  .هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
اخـذ ديـپلم، سـال مـا قبـل و دو سـال         محل  و شهرستان  بخش  -

  در ليسـت  منـدرج    با سه سـال تحصـيل   بايست  ماقبل ديپلم مي
  .يكسان باشد

و   تحصيلي نيمسال اول هاي  رشتهتاريخ اخذ ديپلم در هر يك از  -
  2- 1  .باشد 31/6/96دوم بايد حداكثر تا پايان 

  ماقبل ديـپلم بـا درج     سال 2ماقبل و  سال  تحصيلي  گواهي  -
مـدير   بـا مهـر و امضـاي      محـل تحصـيل   و شهرستان   بخش

سـال   و شهرسـتان   هنرسـتان بـا درج بخـش      دبيرستان و يا
  .ديپلمسال قبل از  2و  ماقبل  

1 -3  
بـا قيـد    اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظـام قـديم   -

با امضاء و ممهور بـه مهـر دبيرسـتان يـا      معدل كتبي ديپلم
  .سازمان آموزش و پرورش

ســوابق  صــرفاً بــر اســاس  گــزينش  تحصــيلي  هــاي  رشــته -
  )كتبي  معدل(  تحصيلي 

2-1  

  متوسطه  نظام جديد آموزش
   

دانشگاهي با مهـر و امضـاي    گواهي پايان دوره پيشاصل مدرك يا  -
بــا درج رشــته تحصــيلي، بخــش و  دانشــگاهي مــدير مركــز پــيش

هاي تحصيلي  از رشته  دانشگاهي در هر يك تاريخ اخذ دوره پيش -  .دانشگاهي شهرستان محل اخذ مدرك پيش
  .باشد 31/6/96نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 

دانشـگاهي، اخـذ    پيش   دوره  اخذ مدرك محل   و شهرستان  بخش -
سـال تحصـيل     بايسـت بـا سـه    مي  از ديپلم ماقبل  و سال   ديپلم

  .مندرج در ليست يكسان باشد

2-2  
جديد با مهـر و امضـاي     نظام   متوسطه  ديپلم   يا گواهي   مدرك  اصل  -

اخـذ  محل  بخش و شهرستان با درج  يا هنرستان و  مدير دبيرستان 
  .مدرك

2-3  
با مهـر و امضـاي مـدير      ديپلم ما قبل   سال يا گواهي  و   مدرك اصل  -

محـل اخـذ     بخـش و شهرسـتان  بـا درج   يا هنرسـتان   و  دبيرستان 
  .مدرك

2-4  
فيزيـك،    رياضي( اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد -

از   در هـر يـك   )علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش  1384هاي  سال

  .و پرورش

بررسي دقيق نمرات دروس موثر در كارنامه با نمـرات منـدرج در    -
  .ها و يا اطالعات دريافتي از پرتال سازمان ليست

بررسي معدل كتبي ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يـا نظـام    -
هاي تحصيلي  سطه براي پذيرفته شدگان رشتهقديم آموزش متو

  5- 2  .پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي
ــ  ــه تحصــيلي دوره پ ــك،  رياضــي (دانشــگاهي  يشاصــل كارنام فيزي

ازسـال     )تجربي، علوم انساني، علوم و معـارف اسـالمي و هنـر    علوم
  با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش1391

يا  آموزشي و اخراجي: دانشجويان  3
  اصل فرم انصراف از تحصيل -  مؤسسات آموزش عالي انصرافي

دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصـرافي دوره روزانـه   -
ــگاه ــاريخ     دانش ــا ت ــداكثر ت ــالي ح ــوزش ع ــات آم ــا و مؤسس ه

الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه  01/12/1395
دانشـگاه و اداره كـل امـور دانشـجويان     حساب كامل تأييد شده 

  )1دفترچه شماره  44ص – 3فرم شماره ( .داخل ارائه نمايند

  .ي معادل آموختگي در دوره اصل مدرك و يا گواهي دانش -    كارداني معادل:  دارندگان مدرك  4

مفــاد بخشــنامه شــماره   معــادل  مــدرك دارنــدگان  در خصــوص  -
مالك   متبوع  وزارت  آموزشي  معاونت 28/5/92مورخ  77633/2

بايست براسـاس ايـن بخشـنامه     هاي الزم مي عمل بوده و بررسي 
شدگان داراي مـدرك معـادل    پذيرفته ضمنا قبولي . گيرد  صورت

  .باشند، لغو خواهد شد مذكور نمي  كه مشمول مفاد بخشنامه

مدرك كارداني   دارندگان  5
  ).فوق ديپلم(دوره كارداني  و يا گواهي مدركاصل  -  عالي آموزش مؤسساتها و  دانشگاه

شـدگان در ليسـت     دسـته از پذيرفتـه   در كنـار اسـامي ايـن    -
 44و در فايل ارسالي در ذيـل سـتون    "*"دانشگاه عالمت 

  .شده است  اختصاص داده 3عدد 

  31/6/96كارداني حداكثر تا تاريخ  تاريخ اخذ مدرك  -

گروه  مدرك كارداني   دارندگان   6
  آموزشي پزشكي 

التحصــيالن  فــارغ( 31/6/96تــاريخ   انســاني نيــروي   طــرح   پايــان -
هـاي   رشـته  شـدگان  پذيرفتـه ) هاي گروه آمـوزش پزشـكي   رشته

تحصـيلي    هاي رشته براي  30/11/96و يا  اول  تحصيلي نيمسال 
  .دوم باشد  نيمسال 

  دارندگان مدرك كارداني پيوسته  7

و   هـاي فنـي   آموزشـكده  پيوسـته    كـارداني   مدرك و يا گواهي   اصل -
  .دانشگاه فني حرفه اياي وابسته به  حرفه

اصل يـا گـواهي تحصـيلي سـال اول، دوم و سـوم دبيرسـتان و يـا         -
بـا درج   يـا هنرسـتان   و   هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرسـتان 

  .محل اخذ مدرك  بخش و شهرستان
بــه جــاي مــدرك  مــدرك كــارداني پيوســته بــدون شــرط معــدل -

  . باشد دانشگاهي مالك عمل و قابل قبول مي پيش
شـدگان در ليسـت دانشـگاه      دسـته از پذيرفتـه   در كنار اسامي اين -

اختصاص  3عدد  44و در فايل ارسالي در ذيل ستون  "*"عالمت 
  .شده است  داده

   31/6/96كارداني حداكثر تا  با قيد تاريخ اخذ مدرك  -
  .باشد نام مالك نمي تشرط معدل براي ثب -

  

اخـذ سـال تحصـيلي اول، دوم و     محل  و شهرستان   بخش -
  .باشد سال ذكر شده درليست يكسان  ا سهبايست ب مي سوم 

بررسي معدل كتبي ديپلم نظام جديـد آمـوزش متوسـطه     -
پذيرش صرفاً با   تحصيلي  هاي رشته شدگان   براي پذيرفته

ــيلي ــوابق تحص ــه. س ــاي ديپلم ــي ه ــوابق  فن ــمول س مش
  .شوند نمي

   28صفحه  12شماره نمونه فرم  -  .شرطوقيد بدون و رسمي ياموافقت ساالنه   خصيمر  حكم  اصل -  كارمندان دولت  8

  گواهي اشتغال  9
بــراي كاركنــان رســمي، پيمــاني،  تصــوير حكــم كــارگزيني -

هـاي علـوم، تحقيقـات و     وزارتخانـه   و بازنشسـتگان   شاغلين
ــاوري  ــت فن ــاير    و بهداش ــكي و س ــوزش پزش ــان و آم ، درم

  .هاي مذكور وزارتخانه مؤسسات آموزشي تابعه

نامـه    بـه اسـتناد تصـويب   (درصـدي   50 از تخفيف  استفاده  براي  -
) هيات وزيـران  19/5/1377هـ مورخ  19834ت 22693شماره  

و  كـارداني    مقـاطع (  هاي تحصـيلي دوره شـبانه   از رشته  در يكي
  .براي خود و يا فرزندانشان )كارشناسي
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  توضيح و موارد بررسي  نوع مدرك  )تحصيلي  يا مدرك ديپلم (مورد   رديف

10  

علوم،   وزارت رسمي  كاركنان 
ها و  و دانشگاهتحقيقات و فناوري 

آموزشي و پژوهشي   مؤسسات
   هاي رشته شده در  وابسته پذيرفته

  )شبانه(دوم  نوبت   تحصيلي

استخدامي و يـا گـواهي رسـمي مشـمول سـازمان       حكم   اصل -
  .كشورريزي  مديريت و برنامه

در آزمـون   نـام  ثبـت   هنگام   به   تمام   سال 35 ،  سن حداكثر -
در غيـر اينصـورت قبـولي آنـان لغـو      . سراسري بوده است

  .شود مي
شـدگان در    دسته از پذيرفتـه  در ذيل ستون كد ارگان اين -

  . درج گرديده است 40و يا  14اعداد  ،هاي ارسالي ستيل

11  
هاي  دانشكدهها و  كاركنان دانشگاه

شده در   علوم پزشكي پذيرفته
  )شبانه(دوم  نوبت  تحصيلي   هاي رشته  

گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنـين داشـتن     اصل -
سال سابقه يكي از انـواع اسـتخدام در اسـتان محـل      3حداقل 
  .قبولي

  .محدوديتي از لحاظ سن ندارند -
شـدگان در   يرفتـه ون كد ارگان اين دسته از پذدر ذيل ست -

  . درج گرديده است 34و يا  13هاي ارسالي اعداد  ليست

  شده بهياران پذيرفته   12
  پرستاري  در رشته

  يـا  اعـم از دولتـي    خـدمت،   سال   3 مبني بر داشتن   نامه معرفي -
به عنوان بهيار در اسـتان محـل خـدمت اشـتغال بـا       غيردولتي 

  .تاييد دفتر پرستاري محل خدمت
ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري نظام قديم يـا ديـپلم    -

كه تـاريخ  (دانشگاهي  پيش  همراه مدرك به    بهياري نظام جديد
  ). باشد  31/6/96اخذ آن حداكثر تا 

   .پرستاري: رشته تحصيلي قبولي -
كد ارسالي  در ليست كد به ) بهياري(در ذيل ستون موارد  -

  .است  درج گرديده 1عدد  

  سهميه مناطق محروم  13

  :هاي انتخاب رشته تحصيلي هاي مندرج در دفترچه كدرشته
   )48، 47صفحات (و فني  رياضي   علوم -
 )62و  61 اتصفح(تجربي   علوم -
  )33 هصفح(علوم انساني  -
  )19ه صفح(هنر  -
   )30صفحه (خارجي  هاي زبان -

توجـه بـه كـد     بايست حسب مـورد و بـا   پذيرفته شده مي -
ايالم، بوشهر، چهارمحال و  :هاي قبولي بومي يكي از استان

كردســتان، كرمانشــاه،   بختيــاري، سيســتان و بلوچســتان،
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضـوابط   

هـاي تحصـيلي    انتخاب رشتهراهنماي مندرج در دفترچه 
  .باشد  )2شماره (آموزش عالي  مؤسساتها و  دانشگاه

14  
  :هاي سهميه داوطلبان شهرستان

  ورزقان و هريس اهر، 
  )استان آذربايجان شرقي(

  :هاي انتخاب رشته تحصيلي هاي مندرج در دفترچه كدرشته
 )61صفحه (علوم تجربي  -، )47صفحه (علوم رياضي و فني  -
هـاي   زبـان  -، )19صـفحه  (هنـر   -، )33 هصـفح (علوم انساني  -

   )30صفحه  (خارجي 

 .هاي ذيربط هاي شهرستان از بخش بومي يكي -
سال دوم و يـا  يا محل اخذ مدرك تحصيلي محل اقامت و  -

هــا و يــا  از بخــش دانشــگاهي در يكــي  پــيش ســوم و يــا 
 .باشد هاي ذيربط  شهرستان

  . تاييديه از سوي فرمانداري -

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي   15
  در استان هرمزگان

دفترچه  4صفحه » د«بند داوطلبان مشمول توضيحات 
 راهنماي انتخاب رشته

 3ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت : مالك بومي بودن -
  .سال در شهرستان ابوموسي

16  
دانشجوي بومي از % 30سهميه 

محل اصالح قانون عدالت آموزشي، 
  محترم مجلس 1392مصوبه سال 

  اسالمي  شوراي

در   بـه محـل قبـولي   ارائه مدرك دال بر بومي بودن بـا توجـه    -
دفترچـه   61الـي   54هاي تحصيلي مندرج در صـفحات   رشته

 راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

برابر طـول   3تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر اخذ  -
  .شده مدت تحصيلي از پذيرفته

17  

   شدگان  پذيرفته كليه 

  -------------------   صفحات آننسخه تصوير از تمام  2اصل شناسنامه به انضمام  -
  -------------------   اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي آن -  18

لطفا به توضيحات مندرج در صـفحه مربـوط بـه مغـايرت      -  در سال جاري شده  تهيه  3×4 رخ  تمام  عكس قطعه   6 -  19
  . عكس توجه كافي مبذول شود

اعم از خدمات ) در صورت دارا بودن(دفترچه بيمه و كپي   اصل -  20
  -------------------   ...درماني، تامين اجتماعي، ارتش و

در دفترچه راهنماي و  قيد شده  عمومي   بايد واجد شرايط -  -------------------   21
  .باشند) 1شماره (نام شركت در آزمون  ثبت

دفترچـه   38هاي مندرج در صفحه  يكي از بند به  با توجه  -  .وظيفه نظام  وضعيت    مدرك -  )برادران(شدگان   پذيرفته كليه   22
  )1دفترچه شماره (نام و شركت در آزمون  راهنماي ثبت

برخورداري از توانايي جسمي الزم   23
  -------------------   متناسب با رشته قبولي

اي  نقص عضو غيرموثر در فعاليـت مطلـوب حرفـه    جداول  -
انتخـاب   راهنمـاي    هاي آزمايشي مندرج در دفترچه گروه
  ).2شماره (هاي تحصيلي  رشته

، )129صـفحه  (علـوم رياضـي و فنـي    : هاي آزمايشي گروه -
، )132صـفحه  (علوم انسـاني  ، )126صفحه (علوم تجربي 
  ).40صفحه (هاي خارجي  هنر و زبان

    )تقاضانامه 32بند (وضعيت تحصيلي   24

شدگان داراي مدرك  مدرك تحصيلي از پذيرفتهگواهي اخذ 
  .كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد

شدگاني كه دانشجوي  فرم مخصوص انصراف قطعي از پذيرفته
  .اند دوره روزانه بوده

  به ترتيب اعداد خانوادگي در ليست و فايل  قبل از نام و نام 
  دانشجوي دوره روزانه،: )2(دانشجوي انصرافي، : )1( 
التحصيل مقطـع   فارغ: )4(   دانشجوي دوره غيرروزانه،: )3( 

  التحصيل مقطع كارشناسي، فارغ: )5(كارداني، 
  مقطع كارشناسي ارشد و باالتر،التحصيل  فارغ: )6( 
  .باشند هيچكدام، مي: )7( 
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  :هاي جدول فوق خصوص رديف در يتوضيحات و نكات
  
  :2رديف  -
نام موفق به ارائه  زمان ثبت شدگان در در صورتي كه پذيرفته ،در دهه سوم شهريورماه دانشگاهي پيشدوره  جبرانيبا توجه به برگزاري امتحانات  *

بديهي است در صورت عدم  .اخذ شود 28/7/96  تا تاريخ  دانشگاهي پيشتعهدي مبني بر ارائه گواهي  آنان ازالزم است  ،نگردند دانشگاهي پيشگواهي 
بعهده  عيناً ،و تبعات ناشي از عدم رعايت آناين موضوع وليت رعايت ئمس ضمناً. گردد قبولي آنان لغو مي 26/7/96ارائه گواهي مذكور تا تاريخ 

  .شود آموزش عالي است و عدم رعايت آن تخلف محسوب مي مؤسسه
      كليـه  ) 35 منـدرج در صـفحه  ( و پـرورش   سـنجش آمـوزش   مركـز   محتـرم   رياسـت  18/10/91مـورخ   221446/460 شـماره  توجه بـه بخشـنامه   با *

ارزش ( ي تحصـيلي  يديـه ئمراجعـه و تا  »پيشـخوان خـدمات دولـت   دفاتر «به  دانشگاهي خود گواهي پيش بايست به همراه تصوير شدگان مي پذيرفته
ـ نـام بـه دانشـگاه ارا    را در زمـان ثبـت   آننماينـد و رسـيد   درخواسـت  و پـرورش محـل تحصـيل خـود را       از اداره آمـوزش  )تحصيلي         كليـه   .دهنـد ه ئ
  .نمايند اعالم» دفاتر پيشخوان خدمات دولت«در فرم محل تحصيل خود را آموزش عالي  مؤسسهنام رشته و  شدگان حتماً پذيرفته

  

  :3يف در -
و يا   عمومي  از كارداني اعم( كارداني  معادل  مدرك  كه  كارشناسي  دوره  دانشجويان  نينچو هم  آموزشي  نامه آيين  موضوع  آموزشي  اخراجي  دانشجويان

 امور  كل  اداره  ذيربط و همچنين  با مؤسسه  كامل  حساب  از تسويه  پس  انصرافي  دانشجويان  مربوط به  اند نيز مانند مقررات را اخذ نموده)  كارداني
هيچ محدوديتي در انتخاب رشته  ) برادران  براي(  وظيفه  نظام  مشكل  نداشتن  ذيربط و در صورت  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوقو   داخل  دانشجويان
  از اتمام  مربوط را پس  تعهدات  توانند كليه مي  از داوطلبان  دسته اين  است  بديهي. باشند در رشته قبولي اعالم شده را دارا مي  نام ثبت  حقنداشته و 
  .برسانند  انجام  يكجا به  صورت  خود به  تحصيالت

  

   :7الي  4 هاي رديف -
آمـوزش عـالي و يـا كـارداني پيوسـته       مؤسسـات ها و  دانشگاه) فوق ديپلم(   كارداني  مدرك  هريك از دارندگان يا  التحصيالن و فارغ -1

   :اند التحصيل شده فارغ 31/6/96كه حداكثر تا تاريخ  اي حرفه و  هاي فني آموزشكده
 .باشد  ميآزاد اسال  دانشگاه يا  و  آموزش پزشكي و  بهداشت، درمان  يا وزارتتحقيقات و فناوري يد وزارت علوم، ئرشته تحصيلي آنها مورد تا )الف
 .رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد )ب
 .دان اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهبعد از تعيين شده در مهلت  )ج

 كـارداني در دوره   واحـدهاي دوره  از كارداني و با احتساب تعدادي از در مقطع باالترو هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط  رشتهصورت قبولي در در 
همان  در  متبوع  وزارت  ضوابط  مدت تحصيل طبق   از طول كمتر  سال 2 قطع باالتركارداني به م تحصيل آنها از  مدت  طول كه حداكثر  به نحوي باالتر 

الزم بـه ذكـر اسـت كـه در كنـار       .گـردد  آنـان لغـو مـي    اينصورت قبولي غير در .باشد از نظر نظام وظيفه بالمانع مي، قبولي آنان دوره تحصيلي باشد
  .درج گرديده است» *« ارسالي عالمت ستاره به كد خانوادگي اين دسته از داوطلبان در ليست كد نام

چنانچه  اند شده  هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته كه در هر يك از رشته) آموزش عالي مؤسساتها و  فوق ديپلم دانشگاه( دارندگان مدرك كارداني -2
آنـان تـا   )  وظيفه عمومي( اينكه دوران خدمت ضرورتهستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر ) وظيفه عمومي( در حين انجام خدمت ضرورت

به پايان   )هاي تحصيلي نيمسال دوم يك از رشته براي هر( 30/11/96و يا تا تاريخ ) هاي تحصيلي نيمسال اول يك از رشته براي هر( 31/6/96تاريخ 
  .باشند نام در رشته قبولي اعالم شده مي مجاز به ثبت ،خواهد رسيد

 اعم از خواهران و ( هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي رشته ) عالي  آموزش  مؤسسات و ها ديپلم دانشگاه  فوق ( هاي كارداني تحصيالن دورهال كليه فارغ -3
 و  نيمسـال اول  هاي  به انتخاب رشته مجاز باشد،  به پايان رسيده 31/6/96تا تاريخ  )طرح اليحه نيروي انساني( كه خدمات قانوني مقرر آنان)  برادران

 هـاي  رشـته    انتخـاب   مجاز بهاً ، منحصررسد مي پايان  به 30/11/96تاريخ  آنان تا خدمات قانوني مقرر  كه هاي مذكور التحصيالن دوره فارغ  و  دوم بوده 
تحصـيلي    هـاي  رشـته ) ديـپلم  فوق( كارداني  مدرك  دسته از دارندگان آن بديهي است .اند بوده 1396-97 نيمسال دوم سال تحصيلي براي   تحصيلي  

پـذيرش بـراي   ( در رشـته قبـولي   نـام   ثبـت   بـه  مجاز رسيد، پايان نخواهد  به 30/11/96 آنان تا تاريخ گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقرر
  .بود  لغو خواهد قبولي آنان   نبوده و) هم سال جاري نيمسال دوم

  

قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و  8و  7موضوع اليحه قانوني اصالح مواد  8نامه اجرايي تبصره ماده  آيين 2مطابق ماده   :24 رديف -
اند چنانچه طبق مقررات  آموختگاني كه از آموزش رايگان استفاده كرده دانش  ،شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 26/7/58جوانان ايراني مصوب 
هاي باالتر در كشور پذيرفته شوند، خدمت مربوط به آموزش رايگان خود را پس از خاتمه تحصيالت انجام  ل تحصيالت در دورهآموزشي جهت تكمي

  . خواهند داد
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  :شدگان داراي مدرك كارشناسي و باالتر  خصوص پذيرفته توضيحاتي در) ب
  
شرايط اختصاصي » و«بند  درخصوص ابطال 27/3/96مورخ  95/1467به كالسه پرونده  هيأت عمومي ديوان عدالت اداريبا توجه به ابالغ راي  )ب- 1

محدوديتي براي تحصيل مجدد آن دسته از داوطلباني ، 1396آزمون سراسري سال ) 1دفترچه شماره (نام  راهنماي ثبت دفترچه 5مندرج در صفحه 
  .اند وجود ندارد اي به پايان رسانيده ت خود را در رشتهتحصيال) آموزش رايگان(كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي 

  

 رعايت با قبولي و سراسري آزمون در مجدد شركت 7/12/89 مورخ پزشكي علوم ريزي برنامه عالي شوراي جلسه پنجمين و چهل مصوبه بقمطا )ب-2

 پزشكي گروه هاي هرشت كارشناسي مقطع يا و داروسازي و دندانپزشكي پزشكي، :هاي رشته عمومي دكتري مقطع در تحصيل ادامه به مجاز زير شرايط

  :باشند مي
  .است الزامي طرح، كارشناسي مشمول مقطع آموختگان دانش براي انساني نيروي طرح گذراندن -1
  .محروم سهميه مناطق يا و بومي سهميه تعهدات بودن دارا عدم و اجرايي هاي دستگاه يا ارگان به خدمت تعهد هرگونه نبودن دارا -2
  .باشد نمي پذير امكان عمومي، يدكتر دوره در كارشناسي مقطع تخصصي دروس تطبيق -3
  .وظيفه نظام سازمان نظر از تحصيل ممنوعيت نداشتن -4
  

   :لييسوابق تحصنمره كل توضيحات ) ج
و  اسالمي شورايمحترم  مجلس 26/2/95 مصوبكشور  عالي  آموزش مراكز  ها و دانشگاهدر  دانشجو سنجش و پذيرشاصالح قانون قانون  باتوجه به«
به  6139 سال  سراسري  آزمون درميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي  9/8/95اساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر

قبولي آنها با تاثير مثبت سوابق  اعالم رشتهكه  گيردبررسي سوابق تحصيلي منحصراً براي داوطلباني صورت  است الزملذا . »باشد صورت زير مي
  .گرديده است مشخص 1شدگان با كد  در فايل پذيرفتهاين موضوع و  انجام شدهتحصيلي 

  

  : ديپلم نمره كل سابقه تحصيلي) ج-1
هـاي   هديپلمـ  از دسـته   آن. انـد  صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمـال سـابقه تحصـيلي بـوده    ه كل سابقه تحصيلي نمر

 چنـد  يا يكامتحانات  و اند هنمود اخذ به بعد 1384 لسا از را خود ديپلم  كه اسالمي معارفو   علوم و انساني علوم تجربي، لومع فيزيك، رياضي

سـال سـوم آمـوزش    ( ديـپلم  موجـود  تحصيلي سوابق و بوده تحصيلي  سوابقاعمال   مشمول شده، برگزار   سراسري  و  نهايي بصورت آنها درس
در نمـره  ديپلم ميزان تاثير سوابق تحصيلي  -1 توجه به جدول شماره با(تحصيلي موجود به نسبت سوابق  %25 حداكثر ميزان به) متوسطه

   .گرديده است لحاظآنان  نهايي گزينشدر و به صورت تأثير مثبت  )كل داوطلبان
 16فـرم شـماره   ( اي طبـق نمونـه   براي آنها كارنامه اند امتحان نهايي سال سوم خود بودهس روداوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات د :تبصره
  .جهت بررسي سوابق تحصيلي ديپلم مورد توجه قرار گيرد است صادر گرديده كه الزم اين مجموعه) 33صفحه 

  

و   انساني، علوم تجربي، علوم فيزيك، علوم دانشگاهي رياضي داوطلبان داراي مدرك پيش:  دانشگاهي نمره كل سابقه تحصيلي پيش )ج-2
اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صـورت   به بعد اخذ نموده 1391را از سال دانشگاهي خود  اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش معارف 

صرفاً نمرات ( دانشگاهي ه پيشنهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دور
با توجه به جدول ( به نسبت سوابق تحصيلي موجـود  %5به ميزان حداكثر ) دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است

نهايي آنان لحاظ گرديـده   گزينشو به صورت تأثير مثبت در ) دانشگاهي در نمره كل داوطلبان ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش -2شماره 
  . است

  .گردد ، هر دو مورد اعمال مي»)ج-2و  )ج-1«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي: توجه
  

بايست نسبت به بررسي و مطابقت دقيق نمرات مندرج در كارنامه سال سوم نظام جديد  آموزش عالي ذيربط مي مؤسساتها و  كليه دانشگاه لذا  
و در  باشند الذكر مي شدگاني كه مشمول مصوبه فوق  پذيرفتهدانشگاهي  و مدرك دوره پيش) 34نمونه مندرج در صفحه () ديپلم(آموزش متوسطه 

  .اقدام الزم بعمل آورند اند، هاي با آزمون پذيرفته شده محل رشته
  

  

  )درج گرديده است "آزمون با"كلمه  ها كدرشتهقبيل كد ارسالي براي اين   به در باالي صفحه ليست كد(
  )گرديده منظور "0"شدگان عدد صفر   دسته از پذيرفته ذيل ستون شماره در فايل دريافتي از پرتال سازمان براي اين(
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  :تفكيك گروه آزمايشي مندرج در ليست و اطالعات ارسالي از چپ به راستسوابق تحصيلي به  دروس  ترتيب 
  

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

  دروس 
  )سوابق تحصيلي(

  ديپلم نظام جديد
  رشته
  فيزيك  رياضي
  درس 10شامل 

  5491  3 قرآن و  ديني  تعليمات  1

  دروس
  )تحصيلي  سوابق(

  نظام جديد ديپلم
  رشته

  علوم تجربي
  درس 10شامل 

  5491  3تعليمات ديني و قرآن   1
  5492  3زبان فارسي   2  5492  3زبان فارسي   2
  5493  3 ادبيات فارسي  3  5493  3 ادبيات فارسي  3
  5496  3عربي   4  5496  3عربي   4
  5500  3 زبان خارجي  5  5500  3 زبان خارجي  5
  5502  آزمايشگاه 3فيزيك   6  5501  آزمايشگاه 3فيزيك   6
  5503  آزمايشگاه 3شيمي   7  5503  آزمايشگاه 3شيمي   7
  5510  3رياضي   8  5507  جبر و احتمال  8
  5515  آزمايشگاه 2شناسي  زيست  9  5508  2هندسه   9
  5516  زمين شناسي  10  5509  حسابان  10

  دروس
  )تحصيلي  سوابق( 

  ديپلم نظام جديد
   رشته

  علوم انساني
  درس 11شامل 

  5491  3تعليمات ديني و قرآن   1

  دروس
  )سوابق تحصيلي( 

  ديپلم نظام جديد
   رشته

  اسالمي  معارف
  درس 11شامل 

  5494  زبان فارسي تخصصي  1
  5495  ادبيات فارسي تخصصي  2  5494  زبان فارسي تخصصي  2
  5500  3 زبان خارجي  3  5495  ادبيات فارسي تخصصي  3
  5519  2 جامعه شناسي  4  5497  3عربي   4
  5525  فلسفه و منطق  5  5500  3 زبان خارجي  5
  5537  2 اصول عقايد  6  5519  2 جامعه شناسي  6
  5539  3عربي   7  5521  2 تاريخ ايران و جهان  7
  5541  2 تاريخ اسالم  8  5523  2 جغرافيا  8
  5544  2 تفسير و علوم قرآني  9  5524  هاي ادبي رايهآ  9
  5548  2اخالق   10  5525  فلسفه و منطق  10
  5511  رياضي و آمار  11  5511  رياضي و آمار  11

  
  

  

              
  
  

   



 1396شدگان آزمون سراسري سال  نامي پذيرفته ستورالعمل ثبتد

 

1396آزمون سراسري سال  نامي دستورالعمل ثبت  6صفحه  
 

  

  :دانشگاهي  مندرج در ليست و اطالعات ارسالي از چپ به راست سوابق تحصيلي پيش دروس  ترتيب 
  

گروه   دانشگاهي عنوان پيش
  آزمايشي

گروه   دانشگاهي عنوان پيش  كددرس  نام درس
  كددرس  نام درس  آزمايشي

  فيزيك رياضي 
  

  رياضي

  1476  زبان فارسي

  علوم تجربي
  

  رياضي
  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي  1477  معارف اسالمي
  1482  )تجربي(فيزيك  1483  وانتگرال  حساب ديفرانسيل

  1484  )رياضي(فيزيك 

  تجربي

  1476  زبان فارسي

  تجربي

  1477  معارف اسالمي  1476  زبان فارسي
  1479  شناسي زيست  1477  معارف اسالمي

  1482  )تجربي(فيزيك  1483  وانتگرال  حساب ديفرانسيل
  1476  زبان فارسي  انساني  1484  )رياضي(فيزيك

  انساني
  1477  معارف اسالمي  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي
  هنر

  1476  زبان فارسي
  1477  معارف اسالمي  1483  وانتگرال  حساب ديفرانسيل

  هنر

  1482  )تجربي(فيزيك  1476  زبان فارسي
  1476  زبان فارسي  زبان  1477  معارف اسالمي

  1477  معارف اسالمي  1483  وانتگرال  حساب ديفرانسيل
  1484  )رياضي(فيزيك 

   
  هنــــــر

  

  1476  زبان فارسي  رياضي

  1477  معارف اسالمي  1476  زبان فارسي  زبان
  1476  زبان فارسي  تجربي  1477  معارف اسالمي

  علوم انساني
  

  رياضي
  1477  معارف اسالمي  تجربي  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي
  انساني

  1476  زبان فارسي
  1477  معارف اسالمي  1487  عربي

  تجربي
  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي

  هنر

  1476  زبان فارسي
  1477  معارف اسالمي  1487  عربي

  انساني

  1476  زبان فارسي
آشنايي با ميراث هنري و 

  1426  فرهنگي ايران
  1491  سير هنر در تاريخ  1477  معارف اسالمي
  1485  ادبيات فارسي

  زبان
  1476  زبان فارسي

  1487  عربي
  1477  معارف اسالمي

  هنر
  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي
    1487  عربي

  زبان
  1476  زبان فارسي

  1477  معارف اسالمي
  1487  عربي

و معارف علوم 
  اسالمي

  

  1476  زبان فارسي  رياضي
  1489  ادبيات عرب

  1476  زبان فارسي  تجربي
  1489  ادبيات عرب

  انساني
  1476  زبان فارسي
  1489  ادبيات عرب

  1490  عقايداصول 
  1493  فقه و اصول

  1476  زبان فارسي  هنر
  1489  ادبيات عرب

  1476  زبان فارسي  زبان
  1489  ادبيات عرب
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  1396ثير مثبت سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال أبراي پذيرفته شدگان داراي تدانشگاهي  و پيشساختار فايل نمرات ديپلم      
  طول فيلد  نام فيلد  رديف    فيلدطول   نام فيلد  رديف

 4×11  كد درس يك تا يازده  10    7  پرونده  1
 2×11  سال اخذ نمره يك تا يازده  11  7 داوطلب  2
 2  دانشگاهي پيشعنوان  كد  12  30 نام خانوادگي  3
 2  دانشگاهي پيشسال اخذ   13  30 نام  4
 4×11  دانشگاهي پيشنمره درس يك تا چهار *  14  10ديپلم آموزي كد دانش  5
 4×11  دانشگاهي كد درس يك تا چهار پيش  15    4  كد منطقه اخذ ديپلم  6
 4×11  دانشگاهي پيش سال اخذ نمره يك تا چهار  16  2  پ.آ كد ديپلم  7
 1  گروه قبولي  17  2  پ.آ سال اخذ ديپلم  8
  4  كد دانشگاه قبولي  18  4×11  نمره درس يك تا يازده  9

 .باشد ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي مي  علوم تجربي،  هاي رياضي فيزيك، به ترتيب ديپلمه 19و  12، 11، 10: كدهاي 7رديف  در -
 .باشد ميو هنر اسالمي  معارفو علوم ،ادبيات و علوم انساني علوم تجربي،  رياضي فيزيك،  دانشگاهي پيشبه ترتيب  14 و 19، 12 ،11،  10: كدهاي 12در رديف  -
 .درج گرديده است 6و  5در جدول صفحات كد و عنوان دروس  15 و 10هاي  براي رديف -

 .باشد براي آنها در جدول قبولين يك مي) 56رديف( دانشگاهي ا پيشي) 55رديف ( داوطلباني كه فيلد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم:  14در رديف * 
 

   :بررسي مغايرت سوابق تحصيليهاي آزمون سراسري و  شيوه پذيرش رشته )د
  :شود هاي آزمون سراسري به يكي از دو شيوه زير انجام مي ش رشته محلپذير

 هاي پذيرش با آزمون رشته -1
 بر اساس سوابق تحصيليصرفاً هاي پذيرش  رشته -2

   :الزم است به نكات زير توجه شود
 معدل كتبي ديپلمدانشگاهي تأثيري نداشته و مالك عمل  ، نمرات ديپلم يا پيشتحصيليصرفاً بر اساس سوابق هاي  شدگان در رشته براي پذيرفته: 1نكته 
  .باشد مي ايشان
  .تأثيري ندارد ديپلم معدل كتبي با آزمونهاي  شدگان در رشته براي پذيرفته: 2نكته 
شـدگان   ، لذا الزم است پذيرفتـه كارنامه ارائه شده به دانشگاه، كارنامه نهايي نباشدآموزان به نمرات امتحاني دبيرستان ايشان، ممكن است  با توجه به اعتراض دانش: 3نكته 

  .از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسي به دانشگاه ارائه نمايند) بعد از بررسي مجدد نمرات و اعمال اعتراض(هاي با آزمون كارنامه نهايي را  در رشته
شـركت نمـوده    نمرات سوابق تحصيلي ديپلم كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شده، در يك يا چنـد درس چنانچه داوطلب در آزمون ترميم : 4نكته 

  .را نيز از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسي به دانشگاه ارائه نمايدشده خود باشد، الزم است عالوه بر نمرات كتبي ديپلم، نمرات ترميم 
  

  : دانشگاهي بررسي مغايرت سوابق تحصيلي ديپلم يا پيشهاي پذيرش با آزمون و نحوه  رشته) د-1
تأثير مثبت در نمره كـل نهـايي    با  دانشگاهي و يا هر دو داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي ديپلم، سوابق تحصيلي پيش چنانچه  
دريـافتي از  ) data(طالعـات  فايـل ا دانشگاهي مندرج در ليسـت و يـا    پيش الزم است هر يك از نمرات دروس سوابق تحصيلي ديپلم و اعمال شده است،نان آ

اي كه داوطلب بعد از رسيدگي به اعتراض نمرات ديـپلم از آمـوزش و پـرورش اخـذ      كارنامه( نهايي ديپلم كارنامهطرف اين سازمان با نمرات دروس در اصل 
ديپلم آموزش و پرورش شركت نموده باشد بايد كارنامه ترميم را نيز از آموزش و پرورش اخـذ  اگر داوطلب در آزمون ترميم (  كارنامه آزمون ترميم، )كند مي

  :  اگر مغايرت داشته باشد به شرح ذيل اقدام شود و شود طابقت داده، م)وپرورش  با امضاء و مهر آموزش( دانشگاهي مدرك پيشو ) و به دانشگاه ارائه نمايد
تكميل و در پرونده مجموعه  اين 21و  20صفحات ) 3و يا  2شماره (و فرم تعهد نام مشروط بعمل آيد  شدگان ثبت از اين دسته از پذيرفته )الف

  . دانشجو نگهداري شود
 و به صورت )بطور يكجا(شود، مكاتبه  در دروس مشاهده مي نمره ، هنوز هم مغايرتشده چنانچه بعد از ارائه كارنامه نهايي ديپلم و كارنامه ترميم) ب

بين  ،خيابان كريمخان زند ،تهران: و با مشخصات جدول ذيل با عنوان مدير كل دفتر طرح و آمار به آدرس اين سازمان به نشاني  Excel فايل
بديهي است كه نتيجه بررسي علمي  .صورت پذيرد 15875-4378تهران  :صندوق پستي - 204پالك  ،اللهي و سپهبد قرني خيابان استاد نجات

  .خواهد رسيدذيربط عالي  آموزش مؤسسهبه اطالع   حجم مكاتبات اين سازمان در اسرع وقت در نمرات دروس سوابق تحصيلي با توجه به مغايرت 
  

  دانشگاهي مغايرت سوابق تحصيلي ديپلم يا پيشاطالعات مورد نياز براي تهيه فايل 
  عنوان  سرستون    عنوان  سرستون

  دانشگاهي ديپلم و يا پيشكد محل اخذ 7    شماره داوطلب  1
  كد درس داراي مغايرت8    شماره پرونده   2
  نام درس داراي مغايرت9    نام خانوادگي  3
  )غير صحيح(نمره ارسالي در فايل 10    كد و نام رشته قبولي  4
  كارنامه ارائه شده  در اصل   مندرج  صحيح نمره 11    مؤسسه محل قبولي   5
  دانشگاهي  و يا پيش ديپلم   مدرك عنوان 12    آموزي كد دانش6

  
دقت الزم بعمـل آيـد و    دانشگاهي پيش يا ديپلم مغايرت در دروس سوابق تحصيليداوطلبان داراي   تنظيم فايل مربوط به گردد در مي كيدأت :توجه

و يا داراي اطالعات اشتباه باشد، امكان بررسي نخواهد بود و عيناً به دانشگاه و يا  نباشد چنانچه اين فايل طبق فرمت و مشخصات جدول فوق
  .آموزش عالي مربوط عودت خواهد شد مؤسسه
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  : هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و نحوه بررسي مغايرت معدل كتبي ديپلم  رشته) د-2
ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و مؤسسـات   هاي روزانه، شبانه و مجازي دانشگاه هاي دوره كدرشته محل برخي از پذيرش داوطلبان در

در اين روش فقط معدل كتبـي ديـپلم داوطلبـان     .صورت گرفته است) معدل كتبي ديپلم(بر اساس سوابق تحصيلي  آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً 
شدگاني كه با اعمال نمره آزمون و  شدگان در اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته رش قرار گرفته و اسامي پذيرفتهواجد شرايط مالك و مبناي پذي
ها بايد  شدگان اين نوع رشته محل براي پذيرفته. اند معرفي شدهنام در آن مؤسسه آموزش عالي اعالم و به مؤسسات  سوابق تحصيلي ديپلم براي ثبت

    :نمودبه موارد ذيل دقت 
  .است  شدهدرج  ")بدون آزمون(سوابق تحصيلي بر اساس صرفاً " ها كلمه در باالي صفحه ليست كد به كد ارسالي براي اين قبيل كدرشته -1
سـوابق  با اعمـال  ي ها شدگان در كدرشته محل  دسته از پذيرفته اينكه  باشد مي  بدين معنيدر فايل اطالعات  65  در ذيل ستون 1و عدد درج معدل  -2

 .اند گزينش و معرفي شده) معدل كتبي ديپلم( تحصيلي

 .باشد ميو بررسي شدگان قابل اعمال  اين دستورالعمل براي اين دسته از پذيرفته "الف"ر قسمت مندرج دكليه مدارك درخواستي  -3
بـا   )سال سوم نظام جديـد آمـوزش متوسـطه   ( جديد  نظام  متوسطه  ديپلمشدگاني كه داراي مدرك  براي هريك از پذيرفته تحصيلي  نهايي كارنامه  اصل   رائها -4

هـاي  سـال  )انسـاني و علـوم و معـارف اسـالمي     تجربي، علوم علوم فيزيك، رياضي( هاي پرورش براي ديپلمهو آموزش  ادارههر دبيرستان يا امضاء و ممهور به م 
 .باشد ضروري مي نام ثبتدر هنگام  برگزار شده استبه صورت كتبي و سراسري   آنان  امتحانات  كهو قبل آن  1394

 دارهيـا ا  هـر دبيرسـتان و  و م ءديپلم نظام قديم آموزش متوسطه با امضـا  شدگاني كه داراي مدرك يك از پذيرفته براي هر تحصيلي  نهايي كارنامه  اصل   ارائه -5
ضروري  نام ثبتو قبل از آن در هنگام  1395 هاي سال )انساني و علوم و معارف اسالمي تجربي، علوم علوم فيزيك، رياضي( هاي ش براي ديپلمهرآموزش و پرو

  .باشد مي
 هاي پذيرنـده، معـدل   و الزم است دانشگاه هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، مالك عمل معدل كتبي ديپلم بوده براي كدرشته محل -6

ارسالي از طرف اين سازمان مقايسه كنند و در ) ديتا(كتبي مندرج در مدرك ديپلم داوطلبان را با معدل اعالم شده توسط ليست و يا اطالعات 
، الزم اسـت بـه شـرح ذيـل اقـدام      "معدل مندرج در كارنامه تحصيلي ارائه شده كمتر از معدل مندرج در ليست و يا فايل ارسالي باشد "كـه  صورتي
 :گردد

  . تكميل و در پرونده دانشجو نگهداري شود 25در صفحه ) 7شماره (نام مشروط بعمل آيد و فرم تعهد  شدگان ثبت دسته از پذيرفته از اين )الف
اللهـي و سـپهبد    تاد نجـات تهران، خيابان كريمخان زند، بين خيابان اسـ : با عنوان مديركل دفتر طرح و آمار به آدرس اين سازمان به نشاني) بطور يكجا(مكاتبه )ب

شـدگان بـا توجـه بـه حجـم       بديهي است كه نتيجه بررسي علمي مغـايرت معـدل پذيرفتـه   . صورت پذيرد15875-4378تهران : صندوق پستي - 204قرني، پالك 
  .به اطالع مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد رسيد  مكاتبات اين سازمان در اسرع وقت 

هـاي   فهرست اين قبيل كدرشته و يا رشته. باشد به بررسي و اعالم مغايرت معدل نمي  است، نيازي  ظرفيت آنها تكميل نشده هايي كه  كدرشته محل  در خصوص) ج
 .در پرتال قرار داده خواهد شد 30/7/96حداكثر تا تاريخ ) هايي كه ظرفيت آنها تكميل نشده است كدرشته(تحصيلي در آن مؤسسه 

را بالفاصله  شده استهايي كه ظرفيت آنها تكميل  درشتهدسته از ك شدگان در آن معدل كتبي ديپلم پذيرفتهبايست موارد مغايرت در  ها و مؤسسات آموزش عالي مي دانشگاه كليه )د
  .ارسال نمايند سازمان   اين به  "ب"مندرج در بند به نشاني   ذيل  و با مشخصات جدول Excel، يكجا و بصورت فايل 20/8/96و حداكثر تا تاريخ  نام فرصت ثبتپايان  پس از

  اطالعات مورد نياز براي تهيه فايل مغايرت معدل كتبي ديپلم
  عنوان  سرستون    عنوان  سرستون

  گروه آزمايشي7    شماره داوطلب  1
  )با آزمون يا بدون آزمون(نوع آزمون 8    شماره پرونده   2
  نوع ديپلم9    نام و نام خانوادگي  3
  سال اخذ ديپلم 10    كد رشته قبولي  4
  معدل كتبي داراي مغايرت  11    نام رشته قبولي  5
  معدل كتبي صحيح   12    مؤسسه محل قبولي  6

فرمت و مشخصات جدول الزم بعمل آيد و چنانچه اين فايل طبق  دقت   كتبي ديپلم معدل مغايرت داوطلبان داراي  گردد در تنظيم فايل مربوط به  تاكيد مي :توجه
  .فوق نبوده و يا داراي اطالعات اشتباه باشد، امكان بررسي نخواهد بود و عيناً به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي مربوط عودت خواهد شد

  

طلبـان عينـاً توسـط كارشناسـان محتـرم      شدگان از پرتال اين سازمان با اصل مدارك ارائه شده از سـوي داو  بررسي و تائيد اطالعات دريافتي كليه پذيرفته :تبصره
لذا الزم است كليه موارد، به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا هيچگونه مغايرتي بين اطالعات و مدارك ارائه شده . گيرد ها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي دانشگاه

پرتال و مدارك ارائه شده توسط داوطلبان مغايرت وجود داشـته باشـد و    شايان ذكر است كه هر زماني مشخص گردد كه در اطالعات موجود در. وجود نداشته باشد
هاي مربوط اقدام ننموده، قبولي داوطلب لغو و كليه مسؤوليت آن عيناً بر عهده  نامه ها و مؤسسات آموزش عالي نسبت به رعايت ضوابط، مصوبات و يا آيين يا دانشگاه

  .مؤسسه آموزش عالي خواهد بود
   :تكميل نشدههاي  محل  در كدرشته شدگان پذيرفته تجميعو نحوه بررسي 

، 6139آن مؤسسه در آزمـون سراسـري سـال    ) پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي( هاي با آزمون و بدون آزمون در صورت عدم تكميل ظرفيت پذيرش كد رشته  
  :و با رعايت موارد ذيل از نظر اين سازمان بالمانع مي باشد با اخذ درخواست كتبي از داوطلبانشدگان  تجميع پذيرفته

  .باشد آزمايشي ها بايد از يك گروه كدرشته )الف 
  .باشند اند، با يكديگر قابل تجميع مي هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي كه خالي مانده كدرشته ) ب 
  .باشند كديگر قابل تجميع مياند، با ي هاي پذيرش با آزمون كه خالي مانده كدرشته ) ج 
  .است ممنـوعهاي پذيرش با آزمون  هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي با كدرشته تجميع كدرشته )د
مزبـور و يـا   و تجميع از سـاير كـدها بـه كـدهاي      پذير بوده امكانمربوط كه از طريق پرتال در اختيار آن مؤسسه قرار گرفته هاي  محل  در كدرشته منحصراًتجميع  ) ه

  .به عبارت ديگر هم كدرشته محل قبولي و هم كدرشته محل تجميع بايد در پرتال وجود داشته باشدپذير نيست  بالعكس امكان
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  .به اين سازمان ارسال گردد 25/8/96حداكثر تا تاريخ ، گردد كه به روش فوق تجميع مي راضرورت دارد فهرست رشته محلهايي ) و
  .استمؤسسه آن گردد هرگونه تجميع ديگر بجز موارد فوق مورد تأييد اين سازمان نخواهد بود و عواقب آن به عهده  كيد ميتأضمناً 

  
  

  :هاي نهادي سهميه)  ه
و همسـر   اندرصد به باال، فرزنـد  25شهدا، جانبازان، جانبازان هاي خانواده  سهميه(، شامل انايثارگررزمندگان و شدگان با سهميه  پذيرفتهدسته از  آن    

و همسـر   انفرزند  ،درصد 25جانبازان با جانبازي زير شهيد و همسر شهيد مفقوداالثر،  انو همسر آزاده، فرزند اندرصد به باال، آزادگان، فرزند 25جانباز 
يـد سـهميه   ئتا  بـا   در رابطهو يا مدركي  به ارائه فرم  نيازي، )حضور داوطلبانه در جبهه هما 6فرزندان و همسر رزمنده داراي حداقل  ،درصد 25جانباز زير 

در اعـالم شـده    عنوان  همان   شدگان دسته از پديرفته ايناز  نام  ثبت براي   عمل  و مالك نام در رشته قبولي اعالم شده ندارند در زمان ثبت  خويش نامي  ثبت
د قـرار  ئيـ مـورد تا  مربوطـه هاي  اي بر حسب مورد از سوي ارگان شده بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته .باشد سنجش مي از سوي سازمانفايل ارسالي 

  . ديتحصيل وي ممانعت بعمل آآموزش عالي اعالم تا از  مؤسسهطريق اين سازمان به آن نگيرد از 
   :توضيح بسيار مهم* 

در  ،اند پذيرفته شده )خانواده شهدا و ايثارگران( هاي به شرح ذيل هر يك از امتياز با  كه رساند داوطلباني  به اطالع مي ،ايثارگران بنياد شهيد و امورخصوص ارگان  در  
ليسـت و   در  شده  درج  عنوان  همان  آنان  از  نام  ثبت براي   عمل  باشند و مالك نمي  خويش نامي  يد سهميه ثبتئتا  با  در رابطه و يا مدركي  نام، ملزم به ارائه فرم  ثبت زمان 

  .باشد شدگان ارسالي از سوي اين سازمان مي اطالعات پذيرفته
 مـورد  وزارت جهـاد كشـاورزي   سازمان بسـيج مستضـعفين و  ، ستاد كل نيروهاي مسلح ،ايثارگران شهيد و امور بنياد   سوي اي از شده پذيرفته  سهميه چنانچه   :توجه

جلوگيري و ممانعت از تحصيل آنان به اطالع آن دانشـگاه    براي  جاري  تحصيلي  دوم سال  شروع نيمسال  از قبل   تا سازمان   اين  سوي از  مراتب د قرار نگيرد ئيتا
  .خواهد رسيد

  

رديف در 
ي نام ثبتعنوان سهميه    نام ثبتعنوان سهميه در تقاضانامه   تقاضانامه 

  )نهايي(
 در )نهايي( نامي ثبت  سهميه  عنوان

  كد  به كد  ليست
  درج شده كد

  در فايل اطالعات

1  
  منطقه يك با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصيل

  مناطق
  1  1 هطقمن

  2  2 هطقمن منطقه دو با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصيل
  3  3 همنطق منطقه سه با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصيل

  4  خ شهدا  خانواه شهدا  يا مفقوداالثر خواهر شهدا و و برادرمادر،  ،پدر  2
  درصد به باال 25 جانباز  درصد 25ايثارگران   جانبازان   3

5  

  درصد به باال 25ف جانباز   درصد 25ايثارگران   درصد به باالتر   25فرزند جانباز   4
  درصد به باال 25هـ جانبار   درصد 25ايثارگران   درصد به باالتر  25همسر جانباز   5
  آزاده  درصد 25ايثارگران   آزادگان  6
  ف آزاده  درصد 25ايثارگران   فرزند آزاده  7
  هـ آزاده  درصد 25ايثارگران   همسر آزاده  8
  ف شاهد  درصد 25ايثارگران   فرزند شهيد و يا مفقوداالثر  9
  شاهدهـ   درصد 25ايثارگران   همسر شهيد و يا مفقوداالثر  10
  سپاه پاسداران انقالب اسالمي سازمان بسيج مستضعفانرزمنده   11

  رزمندگان
  بسيج

  جهادگر  وزارت جهاد كشاورزيرزمنده   12  6
  ن مسلح  و وظيفه  پيمانيرسمي، شامل كادر نيروهاي مسلحستاد كل رزمنده   13
  درصد 25جانبار كمتر از   درصد 5ايثارگران   درصد 25جانبازان كمتر از   14

7  

  درصد 25ف جانباز كمتر از  ايثارگران 5 درصد  درصد 25فرزند جانباز كمتر از   15
  درصد 25هـ جانباز كمتر از  ايثارگران 5 درصد  درصد 25همسر جانباز كمتر از   16
  سپاهف رزمنده  ايثارگران 5 درصد  سپاه پاسداران انقالب اسالمي سازمان بسيج مستضعفانفرزند رزمنده   17
  ف رزمنده جهاد ايثارگران 5 درصد  جهاد كشاورزيفرزند رزمنده   18
  ف رزمنده ن مسلح ايثارگران 5 درصد  و وظيفه پيمانيرسمي، شامل كادر نيروهاي مسلحستاد كل فرزند رزمنده   19
  رزمنده سپاههـ  ايثارگران 5 درصد  سپاه پاسداران انقالب اسالمي سازمان بسيج مستضعفانهمسر رزمنده   20
  هـ رزمنده جهاد ايثارگران 5 درصد  جهاد كشاورزيهمسر رزمنده   21
  هـ رزمنده ن مسلح ايثارگران 5 درصد  و وظيفه پيمانيرسمي، شامل كادر نيروهاي مسلحستاد كل همسر رزمنده   22

  

  :اخذ گرددنامي  ثبتاساس سهميه  برشدگان  پذيرفته ازالزم است تعهداتي كه ) و
  .گردد جدول ذيل تعيين مياساس  بر آزمون سراسريشدگان  پذيرفته 3و يا  2 ،1 مناطق )نهايي(نامي  ثبت سهميه 

  مالك تعيين سهميه
  )نهايي(ي نام ثبت

سهميه  شدگان با پذيرفتهبراي 
  مناطق

  3 و 2 ،1

 دانشگاهي يشپ يكساله دارندگان مدرك دوره
  متوسطه  آموزش جديد  نظام  با ديپلم

  دانشگاهي پيشبخش محل اخذ  -
  بخش محل اخذ ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه -
  سال دوم نظام جديد آموزش متوسطه -

صورتي كه بخش محل اخـذ مـدرك    در
تحصيل داوطلبان در سه سـال مـذكور   

نامي داوطلب  متفاوت باشد، سهميه ثبت
ــدرك    براســاس بخــش محــل اخــذ م

ـ  )باالتر( تر مرفه  منطقه  تحصيلي  ينتعي
  .گرديده است 

  دارندگان مدرك ديپلم نظام قديم
  بخش محل اخذ دپيلم -
  بخش محل اخذ سال سوم -
  بخش محل اخذ سال دوم -

دارندگان مدرك كارداني پيوسته 
  اي هاي فني و حرفه شكدهزآمو

  بخش محل اخذ دپيلم نظام جديد آموزش متوسطه -
  بخش محل اخذ سال دوم -
  اولبخش محل اخذ سال  -
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طـول   دو برابـر ميـزان   به   تعهد خدمت ،اند اي از آن برخودار شده به دليل امتيازاتي كه در پذيرش سهميه 3 و 2سهميه مناطق  شدگان  پذيرفته  از -1
بـه تعهـد سـاير      مربـوط  5 شـماره   فرم ( .گردد هاي واقع در سهميه منطقه اخذ مي در شهرستان )تعهد آموزش رايگان و تعهد سهميه( مدت تحصيل

  ).24 هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي صفحه مربوط به تعهد رشته 6 و فرم شماره  23 تحصيلي غيرپزشكي در صفحه هاي  رشته
،  عـالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس: 1توضيح  

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

درصـد آزاد   20يـا   و 1كه داراي حداقل نمـره قبـولي در سـهميه منطقـه      3يا  و 2شدگان منطقه  نتيجه محاسبه نمرات علمي پذيرفته :2توضيح 
الزم  .گردد روي پرتال اين سازمان قرار خواهد گرفت درج مي جاري بر انتقال كه در آذرماه سال رشته و در كارنامه تغيير باشند منحصراً مي

تحقيقـات و   ،اساس موافقت وزارت علـوم  بر هاي مربوط و نامه د با توجه به ضوابط و آييننتوان شدگان مي اين دسته از پذيرفته به ذكر است كه
 .آموزش پزشكي نسبت به كاهش مدت تعهد خدمت خويش اقدام نمايند درمان و ،و وزارت بهداشتفناوري 

حضوري،  هاي تحصيلي نيمه رشته ،غيرانتفاعي مؤسسات ،)دوره شبانه( تحصيلي نوبت دوم هاي شدگان هر يك از رشته پذيرفتهيكه ئاز آنجا :3 توضيح
آموزش عالي تحت پوشش آمـوزش رايگـان قـرار     مؤسساتها و  دانشگاه و ظرفيت مازاد پرديس خودگردان ،هاي مجازي دوره نور، دانشگاه پيام

 تعهـد  ؛بـه ديگـر سـخن    .باشـد  نمـي  شـدگان  پذيرفتهاين دسته از راي مربوط بتعهد و تكميل فرم  مراحل اخذ لذا نيازي به انجام، گيرند نمي
 لـذا  .باشـد  عالي مي  آموزش مؤسساتها و  دانشگاه هاي تحصيلي دوره روزانه شدگان رشته مربوط به پذيرفته منحصراً  رايگان  آموزش
 .باشند تعهد نمي گردد مشمول اين شهريه اخذ مي  آنان كه از  تحصيلي  هاي رشته  شدگان پذيرفته

هـاي   ههـا و يـا دور   بورسـيه   هاي مخصوص داوطلبان استان يا شهرخاص، نند كدرشتههما خاصتحصيلي داراي شرايط هاي  شدگان كدرشته پذيرفته -2
 .باشند پذيرد و مشمول مورد فوق نمي هاي مربوط صورت مي ن تعهدات آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگا  ،مناطق محروم

   )19صفحه  ـ 1فرم شماره (: يا خارج از كشور عالي داخل و  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  التحصيل فارغ -3
  .آموزش عالي نباشد مؤسساتها و  در مقطع باالتر از كارشناسي در دانشگاه )الف
  .آموزش عالي نباشد مؤسسات ها و دانشجوي فعلي دانشگاه )ب
  از تحصـيل  قطعـي   انصـراف  ) روزانـه  هـاي تحصـيلي دوره    براي رشته( 1/12/95در تاريخ  كه  بوده  عالي   آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه   دانشجوي )ج

  .است نموده   حاصل
 ظرفيت مازادپرديس خودگردان و ، غيرانتفاعي و مجازي  مؤسساتنور،  پيام  دانشگاه نيمه حضوري،  ،)شبانه( دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم :تبصره

  سراسـري   آزمـون  تحصـيل در  از  انصـراف  بـدون   اند بوده مجاز اند،  نكردهاستفاده   كه از معافيت تحصيلي  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه
انصـراف   قبولي قبلـي خـود    نام در رشته قبولي جديد، از رشته قبولي در آزمون سراسري و قبل از ثبت  صورت نمايند و در  نام و شركت ثبت

داوطلبان حق بازگشـت و ادامـه    از  دسته  اين   كه  است توضيح   الزم به .ارائه نمايند  ذيربط  قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه
  .تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند

  جانبـازان انقـالب   رزمندگان، آزادگـان و   ،شهدا، ايثارگران   معظم ده يك، خانوا منطقه ي نام ثبت هاي سهميه در  تحصيلي  هاي رشته شدگان  از پذيرفته -4
  ).22صفحه ـ  4 فرم شماره( .اخذ گردد كشور  مختلف  هاي استان در  تحصيل مدت  ميزان طول  به  خدمت تعهد  اسالمي

  .يا سازمان متبوع عمل نمايند وزارت   طرف قرارداد منعقد شده از  بقاطم موظفند )ها بورسيه( خاص  شرايط  تحصيلي داراي  هاي شدگان رشته پذيرفته -5
اتمـام دوره   از  پـس   بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  در كليه  )ها بورسيه ـ شرايط خاص با( تحصيلي  هاي رشته كليه  دگانش پذيرفته: 1 توجه

در  خـدمت نماينـد و  مراجـع ذيصـالح     تشخيص  بهو   اسالمي   انقالب  نهادهاي ها و و ارگان  دولتي  ادارات و ها نياز سازمان  صورت در تحصيل،
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  معرفي و  تشخيص به  خصوصي  بخش در، مذكور  هاي و ارگان ها نياز سازمان  عدم  صورت

هاي  هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود از جمله تعهدات استخدامي و رشته اتباع غيرايراني در رشته نام ثبت :2 توجه
  .)ذكر گرديده است 14در صفحه غيرايراني اتباع داوطلبان هاي تحصيلي ممنوعه براي  رشته( .باشد خاص و حساس اكيداً ممنوع مي

ها و مؤسسات آموزش عالي، موظـف بـه    دانشگاهغير پزشكي دوره روزانه هاي تحصيلي  رشته) اتباع خارجي( شدگان غيرايراني كليه پذيرفته :3 توجه
 مصـوبه  پزشـكي مطـابق  گـروه آموزشـي    تحصـيلي هاي  و در رشته) نوبت دوم(شهريه دوره شبانه % 80حداكثر تا پرداخت شهريه تحصيلي 

  .باشند يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي م
كرمانشـاه،   و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردسـتان،   چهارمحال بوشهر، ايالم، :هاي استان( مناطق محرومتحصيلي   يها درشتهكشدگان  پذيرفته -6

 و )هـا  بخـش   كليـه ( ورزقان ،)ها كليه بخش( هاي اهر شهرستان و هرمزگان  استان شهرستان ابوموسي در ،)هرمزگان و بويراحمد، لرستان و  يلويهگكه
گونـه تعهـدي بـه     هـيچ ، )2شـماره  ( تحصـيلي   هـاي  رشـته   انتخـاب  راهنمـاي دفترچه در   مندرج شرقي  در استان آذربايجان )ها كليه بخش( هريس

آنـان تعهـد خـدمت اخـذ     تواننـد از   مي هاي دولتي ها و سازمان ارگان ،صورت نياز در و) آموزش پزشكيگروه  از غيره ب( دنندار هاي ذيربط استانداري
 ،61و  62 اتدر صفح يبعلوم تجرگروه  ،47 و 48 صفحات در  فني و  رياضي  علومهاي تحصيلي گروه  انتخاب رشته   دفترچهدر  ها رشتهاين ( .نمايند

درج  30هاي خارجي در صفحه  و گروه زبان 19 هآزمايشي هنر صفح گروه ،33 هعلوم انساني در صفحگروه  ،پزشكي غير و  پزشكي  هاي از رشته  عما
 .)است گرديده
هاي تحصيلي مخصوص داوطلبان بومي  يا رشته محروم و مناطق   هاي تحصيلي گروه آموزش پزشكي در طرح شدگان رشته يك از پذيرفته هر :تبصره

الزم است كه  ضمناً. را تكميل نمايد "27 صفحه ـ 9فرم شماره "اخذ تعهد  فرم نام،  بايست به هنگام ثبت خاص مي يها يا شهرستان استان و
 .گرددپزشكي محل تعهد خدمت ارسال  اري و رونوشت آن به دانشگاه علومشده نگهد يك نسخه از فرم مورد نظر در پرونده پذيرفته
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ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيسـتان و   :هاي استانبايست بومي يكي از  مناطق محروم ميتحصيلي هاي  رشتهيك از كد هرشدگان  پذيرفته -7
  .باشند هرمزگان و يلويه و بويراحمد، لرستانگبلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه

 سـال  3مدت گواهي مبني بر سكونت مستمر بـه  بايست  ميشهرستان ابوموسي در استان هرمزگان سهميه داوطلبان با استفاده از شدگان   پذيرفته -8
  .گردد در غير اينصورت قبولي وي لغو مينام ارائه نمايند  در شهرستان ابوموسي در زمان ثبت

، گروه 47 و 48 اتدر صفح  فني و رياضي   هاي تحصيلي گروه علوم انتخاب رشته دفترچه در  ها اين رشته ( هاي تحصيلي ذيربط رشته شدگان پذيرفته -9
هـاي   گروه زبان و 19ه گروه هنر در صفح ،33 هگروه علوم انساني در صفح ،و غيرپزشكي  پزشكي هاي  رشته از اعم  61و  62 اتعلوم تجربي در صفح

 هـريس  و )هـا  بخـش   كليـه ( ورزقـان  ،)ها كليه بخش( هاي اهر شهرستان  داوطلبان  با استفاده از سهميهكه ) درج گرديده است 30خارجي در صفحه 
  :بايست مي شرقي  در استان آذربايجان) ها كليه بخش(

  .ورزقان و هريس باشند ،هاي اهر هاي تابعه شهرستان بومي يكي از بخش) الف
  .شده باشدشهرهاي يادآنها دريكي از دانشگاهي پيشسوم ويا  ،دوم هايتحصيلي سال اخذ مدرك ازشهرهاي فوق و يا محل محل اقامت آنان يكي) ب

ييـد  أت ضـوع مـورد  وها اقامت داشته و اين م تانساين شهر داوطلب در زمان وقوع زلزله در رد كهيگ ار ميرشهر اقامت در صورتي مالك عمل ق -
  .فرمانداري ذيربط قرار گيرد

 .شدبا برابر مدت تحصيل مي دو ،فاده از اين سهميهتساشدگان با  خدمت پذيرفته ميزان تعهد) ج
  .باشد از اين سهميه ممنوع مي شدگان با استفاده  يا انتقال براي پذيرفته شته ور هرگونه تغيير) د

ورزقان و هريس در استان  ،هاي اهر و شهرستان استان هرمزگان شهرستان ابوموسي درنفر مناطق محروم و  500طرح شدگان   پذيرفتهرشته  تغيير -10
  .باشد ممنوع مي شرقي  آذربايجان

بايست در زمان  ميمورد نظر تحصيلي گروه آموزش پزشكي هاي  رشتههريك از در هاي محروم  و بومي استانطرح مناطق محروم شدگان   پذيرفته -11
 .)29صفحه ـ13 شماره فرم(.اقدام نمايند  خويش  قبولي  محل  مؤسسه به  محضري  تعهد  سپردن  به  نسبت شده  نام در رشته قبولي اعالم ثبت

  

  مجلس محترم شوراي اسالمي 1392 مصوبه سالدانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، % 30سهميه 
بايست نسبت به سپردن تعهد محضري مبني براي انجام  مي) 61الي  54هاي تحصيلي مندرج در صفحات  رشته(شدگان اين طرح  كليه پذيرفته :مهم* 

 عمـومي سـهميه  دكتري  مقطعشدگان  پذيرفته(فرم مخصوص اين طرح . طول مدت تحصيل اقدام الزم بعمل آورند برابر 3خدمت به مدت 
  ).اين دستورالعمل درج گرديده است 32و  31در صفحات ) و اصالحات بعدي آموزشي   مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت

  

 10 ظرف كشور محروم مناطق نياز مورد بومي انساني نيروي تأمين و تربيت راستاي در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 تكميلي تحصيالت هاي دوره در دانشجو پذيرش در آموزشي عدالت برقراري قانون واحده ماده )3( بند صالحا« قانون  آينده، سال

 گروه آزمايشـي علـوم تجربـي    2 دفترچه شماره 61 تا 54صفحات در  مندرج هاي رشته براي اسالمي، شوراي مجلس» تخصصي و

 دانشـجوي  جذب طريق از نياز مورد هاي در رشته ظرفيت %30 تا قانون اين اساس بر. نمايد مي اجرا 6139 سال سراسري آزمون

  .شود مي پذيرش استاني بومي گزينش نوع با ها استان نياز با متناسب و محروم مناطق اولويت با بومي
  :مهم ضوابط و شرايط* 

 پزشـكي  علـوم  هاي دانشگاه در محروم مناطق در خدمت متقاضي بومي داوطلبان براي استان هر محروم نقاط وضعيت با متناسب بومي ايه سهميه -1

بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، مطـابق نقـاط محـروم منـدرج در      "استاني بومي"بيني شده به شيوه  هاي پيش اكثر ظرفيت .است شده ايجاد
  .نمايد شدگان تعهد محضري اخذ مي جداول مربوط، از پذيرفته

  .باشد  مي جابجايي و خريد غيرقابل صورت به تحصيل دوره  طول برابر 3 خدمت تعهد سپردن مستلزم ها سهميه اين از ستفادها -2
 .پذيرد يم انجام تعهد دوره اتمام از بعد تحصيلي، مدرك ارائه -3
 .باشند نمي كشور نقاط ساير در پزشكي فعاليت به مجاز تعهد، زمان مدت طول در بومي سهميه آموختگان دانش -4
 .باشد يم خود استان در بومي، دانشجوي تحصيل اولويت -5
 .است پذير امكان تعهد زمان مدت از نيمي گذراندن از پس تحصيل، ادامه -6
 .نمايند مبذول را الزم دقت رشته انتخاب در است الزم لذا باشند، نمي قبولي رشته تغيير و انتقال و نقل به مجاز سهميه، اين مشموالن -7
 دفتـر  نماينـدگان  معيـت  در رسمي اسناد دفاتر در حضور ضمن نام، ثبت از قبل باشند مي مكلف سهميه، اين از كننده استفاده شدگان پذيرفته كليه -8

 و آموزشي عدالت برقراري قانون موضوع محروم مناطق سهميه( عمومي مقطع شدگان پذيرفته تعهد سند توديع به نسبت ها دانشكده/ دانشگاه حقوقي
 .نمايند اقدام اين مجموعه )30و  31صفحات  -14 شماره فرم( تعهد فرم مطابق )بعدي اصالحات

 قبـولي  محـل  دانشـگاه  اسـت  الزم شـده،  ايجاد همجوار هاي استان در بومي سهميه استان، يك در رشته يك نبودن نزديك علت به كه مواردي در -9

 خـود  بـومي  اسـتان  دانشگاه به التحصيلي فارغ از پس داوطلب تا نموده هماهنگي تعهد اخذ خصوص در سهميه، ايجاد متقاضي دانشگاه با داوطلب،
  .شود هدايت خدمت ارائه جهت
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  :سوابق تحصيليتأثير مثبت با آزمون و گزينش هاي تحصيلي  در رشتهشدگان  پذيرفتهمغايرت در عكس موارد بررسي  )ز
  : خيلي مهم*  

افتي از پرتـال سـازمان تطبيـق    با چهره وي و عكس دريـ نام در رشته قبولي اعالم شده  در زمان ثبتالزم است عكس ارائه شده توسط پذيرفته شده      
فـرم تكميـل    :همـراه اي به صورت محرمانه بـه   طي نامه فوراًنام بعمل آيد و مراتب  داوطلب بصورت موقت ثبت مغايرت، از صورت وجود شود و درداده 

حتماً توسط شـخص داوطلـب تكميـل     8فرم شماره كليه موارد خط داوطلب،  به منظور بررسي دست( مجموعـه  همين 26مندرج در صفحه  8شده شماره 
 جديد آمـوزش متوسـطه، تصـوير    نظام  تصوير مدارك ديپلمقطعه عكس جديد و قديم،  2كارت ملي، تصوير كليه صفحات شناسنامه،  تصوير، )گردد

  .گرددبه اين سازمان گزارش داوطلب  دانشگاهي پيشمدرك 
  

آن   خصوص در :)براساس سوابق تحصيلي صرفاً( تحصيلي بدون آزمون  هاي رشتهدر شدگان  مغايرت در عكس پذيرفتهبررسي موارد  )ح
يا داراي  عكس و فايل عكس دريافتي از پرتال سازمان فاقد و درصورت پذيرفته است براساس سوابق تحصيلي  صرفاًشدگاني كه گزينش آنان  از پذيرفته  دسته

  .ذيل اقدام گردد شرحخواهشمند است به ، باشند مغايرت عكس مي
  .نام بعمل آيد شدگان بطور قطعي ثبت از اين دسته از پذيرفته )الف
 ،مدارك شناسايي شامل شناسنامه، كـارت ملـي   و مشخصات آنان بابا عكس ارائه شده وليت احراز هويت فرد پذيرفته شده و تطابق چهره ئمس )ب

  .باشد آموزش عالي مي مؤسسهعهده ه كامال ب دانشگاهي پيشمدرك ديپلم و دوره يكساله 
  .روي فرم اطالعات قبولين پس از احراز هويت فرد پذيرفته شدهر الصاق عكس ب )ج
  .آموزش عالي مؤسسههر باالترين مقام ممهور نمودن عكس الصاقي بر فرم اطالعات قبولين با م )د
  .كشور سازمان سنجش آموزش  ارسال يك نسخه تصوير خوانا از فرم تكميل شده مورد نظر به ) ه

در صورت دارا بودن سـاير  با رعايت ضوابط مربوط و شدگان از نظر اين سازمان  براي اين دسته از پذيرفته مذكورالزم به ذكر است كه انجام مراحل 
  .باشد بالمانع مي نام ثبتالزم براي  شرايط

  :شدگان پذيرفته اي و مدارك تحصيلي بررسي مغايرت در مشخصات شناسنامه )ط
بـا اصـل شناسـنامه     شـدگان  پذيرفتـه ارسالي يا اطالعات مندرج در ليست اي  صورتي كه مشخصات شناسنامه فرمايند در است مقرر خواهشمند -1

بعمل آيد و كليه موارد حداكثر تا قبـل از شـروع نيمسـال     نام ثبت آناناز  ،)ذيلو بندهاي توجه به جدول  با( مغايرت داشته باشد شده  پذيرفته
  .دوم سال تحصيلي جاري يكجا برحسب مورد به اين سازمان گزارش شود

لـذا الزم اسـت كـه     .گردد مين اي با مندرجات ليست و يا مدارك ارسالي محسوب مشخصات شناسنامه مشروحه ذيل به عنوان مغايرت در موارد -2
 .آموزش عالي در ليست و مدارك ارسالي تصحيح گردد مؤسسهاز سوي آن  ساًأموارد ذيل ر

  

  درليست  مندرج موارد  يا مدارك ارائه شده موارد مندرج در شناسنامه و
  اسما  مثل اسماءشدگان  پذيرفتهمزه در آخر اسامي ه

  ازيتا  مثل آزيتاشدگان  پذيرفتهمد در اسامي 
  2  مواليد 2شناسنامه مثل   كلمه مواليد در شماره

  55791859    )005-579185-9(  يا خط فاصله بين اعداد يا شماره شناسنامه و در كد ملي و) قبل از عدد چپسمت (صفر 
  محمد  شدگان مثل محمد پذيرفته  اسامي در  » ّ  «يد تشد  عالمت
  --------------   )ليست ارسالي اطالعات قبولين وفرم  در( شدگان پذيرفته تولد  محل
  --------------   )چهره مطابقت داشته باشد مشخصات سجلي و  كه  صورتي در( پدر  نام

  ذيل 7 طبق بند  )براي نظام قديم و جديد آموزش متوسطه( دانشگاهي پيشيا گواهي دوره  ديپلم و  نوع  مغايرت
  
 نـامي  ثبـت     داراي يكـي از سـهميه    شود كه  اعالم  سازمان  اين  به   شدگاني پذيرفته  اي شناسنامه مغايرت موارد فرمايند  مقرر  است خواهشمند -3

 .باشند ميو قبل آن  1394دانشگاهي سال  شدگاني كه داراي مدرك پيش يا پذيرفته و "جانبازان و آزادگان  رزمندگان، شاهد، " نهادي
 

پيش آمـده  بايست مغايرت  باشد و مي شدگان با شرايط ذيل به اين سازمان نمي اي پذيرفته مغايرت در مشخصات شناسنامهاعالم   به  نيازي :توضيح* 
  :گزارش گرددبراي نگهداري در سوابق آموزش عالي اصالح و به اين سازمان  مؤسسهاز سوي آن  ساًأر

 
و تا تاريخ مشغول به تحصيل بوده متوسطه آموزش نظام جديد در سال سوم  1395 در سالكه  باشد مي )3 و 2، 1(مناطق نامي  ثبتسهميه داراي  ي كهداوطلب

  .ندا براي اولين بار در آزمون سراسري پذيرفته شدهاني كه داوطلب؛ ديگر سخنبه  .اخذ نموده باشدرا  خويش دانشگاهي پيشمدرك  31/6/96
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و يـا  ) بـراي داوطلبـان نظـام قـديم آمـوزش متوسـطه      ( گـرفتن نـوع ديـپلم    براساس ضوابط مربوط داوطلبان آزمون سراسري بدون در نظر -4
آزمـون   گانـه   پـنج   هـاي آزمايشـي   يك از گـروه  در هر اند مجاز بوده  )متوسطه  آموزش جديد  نظام  داوطلبان( دانشگاهي گواهينامه دوره پيش

و بررسي ذيل  4-2 و 4-1 هايبند  شرحه ب  »دانشگاهي پيش مغايرت عنوان گواهي مدرك« لذا منحصراً .شركت نمايند  و  نام ثبت  سراسري
 :گرددگزارش  
  

 انساني كه عالوه بـر  در گروه آزمايشي علوم 18دانشگاهي علوم و معارف اسالمي با كد  آن دسته از دارندگان مدرك تحصيلي پيشاز  -1-4
  .آزمون بعمل آمده است نيزعقايد و فقه در سطح علمي دوره يكساله رشته مذكور  دروس اختصاصي گروه آزمايشي مذكور از درس اصول،

مـدرك  كه داراي  )13و يا  15كد ديپلم ( آموزش متوسطهيا جديد  ودارندگان ديپلم بهياري نظام قديم يا  بهياران وآن دسته از از  -2-4
بهياري نيز آزمون بعمل آمـده  اختصاصي از درس علوم تجربي عالوه بر دروس اختصاصي گروه آزمايشي و  بوده و يا كارداني دانشگاهي پيش
  .است

 در مراكز  در زمان مقتضي توسط )موضوع بندهاي مذكور كه نياز به مكاتبه با اين سازمان ندارد(ها پس از اصالح  الزم است كه كليه مغايرت -5
 .گردددرج مشخصات مشروحه ذيل تهيه و بصورت يكجا به اين سازمان ارسال  و با xcelE  فرمت قالب فايل با

  

  
  

اقـدام  شـدگان    پذيرفتـه وظيفـه  نظـام  خـدمت   اقدامات الزم براي ترخيص از نام و رعايت ضوابط نسبت به ثبت با  آموزش الزم است  ادارات  كليه -6
  .نمايند

 سـال  مسـال اول نيپايان  تا حداكثر شدگان پذيرفته  انتقال و  رشته كارنامه تغيير و قبولي  اطالعات  فرمكه   موضوع  به اين  توجه با -7
 در زمـان    تا اعالم گرددمحترم به نحو مقتضي   است به همكاران  باشد، لذا الزم ميدسترس جاري از طريق پرتال اين سازمان قابل 

  .آورندبعمل  مقتضي اقدام نظر مورد  هاي فايل  خيرهذ يا پرينت و دريافت،  نسبت به مقرر
شدگان  كمبود فرم اطالعات قبولي پذيرفته،نامي داوطلبان بايست پس از كنترل مدارك ثبت ميآموزش عالي مؤسسات ها و  دانشگاهكليه : ١تبصره *

  .گزارش نمايندبررسي و  20/11/69حداكثر تا تاريخ  آنانو همچنين كمبود كارنامه تغيير رشته و انتقال  15/9/69تا تاريخ 
در قالـب اشـتباه   ( گردند مؤسسه معرفي مي/شدگاني كه پس از اعالم اسامي شهريورماه براي تحصيل به آن دانشگاه در خصوص پذيرفته: ٢تبصره *

دسته از داوطلبان از مؤسسه محل قبولي قبلي  نامي اين خواهشمند است مقرر فرمايند مدارك ثبت...) و  ت علمي، تكميل ظرفيتأانتخاب رشته، هي
   .آنان درخواست و از مكاتبه در اين خصوص با اين سازمان جداً خودداري گردد

باشند لذا در صـورت تقاضـاي    شدگان خارج از اعالم اسامي شهريورماه در آزمون سراسري فاقد كارنامه تغيير رشته و انتقال مي پذيرفته: ٣تبصره *
 . هاي مورد نظر آنان براي بررسي به اين سازمان ارسال گردد بايست كد و يا كدرشته تغيير رشته و يا انتقال، مي

شـروع تـرم دوم سـال     از  قبل تا حداكثر( نمايند نام به آن دانشگاه مراجعه مي براي ثبت تاريخ مقرر  از كه بعد  شدگاني پذيرفتهدر خصوص  - 8
 و از  بررسـي  هـاي مربـوط    نامـه  و ساير ضوابط و آئين آموزشي  امكانات ،توجه به فضا دانشگاه و با  راساً از سويآنها ، درخواست  )تحصيلي جاري

ضـوابط   ساير شـرايط و   بودن دارا  صورت در نظر شدگان مورد تحصيل پذيرفته  ادامه  كه  است ذكر  به   الزم .گردد  مكاتبه با اين سازمان خودداري
 .باشد مي نظر اين سازمان بالمانع از الزم

در صورت تخلـف  لذا  .تحصيل نمايند )غيردولتي يا دولتي و مؤسساتاعم از ( زمان در دو رشته و يا دو محل هيچ دانشجويي مجاز نيست كه هم - 9
 )19صفحه  -1 فرم تعهد شماره( .نامه انضباطي دانشجويان با وي رفتار خواهد شد طبق آئين

  

  :باشند مي )نيمسال اول و دوم( نيمسال داراي ظرفيت پذيرش در دو تحصيلي كههاي  رشتهدر شدگان   بندي پذيرفته خصوص تقسيم در) ي
 نـام  ثبتنسبت به ابتدا تحصيلي كه براي هر دو نيمسال تحصيلي پذيرش دانشجو دارند هاي  رشتهكددسته از  بندي داوطلبان براي آن تقسيم

...) و 6 ،4 ،2 هـاي  رديـف  بـه ترتيـب  ( هاي زوج براي نيمسال اول و رديف .)...و 5 ،3 ،1 هاي رديف به ترتيب( هاي فرد رديفشدگان  پذيرفتهاز 
هـاي زوج بـراي    توانـد از رديـف   مي مؤسسهصورت عدم تكميل ظرفيت براي نيمسال اول آن  در بديهي است .دوم اقدام فرمايند  براي نيمسال

  .تكميل ظرفيت نيمسال مربوط اقدام نمايد
شرح فـوق  باشند بدون رعايت  گروه آزمايشي مربوط مي ي درنفرات اول تا دهم رتبه كشور  وكه جزشدگان  پذيرفتهاز آن دسته از  نام ثبت :تبصره

  .تحصيلي جاري صورت گيرد سال شده براي نيمسال اول تمايل پذيرفته و در صورت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  سرستون  عنوان  سرستون
  سال تولد اصالح شده6  شماره داوطلب مندرج در ليست يا فايل  1
  شناسنامه اصالح شده شماره7  كد قبولي مندرج در ليست و يا فايل   2
  كد ملي اصالح شده8  سال قبولي  3
  خانوادگي و يا نام اصالح شده نام9  خانوادگي مندرج در ليست يا فايل  نام  4
  دانشگاهي اصالح شده و يا پيش ديپلم   مدرك عنوان 10  نام مندرج در ليست يا فايل5
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   :نام اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت) ك
  :اشدبنيز ، داراي شرايط ذيل )1مندرج در دفتر چه شماره ( اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمونشدگان  پذيرفته

  

نام دانشجويان غيرايراني مصـوب   نامه ثبت آنان بر اساس مفاد شيوه  كنسولي امور  و اجراي روند  سراسري  آزمون غيرايراني در  شدگان پذيرفته  نام ثبت )1
 .پذيرد ميانجام   ir.saorg.iso://http :پايگاه الكترونيكي به نشانيطريق  از  دسترسي  و قابل 94 سال

  

هاي مربوط به آزمون بـوده و در   و اطالعيه) 2و  1هاي راهنماي شماره  دفترچه( هاي راهنماي آزمون ندرجات دفترچهداوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق م )2
  .پذيرفته نيستها و قوانين مربوطه  اطالعيه ها، بر عدم اطالع از مفاد دفترچه ها، هيچ عذري مبني صورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچه

  
  

ايرانـي  غيراتبـاع  . باشـند  مـي در رشته قبـولي اعـالم شـده    نام  فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به ثبت  ) 3
  .دنباش يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي نام ملزم به ارائه در زمان ثبت پذيرفته شده

  .مجوز اقامتگذرنامه داراي حداقل شش ماه ) 1-3
  .دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) 2-3
  .امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، صادره از سوي اداره كل 1396 كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال) 3-3
  .اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور بر اساس اعالممعتبر كارت آمايش آخرين ) 4-3

  .لغو خواهد شدپذيرش آنان تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند،  30بند  نام ثبتدر هنگام   ،چنانچه اتباع غيرايراني پذيرفته شده نهايي در اين آزمون )4
  

  .باشد مي ممنوع)ع(بيت اهل المللي دانشگاه بينالعالميه و )ص(مصطفيال همركز جامع ،عالي تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش )5
  

  

. باشـند  نمي ،مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجيو مؤسسات آموزش عالي در  ها دانشگاه  هاي تحصيلي غيرايراني مجاز به انتخاب رشته  اتباع )6
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي آن      بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پـذيرش آنـان در دانشـگاه   

 .آيـد  نام آنان ممانعت بعمـل مـي   از ثبت هاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و و امكان بررسي جهت رشته گردد تلقي مي» باطل«مناطق، 
   .سازمان درج شده استاينترنتي سايت صفحه بعد و در  ،كان براي اين داوطلبانستوضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و ا

  

هاي خـاص   و رشته) از جمله تعهدات استخدامي( تي براي جمهوري اسالمي ايران شودبه ايجاد تعهدا هايي كه منجر پذيرش اتباع غيرايراني در رشته) 7
  .سازمان درج شده استاينترنتي سايت ذيل همين صفحه و در  ،ها توضيح و فهرست اين رشته .باشد و حساس اكيداً ممنوع مي

  

  . باشند شدگان همانند دانشجويان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود مي پذيرفته) 8
  

ها و مؤسسات آموزش عالي، موظـف بـه    هاي روزانه دانشگاه شدگان غيرايراني دوره كليه پذيرفتهمطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ) 9
حسـب مقطـع   هـاي علـوم پزشـكي بـر      و در دانشگاه) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره هاي شهريه% 80حداكثر تا  ميزانبه پرداخت شهريه تحصيلي 

  .باشند مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اساس مصوبهتحصيلي و بر 
  

نـور مطـابق    هاي تحصيلي دانشـگاه پيـام   شدگان غيرايراني، رشته  حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته براي پذيرفته) 10
  .باشد سال مي 5و  2به ترتيب  1394نام مصوب سال  نامه ثبت شيوه

  

دانشجو داراي مدرك كارداني و يا باالتر بوده و مجدداً با شـركت در آزمـون، در    شدگان غيرايراني، محرز گردد كه چنانچه در حين تحصيل پذيرفته) 11
دانشگاه محل قبولي داوطلبـان در ايـن   . گردد مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي

  .اوليه هستندنام  خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت
  

 هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايراني رشته
فيزيك : هاي تحصيلي هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و همچنين رشته پذيرش اتباع غيرايراني در رشته

، )گرايش بازرسي فني و حفاظت هواپيما( مهندسي ايمني، پالسمامهندسي ، فيزيك ذرات بنيادي، )پالسما( فيزيك مولكولي، اي اتمي، فيزيك هسته
تعمير و نگهداري هواپيما، خلباني  خلباني، ناوبري هواپيما،( ، مهندسي هوا و فضا، مهندسي هوانوردي)كوپتر و هواپيما هلي( مهندسي تعمير و نگهداري

گرايش ( ITفناوري اطالعات  مايي، تعمير و نگهداري هواپيما، مخابرات هواپيما، مراقبت پرواز،علوم نظامي، الكترونيك هواپي  ،)كوپتر و مراقبت پرواز هلي
  .باشد ممنوع مي) گرايش رايانش امن(و مهندسي كامپيوتر  مهندسي فناوري ماهواره  ،)مخابرات امن

  مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
هـاي   بايست واجد شرايط و ضوابط اعـالم شـده در دفترچـه    باشند، منحصراً مي هاي سراسري مي متقاضي شركت در آزمونهر يك از اتباع غيرايراني كه 

. وده باشـند ، محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط انتخاب نمنيز هاي ذيربط باشند و در زمان انتخاب رشته راهنماي هر يك از آزمون
باشند؛ بديهي است در صـورت پـذيرش و اعـالم قبـولي داوطلبـان       غيرايراني مقيم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نميشايان ذكر است اتباع 

تلقي گرديـده و امكـان بررسـي    » كان لم يكن«ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،  ها و مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه غيرايراني در رشته
  .آيد آنان ممانعت بعمل مي نام ثبتباشد و از  اطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نميهاي من جهت رشته

  

  .اتباع غيرايراني در صفحه بعد درج شده استو اقامت  ترددهاي ممنوعه براي  جدول مناطق و شهرستان
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  غيرايرانياتباع  اقامتو  ترددجدول مناطق ممنوعه براي 
  مناطق ممنوعه استان  نام استان

 .باشد ميممنوع  )بغير از شهرستان تبريز( اقامت اتباع افغاني در سطح استان آذربايجان شرقي

 .باشد ميغيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع  و كليه اتباع )اروميهبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  آذربايجان غربي

 .باشد ميهاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع  عراقي در شهرستان و اقامت اتباع  )اردبيلبغير از شهرستان ( استاناقامت اتباع افغاني در سطح  اردبيل

 اصفهان
گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش  فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاقان، نائين، هاي نطنز، اقامت اتباع افغاني در شهرستان
 .باشد مي ممنوع ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل

 .باشد اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي البرز

 .باشد ميهاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع  اتباع غيرايراني در شهرستان و اقامت كليه )ايالمبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  ايالم

 .باشد ميگناوه ممنوع  هاي ديلم و اقامت اتباع افغاني در شهرستان بوشهر

 .باشد بالمانع مي )براي اتباع افغاني شهرداري تهران 13منطقه خجير در منطقه  به استثناء( اقامت اتباع غيرايراني در كل استان تهران

 .باشد ميممنوع  )شهركردبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي
اقامـت اتبـاع افغـاني در      .شـد با مـي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركـوه، فـردوس، سـرايان و طـبس ممنـوع       هاي مرزي در شهرستان غيرايرانياقامت كليه اتباع 

 .باشد ميممنوع  )بيرجندبغير از شهرستان (عراقي در سطح استان  اقامت اتباع. هاي خوسف و بيرجند مجاز است هرستانش

 .باشد ميجام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع  هاي مرزي تربت اقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي

 .باشد مي ممنوع  )بجنوردبغير از شهرستان ( عراقي در سطح استان اقامت اتباع افغاني و خراسان شمالي

 خوزستان

هاي آبادان،  در شهرستان غيرايرانيشهرستان گتوند و اقامت و تردد ساير اتباع  به استثناء )هاي اهواز و گتوند بغير از شهرستان(اقامت اتباع افغاني در سطح استان 
  .باشد ميدشت آزادگان ممنوع  خرمشهر و

 .باشد ميبالمانع  هاي آبادان و خرمشهر دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غيرايرانياقامت اتباع  :تبصره

 .باشد ميهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز  و صرفاً شهرستان باشد ميممنوع  )زنجانبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  زنجان

 سمنان
آمايش سراج و اقامت اتباع  مايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركزورودي قصر بهرام، مركز آ در منطقه گرمسار و غيرايرانياقامت و تردد اتباع 
  .باشد ميهاي شاهرود و دامغان ممنوع  افغاني در شهرستان

 سيستان و بلوچستان
 هاي مرزي هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخش در شهرستان غيرايرانياقامت و تردد اتباع  و )زاهدانبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان 

 .باشد ميراوان و چابهار ممنوع س هاي خاش،ايرانشهر، شهرستان

 .باشد ميني ريز ممنوع خنج و فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،  هاي فيروزآباد، اقامت اتباع افغاني در شهرستان فارس

 .باشد ميشهرستان قزوين، ممنوع  به استثناء )قزوينبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در كل استان  قزوين

 .باشد مياقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع  قم

 كردستان
هاي بانه و مريوان و همچنين  در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان غيرايراني و اقامت كليه اتباع )سنندجبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشد ميممنوع ) به استثناي مهمانشهرها(مرزي استان  شهرهاي

 كرمان
و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در  بافت، منوجان، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار هاي عنبرآباد، اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 .باشد ميممنوع  )كرمانبغير از شهرستان (سطح استان 

 .باشد ميدر شهرهاي مرزي استان ممنوع  غيرايراني و كليه اتباع )كرمانشاهبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  كرمانشاه

 .باشد ميممنوع  )ياسوجبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و بويراحمد كهگيلويه

 .باشد ميهاي گرگان و گنبد ممنوع  شهرستان به غير از )گرگان و گنبدبغير از شهرستان ( اقامت اتباع افغاني در كل استان گلستان

 .باشد ميممنوع  )رشتبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  گيالن

 .باشد ميممنوع  )آباد خرمبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  لرستان

 .باشد ميممنوع  )ساريبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  مازندران

 .باشد مياراك ممنوع  تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع هاي آشتيان، در شهرستان اقامت اتباع افغاني مركزي

 .باشد ميهاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع  عراقي در شهرستان و اقامت اتباع )بندرعباسبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در كل استان  هرمزگان

 .باشد ميممنوع  )همدانبغير از شهرستان (اقامت اتباع افغاني در سطح استان  همدان

 .باشد ميو بافق ممنوع  هاي خاتم اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان يزد
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 ها پرتال دانشگاهشدگان آزمون سراسري در  ساختار اطالعات پذيرفته  

باشد حتماً بايد نمرات سوابق  مي يك) 56رديف (دانشگاهي آنها  يا پيش) 55رديف (براي داوطلباني كه فيلد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم * 
  . تحصيلي ارسالي از سازمان سنجش با مدرك ارائه شده توسط داوطلب كنترل شود

     كد و عناوين فيلدهاي اطالعات ارسالي  
 جنس مرد-2زن     ،    -1  دين زرتشتي-3مسيحي، -2كليمي، -1اسالم، -0

خارجياتباع  سايركشورها-7 هند-6  لبنان-5  عراق-4 تركيه-3  پاكستان-2  افغانستان-1   
-6،  درصـد ظرفيـت   25ايثارگران-5شهدا،  خانواده-4، 3طقهمن-3، 2منطقه-2، 1منطقه-1
 درصد ظرفيت 5ايثارگران  -7 مندگانرز

نهايي سهميه  

  زبان خارجي ايتاليايي-5، روسي-4، فرانسه-3، آلماني-2، انگليسي-1
درصـد   25ايثـارگران  -5شـهدا،   خـانواده -4، 3منطقـه -3، 2منطقـه -2، 1منطقه-1آزاد، -0

-9هـاي كشـاورزي   ديپلمه/آموزگاري/بهيار : سهميه-8كارمندي، -7رزمندگان -6،  ظرفيت
 درصد ظرفيت 5ايثارگران 

قبولي سهميه  

كارداني،   مقطع   التحصيل فارغ-4غيرروزانه،   دوره دانشجوي -3روزانه،  دوره دانشجوي-2، انصرافي دانشجوي-1
 ارشدوباالتر  مقطع  التحصيل فارغ -6كارشناسي ،  مقطع  التحصيل فارغ -5

 وضعيت كد
 تحصيلي 

عالي درآموزش    

 خارجي زبان-5هنر، -4انساني،  علوم-3تجربي،  علوم-2وفني،  رياضي علوم-1 
 گروه

 آزمايشي

غيرانتفـاعي،  -7، آزاد/فرهنگيان-6  محروم،-5حضوري،  نيمه-4نور،  پيام-3، )شبانه(دوم نوبت -2روزانه، -1
مـازاد،   ظرفيـت -12مجازي غيرانتفـاعي،  -11مجازي دولتي، -10خودگردان،  پرديس-9، شاغل/ فرهنگيان-8

 هاي خارج دانشگاه  مشترك بين-13

 كد دوره
 مقطع پيوسته دكتري-5اي،  حرفه دكتري-4ارشد،  ارشناسيك-3كارشناسي، -2 كارداني،-1 

   نظام پيوسته كارشناسي  دوره-4كارداني،  دوره-3قديم،  نظام-2،)دانشگاهي پيش( جديد نظام-1 

  فيلد  طول  نام فيلد  رديف  فيلد  طول  نام فيلد  رديف
  1  بهيار  37  7  شماره پرونده  1
  1  آموزگار  38  7  شماره داوطلبي  2
  1  گروه قبولي  39  30  خانوادگي نام  3
  5  كد رشته قبولي  40  30  نام  4
  40  رشته قبولي عنوان  41  20  نام پدر  5
  60  گرايش قبوليعنوان   42  1  جنس  6
  4  كد دانشگاه قبولي  43  2  تاريخ تولد  7
  60  دانشگاه قبولي عنوان  44  10  شماره شناسنامه  8
  1  مقطع قبولي  45  10  كد ملي  9
  2  كد دوره قبولي  46  2  وضعيت نظام وظيفه كد  10
  1  )التحصيل آموز يا فارغ دانش(آموزشي  كد نظام   47  4  كد بخش تولد  11
  1  دين  48  2  كد شهر تولد  12
  1  مليت و غيرايرانياتباع   49  2  كد استان تولد  13
  2  كد پيگيري اتباع 50  4  دانشگاهي پيشكد بخش ديپلم يا   14
  2  سال اخذ ديپلم  51  2  دانشگاهي پيشكد شهر ديپلم يا   15
  2  دانشگاهي پيشسال اخذ   52  2  دانشگاهي پيشكد استان ديپلم يا   16
  13×5  ) باشد مي صفر تحصيلي سوابق گزينش صرفاً با   براي فيلدها   اين(خام دروس  نمرات  53  4  دانشگاهي پيشاز ديپلم يا   قبل  سال  بخش كد  17
  1  خارجيزبان   54  2  دانشگاهي پيش يا  ديپلم از  قبل  سال  شهرستان كد  18
  6  )  باشد مي صفر گزينش صرفاً با سوابق تحصيلي   براي فيلدها   اين(نهايي   رتبه در سهميه  55  2  دانشگاهي پيشكد استان سال قبل از ديپلم يا   19
  5    نمره قبولي  56  4  دانشگاهي پيشقبل از ديپلم يا   سال دو  بخش كد  20
  1  قبولي در نقطه ديپلم   تحصيلي  سوابق  تاثير  57  2  دانشگاهي يا پيش از ديپلم  قبل  دو سال   كد شهرستان  21
  1  قبولي در نقطه دانشگاهي  تحصيلي پيش سوابق  تاثير  58  2  دانشگاهي پيشقبل از ديپلم يا   سال دو  استان كد  22
  11  تلفن ثابت  59  4  كد بخش اقامت  23
  11  تلفن همراه  60  2  كد شهر اقامت  24
  10  كدپستي  61  2  كد استان اقامت  25
  50  عنوان استان محل سكونت  62  2  كد استان بومي  26
  50  عنوان شهر محل سكونت  63  1  نهاييسهميه   27
  200  محل سكونت آدرس  64  2  سهميه ثبت نامي  28
  E-Mail(  40(پست الكترونيكي   65  1  سهميه قبولي  29
  1  كد وضعيت تحصيلي در آموزش عالي  66  1  نابينا  30

  )جديد  نظام  سوم  سال(  ديپلم  كتبي  معدل  67  1  كم بينا  31
  4  ) باشد صفر مي صرفاً با سوابق تحصيلي  گزينش براي فيلدها   اين(

  1  )باشد به منزله بلي مي 1به منزله خير و عدد  0عدد (باشد مي پذيرش بدون آزمون  68  1  ناشنوا  32
  1  )باشد به منزله بلي مي 1به منزله خير و عدد  0عدد (كد تعهد وزارت بهداشت   69  1  كم شنوا  33
  4  )باشد به منزله بلي مي 1به منزله خير و عدد  0عدد (چپ دست   70  1  معلول جسمي حركتي  34
  كد نقص تصوير  71  2  كد عنوان ديپلم  35

  2  دانشگاهي پيشكد عنوان   36  1  )باشد به منزله فاقد مي 1و عدد معتبر به منزله داراي عكس  0عدد ( 
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مندرج در جدول ذيل را به  نمرات خام پيشنهاديتوانند يكي از  ها و مؤسسات آموزش عالي مي كليه دانشگاه«
اند، انتخاب  هاي پذيرش با آزمون قبول شده نياز براي داوطلباني كه در رشته عنوان حد نصاب ارائه درس پيش

اند،  نياز درس مربوطه براي دانشجوياني كه اين حداقل نمرات را كسب نكرده هاي پيش نموده و نسبت به ارائه كالس
  .»اقدام نمايند

  ريزي نياز دانشگاهي مصوبه شوراي عالي برنامه جدول دروس پيش
  گروه هنر  گروه علوم انساني  علوم تجربيگروه 

دروس 
  دروس  نمرات خام  امتحاني

  دروس   نمرات خام  امتحاني
  نمرات خام  امتحاني

  زبان عمومي
1  
2  
3  

4/33  
7/26  
0/50  

  زبان عمومي
1  
2  
3  

4/33  
7/6  
0/50  

  زبان عمومي
1  
2  
3  

4/33  
0/24  
0/50  

  زمين شناسي
1  
2  
3  

4/33  
0/4  
0/50  

  رياضيات پايه
1  
2  
3  

4/33  
7/6  
0/50  

  ترسيم فني
1  
2  
3  

4/33  
4/13  
0/50  

  رياضي
1  
2  
3  

4/33  
4/23  
0/50  

 ادبيات فارسي
 تخصصي

1  
2  
3  

4/33  
6/15  
0/50  

  خالقيت تصويري
1  
2  
3  

4/33  
4/13  
0/50  

زيست 
  شناسي

1  
2  
3  

4/33  
7/20  
0/50  

  تخصصي عربيزبان 
1  
2  
3  

4/33  
0/15  
0/50  

  خالقيت نمايشي
1  
2  
3  

4/33  
7/11  
0/50  

  فيزيك
1  
2  
3  

4/33  
4/13  
0/50  

  و جغرافيا  تاريخ
1  
2  
3  

4/33  
0/20  
0/50  

  خالقيت موسيقي
1  
2  
3  

4/33  
7/1  
0/50  

  شيمي
1  
2  
3  

4/33  
1/19  
0/50  

  جامعه شناسي
1  
2  
3  

4/33  
0/25  
0/50  

 خواص مواد
1  
2  
3  

4/33  
0/5  
0/50  

  
 منطق فلسفه و

1  
2  
3  

4/33  
8/9  
0/50  

  درك عمومي هنر
1  
2  
3  

4/33  
5/4  
0/50  

  روانشناسي
1  
2  
3  

4/33  
0/45  
0/50  

  عمومي  درك
  فيزيك  و رياضي

1  
2  
3  

4/33  
6/15  
0/50  

  خارجي هاي گروه زبان  فنيگروه علوم رياضي و 

  

 دروس
  دروس  نمرات خام  امتحاني

  نمرات خام  امتحاني

  زبان عمومي
1  
2  
3  

4/33  
0/44  
0/50  

  زبان عمومي
1  
2  
3  

4/33  
7/46  
0/50  

  رياضي
1  
2  
3  

4/33  
4/13  
0/50  

  زبان تخصصي
1  
2  
3  

4/33  
8/24  
0/50  

  فيزيك
1  
2  
3  

4/33  
6/15  
0/50  

 

  شيمي
1  
2  
3  

4/33  
1/19  
0/50  
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  در ذيل مشخصات )چپ به راست از( ليست ارسالي عنوان دروس عمومي و اختصاصي مندرج در
  :باشد و فايل اطالعات بدين ترتيب مي

  نام دروسشماره و   نوع دروس

  عمومي  دروس
  هاي آزمايشي گروهكليه  براي  

  ادبيات فارسي و  زبان. 1
  زبان عربي. 2
  اسالمي  معارف و  فرهنگ. 3
  زبان خارجي. 4

   اختصاصي دروس 
  و فني رياضي  علوم   گروه آزمايشي

  رياضي. 5
  فيزيك. 6
  شيمي. 7

  دروس اختصاصي
  گروه آزمايشي علوم تجربي

  زمين شناسي. 5
  رياضي. 6
  شناسيزيست . 7
  فيزيك. 8
  شيمي. 9

  )براي بهياران(بهياري  .10

  دروس اختصاصي
  گروه آزمايشي علوم انساني

  رياضي. 5
  اقتصاد. 6
  فارسي  ادبيات و  زبان. 7
  زبان عربي. 8
  تاريخ و جغرافيا. 9

  علوم اجتماعي. 10
  فلسفه و منطق. 11
  روانشناسي. 12
  )معارف اسالمي دانشگاهي پيشديپلم و  داراي(اصول عقايد و فقه . 13

  دروس اختصاصي
  گروه آزمايشي هنر

  درك عمومي هنر. 5
  فيزيك -  رياضي  عمومي  درك. 6
  ترسيم فني. 7
  و تجسمي  تصويري  خالقيت. 8
  خالقيت نمايشي. 9

  موسيقي  خالقيت. 10
  خواص مواد. 11

  درس اختصاصي
  زبان تخصصي. 5  خارجيهاي  گروه آزمايشي زبان
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مه تعاليساب  
 

  
 ازكشور  خارج و  داخل  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  التحصيالن تعهد از فارغ اخذ  فرم  نمونه

  كشور  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  انصرافي و  فعلي  دانشجويان و
  
  

  ............................................. از  صادره .......................... شماره  شناسنامه  داراي .....................  سال متولد ........................... فرزند ............................................................. اينجانب
  1396  سال  سراسري  آزمون در  ............................................................................................................................................................................................................................................. ساكن

  ............................................................................. آموزشي  مؤسسه ......................................................................................................... رشته در ..................................... آزمايشي  گروه در
 : شوم مي متعهد ، ام شده  پذيرفته

  :باالتر  از كشور در مقطع  و خارج  داخل  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه  التحصيل فارغ -1
    ام نشده ام  التحصيل شده فارغ پزشكيهاي تحصيلي گروه آموزش  در رشته   كاردانيمقطع از  )الف

    ام نشده ام  التحصيل شده فارغآموزش عالي  مؤسساتها و  هاي تحصيلي دانشگاه از مقطع كارشناسي در رشته )ب

    .باشم نمي   .باشم مي كشور  داخل  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه  اخراجييا و   فعلي  دانشجوي) ج
  آموزش  مؤسسهاز   و گواهي  نموده  حاصل  قطعي  انصراف  از تحصيل 25/12/95 و حداكثر لغايت  ام دانشجو بوده 25/12/95  از تاريخ قبل) د

   . ام داشته  مربوط را دريافت  امور دانشجويان  كل  ذيربط و اداره  عالي
ها و مؤسسات آموزش عالي كه از معافيت  غيرانتفاعي دانشگاه مؤسساتنيمه حضوري و   ،)شبانه(دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم : تبصره

بديهي است در صورت . نام و شركت نمايند ثبت  آزمون سراسري از تحصيل در  انصراف توانند بدون  مي كنند، تحصيلي استفاده نمي
بولي جديد، در رشته قبولي قبلي خود انصراف نام در رشته ق بايست قبل از ثبت مي  دسته از داوطلبان قبولي در آزمون سراسري، اين

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

و   آورده  بعمل  ممانعت  از تحصيل  در هر مقطعي  اينجانب  تواند از تحصيل مي  دانشگاه  /مؤسسه  اين  فوق  مطالب  صحت  عدم  در صورتضمناً 
 .نمايد  اقدام  مربوطه  مقررات  مطابق

  
  
  
  

 :و اثر انگشت امضاء                       : تاريخ

    

  …………………………………… :تاريخ  1فرم شماره 
  …………………………………… :شماره
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   سمه تعالي اب
 در آزمون سراسري ديپلم نمرات دروس سوابق تحصيلي  دگان داراي تناقض درش فرم تعهد براي پذيرفته

  

 ...................................................... :كدملي ................................................. :به شماره شناسنامه ...................................................... :فرزند ............................................................. اينجانب

  )          كدرشته ( ......................................................................: پذيرفته شده رشته ................................................. :يشماره داوطلببه  ................................................. :متولد

  ................................................ :نظام آموزشي  ................................................. :متوسطه در رشته  كامل  ديپلم  داراي .................................................: عالي آموزش  مؤسسه

  :گردم متعهد مي  آن امضاء و رعايت مفاد به   نسبت ذيل   مطالعه دقيق بندهاي  وسيله ضمنبدين
از آنجاييكه نمرات مربوط به سوابق تحصيلي اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب با نمرات مربوط در مدارك 

نام و همچنين  عدم ثبت قبولي مبني بر  محل  دانشگاه  شوم كه هيچگونه اعتراضي به متعهد مي لذا  ،باشد داراي اختالف مي ديپلم تحصيلي
عدم  اعم از(كشور  آموزش  سنجش   سازمان  علمي بر مبناي نمرات صحيح سوابق تحصيلي توسط  نمرات  بررسي به زمان و نتيجه   نسبت 

 . نداشته باشم) ته قبولي و يا لغو قبوليم شده، تغيير در كدرشالاع  در رشته قبولي تغيير

سازمان سنجش آموزش كشور مجاز   ،صورت اثبات خالف آن گردم كه اظهارات درج شده در اين فرم عين واقعيت بوده و در متعهد مي
قبولي مجدد توسط  در صورت ،اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصيلي. است مطابق با قوانين مربوط با اينجانب برخورد نمايد

 .در غير اينصورت قبولي مجدد نيز لغو خواهد شد .شود اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم مي

  :از عبارتندديپلم دروس سوابق تحصيلي 
  :ديپلم رياضي فيزيك
جبر و  ،آزمايشگاه 3شيمي  آزمايشگاه، 3فيزيك  ،3 زبان خارجي ،3عربي  ،3 ادبيات فارسي ،3، زبان فارسي 3تعليمات ديني و قرآن 

  .حسابان ،2هندسه  احتمال،
  :ديپلم علوم تجربي

 ،3آزمايشگاه، رياضي  3شيمي  آزمايشگاه، 3فيزيك  ،3 خارجي  زبان ،3 عربي ،3 فارسي  ادبيات ،3 زبان فارسي ،3 قرآن تعليمات ديني و
  .زمين شناسي ،آزمايشگاه ،زيست شناسي

  :ديپلم علوم انساني
  ، تاريخ2 شناسي  جامعه آمار، و  رياضي ،3 خارجي  زبان ،3 عربي تخصصي،  فارسي  ادبيات تخصصي،  فارسي  زبان ،3 قرآن و  ديني  تعليمات

   .منطق و  فلسفه ادبي،  هاي رايهآ ،2 جغرافيا جهان، و  ايران
  :علوم و معارف اسالمي  ديپلم
 ،3  ، عربي2 عقايد  اصول منطق، و  فلسفه ،2 جامعه شناسي آمار، و  رياضي ،3 خارجي  فارسي تخصصي، زبان  ادبيات فارسي تخصصي،  زبان
 .2اخالق  ،2 قرآني  علوم و  تفسير ،2 اسالم  تاريخ

،........................ ،،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

  

 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس كامـــــــــل پســـــــــتي

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

  .........................................................................................................................................................: تلفن همراه    .............................................................................. :تلفن ثابت

     ......................................................................................................................: و امضاء  محل اثر انگشت

     .................................................: تاريخ تكميل فرم

 

  2فرم شماره 
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   باسمه تعالي 
 دانشگاهي در آزمون سراسري  پيشدوره دگان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصيلي ش فرم تعهد براي پذيرفته   

 ...................................................... :كدملي ................................................. :به شماره شناسنامه ...................................................... :فرزند ............................................................. اينجانب

  )         كدرشته ( .........................................................................: پذيرفته شده رشته ................................................. :يطلبشماره داوبه  ................................................. :متولد

  ................................................ :گروه آزمايشي  ................................................. :در رشته دانشگاهي مدرك پيش داراي ............................................: عالي آموزش  مؤسسه

  :گردم متعهد مي  آن امضاء و رعايت مفاد به   نسبت ذيل   مطالعه دقيق بندهاي  بدينوسيله ضمن
م شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب با نمرات مربوط در مدارك از آنجاييكه نمرات مربوط به سوابق تحصيلي اعال

عدم  قبولي مبني بر  محل  دانشگاه  شوم كه هيچگونه اعتراضي به متعهد مي لذا  ،باشد داراي اختالف ميدانشگاهي  دوره پيشتحصيلي 
آموزش  سنجش   سازمان  مبناي نمرات صحيح سوابق تحصيلي توسطعلمي بر   نمرات  بررسي به زمان و نتيجه   نسبت نام و همچنين  ثبت

 . نداشته باشم) اعالم شده، تغيير در كدرشته قبولي و يا لغو قبولي  در رشته قبولي عدم تغيير اعم از(كشور  

آموزش كشور مجاز سازمان سنجش   ،صورت اثبات خالف آن گردم كه اظهارات درج شده در اين فرم عين واقعيت بوده و در متعهد مي
در صورت قبولي مجدد توسط ، اسناد مربوط به اثبات صحت نمرات سوابق تحصيلي. است مطابق با قوانين مربوط با اينجانب برخورد نمايد

 .در غير اينصورت قبولي مجدد نيز لغو خواهد شد .شود اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم مي

  :عبارتند ازهي دانشگا پيشدوره دروس سوابق تحصيلي 
) رياضي(فيزيك ،ديفرانسيل و انتگرال حساب ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  رياضي گروه آزمايشي    :رياضي فيزيك دانشگاهي پيش

   )رياضي(فيزيك ،ديفرانسيل و انتگرال حساب ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  تجربي گروه آزمايشي
  ديفرانسيل و انتگرال حساب ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  انساني گروه آزمايشي
  زبان فارسي، معارف اسالمي   :  زبان گروه آزمايشي  )رياضي(فيزيك ،ديفرانسيل و انتگرال حساب زبان فارسي، معارف اسالمي،:  هنر گروه آزمايشي

   )تجربي(فيزيك ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  رياضي گروه آزمايشي      :علوم تجربي دانشگاهي پيش
 فارسي، معارف اسالمي   زبان:انساني گروه آزمايشي )تجربي(فيزيكشناسي، زيست ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  تجربي گروه آزمايشي
  زبان فارسي، معارف اسالمي   :  انزب گروه آزمايشي                       )تجربي(فيزيك ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  هنر گروه آزمايشي

   عربي ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  رياضي گروه آزمايشي     :علوم انساني دانشگاهي پيش
  عربي  زبان فارسي، معارف اسالمي، ادبيات فارسي،:  انساني گروه آزمايشي عربي ،زبان فارسي، معارف اسالمي: تجربي گروه آزمايشي 
  زبان فارسي، معارف اسالمي، عربي:  زبان گروه آزمايشي                          عربي ،زبان فارسي، معارف اسالمي:  هنر گروه آزمايشي 

    زبان فارسي، ادبيات عرب:  رياضي گروه آزمايشي                       :علوم و معارف اسالمي  دانشگاهي پيش
  زبان فارسي، ادبيات عرب، اصول عقايد، فقه و اصول:  انساني گروه آزمايشي          زبان فارسي، ادبيات عرب:  تجربي گروه آزمايشي
  زبان فارسي، ادبيات عرب:  زبان گروه آزمايشي              زبان فارسي، ادبيات عرب:  هنر گروه آزمايشي

                  زبان فارسي، معارف اسالمي:  تجربي گروه آزمايشي  زبان فارسي، معارف اسالمي:  رياضي گروه آزمايشي :ـرهنـ دانشگاهي پيش
  زبان فارسي، معارف اسالمي:زبان گروه آزمايشي        زبان فارسي، معارف اسالمي:  انساني گروه آزمايشي
   ، سير هنر در تاريخ فرهنگي ايران و  هنري آشنايي با ميراث ، اسالمي فارسي، معارف زبان: هنر گروه آزمايشي

،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................، ،........................،  

     .................................................: تاريخ تكميل فرم

   ................................................ ................................................. ................................................. ................................................. .................................................: آدرس كامل پستي

  .......................................................................................: تلفن همراه                 ....................................................................................................................... :تلفن ثابت

     ...........................................................................: و امضاء  محل اثر انگشت

  3فرم شماره 
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  سمه تعالي اب

 ، و ايثارگران رزمندگان ،1  منطقه  شدگان  پذيرفته از تعهد اخذ  مخصوص  فرم
    سراسري  آزمون در ها رشته  كليه  براي

  
  .....................................شناسنامه  شماره  به ....................................  سال متولد .................................... فرزند ..........................................  خانوادگي نام ....................................  نام : اينجانب

  سراسري  آزمون در  ............................................... آزمايشي  گروه در  كه  ....................................................... ساكن .................................... تولد  محل .................................... از  صادره
  ..........................................  عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه  .................................... مقطع در ) دبيري  هاي رشته بجز( .................................................رشته در ................ سال

  عقد خارج  ضمن ،و اختيار  ميل  در كمال  ام شده  پذيرفته )3و  2  مناطق  سهميه بجز( ها و يا ساير سهميه  يك  منطقه  هميهس  جزو داوطلبان
برابر   يك  مدته ب  عمومي  وظيفه  خدمت  تكليف  از تعيين  پس  فوق  در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس  كه  شوم مي  متعهد و ملتزم  الزم
  : كه  خود در مناطقي  تحصيل  زمان

 ). پزشكي  آموزش  گروه  حصيليت  هاي رشته  براي(كند  مي  تعيين  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت -1
 ).ها ساير رشته  براي(كنند  مي  تعيين  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارات سازمان -2

 بـر (  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارات سازمان ، پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  نياز وزارت  در صورت  اول  در وهله
  وزارت  و معرفـي   تشـخيص   به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ها و يا سازمان نياز وزارتخانه  عدم  نمايم و در صورت  خدمت )2و  1 موارد  حسب

بنحـو    خـدمت   انجـام از )  عمومي  وظيفه  خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل  از پايان  پس  يكسال  ظرف  چنانچه.  نمايم  خدمت  كار و امور اجتماعي
دانشـجو    سرانه  هاي هزينه برابر بر استرداد  مجاز و مختارند عالوه  مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقات و فناوري  ،علوم  وزارت  نمايم  استنكاف  فوق

  رايگـان   تعهد آموزش  اجراي  بمعني تعهد  مفاد اين. نمايند  مذكور خودداري  خدمت  انجام تا  تحصيلي  مدارك  از تحويل  تحصيل  مدت  در طول
  در صـورت   دهـم  مـي   وكالـت   مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقات و فناوري  ،وزارت علوم  به  الزم  عقد خارج  تعهد ضمن  اين  موجب  باشد و به مي

  را در مـدت  دانشـجو   سـرانه   مصـروفه   هـاي  رابر هزينهب  يكنباشد   اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن  تعهد و استنكاف  از مفاد اين  تخلف
  و ميـزان   تخلـف   مورد كيفيـت  ذيربط در  هاي و وزارتخانهتحقيقات و فناوري  ،علوم  وزارت  تشخيص. نمايند  برداشت  اينجانب  از اموال  تحصيل
  . ست االجرا الزم و  قطعي  اينجانب  ر برايمذكو  هاي وزارتخانه  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض  غيرقابل  مصروفه  هاي هزينه
  

   پزشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته  براي : توضيح
 .شود مي  محسوب  پزشكي  گروه  قانوني  جزو خدمات) تعهد(مزبور   خدمات -1
  آموزش و  درمان ، بهداشت  وزارت  موافقت با مگر  ندارم را باالتر  تحصيلي  درجات در  شركت  حق  تعهدنامه  اين در مذكور  تعهدات  انجام تا -2

 . پزشكي
 

  
  

    :و اثر انگشت امضاء          : اريخت

   ............................................: تاريخ  4فرم شماره 
   ...........................................: شماره
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  سمه تعالياب
  

 ) پزشكي   آموزش  گروه  هاي رشته از غير  به(  تحصيلي  مختلف  هاي رشته  شدگان  پذيرفته از تعهد اخذ  مخصوص  فرم
   سراسري  آزمون در 3و  2  مناطق  هاي سهميه

  
 به...................................    سال متولد....................................  فرزند....................................    خانوادگي نام....................................   نام : اينجانب

  ....................................... شناسنامه  شماره 
 آزمايشي  گروه در  كه..............................................  ......... ساكن....................................   تولد  محل....................................   از  صادره

  سراسري  آزمون در............................................. 
 عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه...........  ......................... مقطع در.............................................................  رشته در................  سال

 .................................................................................  
  شـوم  مـي   متعهد و ملتزم  الزم  عقد خارج  و اختيار ضمن  ميل  كمال با،  ام شده  پذيرفته 3  و منطقه 2 منطقه  سهميه از  استفاده با

  رايگـان آمـوزش   عهـد تو بعد از تعيين تكليف خدمت وظيفه عمومي نسبت به انجام   فوق  در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس  كه
  :  ذيل  در مناطق  اولويت  بترتيبرا ) ابردر مجموع دو بر(و همچنين تعهد سهميه خويش خود   تحصيل  برابر زمان يك  بمدت

   . سراسري  در آزمون  نامي عشاير ثبت  يا سهميه  منطقه  در سهميه  واقع  هاي شهرستان -1
 .فناوري تحقيقات و ،به تشخيص وزارت علوم  مناطقساير  -2

هـا و   نيـاز سـازمان    عـدم   و در صـورت   اسـالمي   انقـالب   ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارات نياز سازمان  در صورت  اول  در وهله    
از   پـس   يكسـال   ظـرف   چنانچـه .  نمـايم   خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  و معرفي  تشخيص  به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ارگان
تحقيقـات و فنـاوري    ،علـوم    وزارت ، نمايم  استنكاف  نحو فوقه ب  خدمت  از انجام)  عمومي  وظيفه  خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل  پايان

  تـا انجـام    تحصـيلي   مـدارك   از تحويـل   تحصـيل   مدت  دانشجو در طول  سرانه  هاي استرداد دو برابر هزينه بر  عالوه  مجاز و مختار است
تعهـد    از اتمـام   پـس  را  رايگان  آموزش تعهد و  نبوده  رايگان  تعهد آموزش  از اجراي  تعهد مانع  مفاد اين. نمايد  مذكور خودداري  خدمت

تعهـد و    از مفـاد ايـن    تخلـف   صـورت  در  دهـم  مي  وكالت  وزارت  به  الزم  عقد خارج  تعهد ضمن  اين  موجب  به. داد  خواهم  مذكور انجام
  از امـوال   تحصـيل   مـدت  دانشـجو را در   سـرانه   مصـروفه   هـاي  نباشد دو برابر هزينـه   اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن  استنكاف
  اعتراض  غيرقابل  مصروفه  هاي هزينه  و ميزان  تخلف  در مورد كيفيتتحقيقات و فناوري  ،علوم   وزارت  تشخيص. نمايد  برداشت  اينجانب

  . االجراست و الزم  قطعي  اينجانب  مذكور براي  وزارت  اعالم  و صرف  بوده
  

  ................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................  تنوسكمحل 

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

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        : تاريخ
  

  

  ..............................................: تاريخ
  .............................................. :شماره

  5فرم شماره 
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سمه تعالياب  
  
  

  
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش   پزشكي  آموزشي  گروه  مختلف  هاي رشته  شدگان پذيرفته از تعهد اخذ  مخصوص  فرم
    سراسري  آزمون در 3و  2  مناطق  هاي در سهميهپزشكي 

  
 

 

  ..................................... شناسنامه  شماره  به  ................................... سال متولد   .................................... فرزند  ....................................  خانوادگي نام ....................................  نام : اينجانب

  سراسري  آزمون در ............................................. آزمايشي  گروه در  كه  ....................................................... ساكن  .................................... تولد  محل  .................................... از  صادره

  .................................................................................  عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه  .................................... مقطع در ............................................................. رشته در ................ سال

  پس  كه  شوم مي  متعهد و ملزم  الزم  عقد خارج  و اختيار ضمن  ميل  در كمال ، ام شده  پذيرفته 3  و منطقه 2 منطقه  سهميه از  استفاده با
و همچنـين تعهـدات     تحصـيل   برابـر زمـان   عالوه بر تكليف قانوني خدمت رايگـان بـه مـدت يـك      فوق  در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن

  :  ذيل  در مناطق  اولويت  ترتيبه بخدمت نمايم و   )در مجموع دو برابر(اي  منطقه
  .يسراسر  در آزمون  نامي ثبت  منطقه  در سهميه  واقع  هاي شهرستان -1
 .پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  تشخيص  تر به محروم  مناطق -2

  انقـالب   ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارات ان، سازم پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  نياز وزارت  در صورت  اول  در وهله    
كشور و   و استخدامي  اداري  سازمان  تشخيص  به  خصوصي  و در بخش  ادارات مذكور، در ساير  نياز وزارت  عدم  صورت و در  اسالمي
از )  عمـومي   وظيفه  خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل  از پايان  پس  يكسال  ظرف  و چنانچه  نمايم  خدمت  امور اجتماعي كار و  وزارت
اسـترداد دو    بـه   نسـبت   كه  است مختار و مجاز  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  ، وزارت نمايم  استنكاف  بنحو فوق  خدمت  انجام

  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارتو تحقيقات و فناوري  ،علوم   و وزارت  اقدام  تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  هاي برابر هزينه
  تعهـد آمـوزش    از اجراي  تعهد مانع  مفاد اين. نمايند  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  مجازند از تحويل  پزشكي
تعهـد    اين  بموجب. داد  خواهم  تعهد مذكور انجام  از اتمام  را پس  رايگان  و تعهد آموزش  نبوده  عمومي  وظيفه  و نيز خدمت  رايگان
  تعهد و اسـتنكاف   از مفاد اين  تخلف  در صورت  دهم مي  وكالت  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  به  الزم  عقد خارج  ضمن
  اينجانـب   ز امـوال ا  تحصـيل   دانشجو را در مدت  سرانه  مصروفه  هاي نباشد دو برابر هزينه  اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن

  غيرقابـل   مصـروفه   هاي هزينه  ميزان و  تخلف  در مورد كيفيت  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  تشخيص. نمايند  برداشت
  .  االجراست و الزم  قطعي  اينجانب  مذكور براي  وزارت  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض
 : اينكه  توضيح

 .گردد مي  محسوب  پزشكي  گروه  قانوني  و خدماتجز) تعهد(مزبور   خدمات -1
،  بهداشت  وزارت  مگر با موافقت  باالتر را ندارم  تحصيلي  در درجات  شركت  حق  تعهدنامه  مذكور در اين  تعهدات  انجام  تا زمان -2

 .پزشكي  و آموزش  درمان
  

 

  .......................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................  تنوسكمحل 

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

 
  

 :و اثر انگشت امضاء        : تاريخ
   

  6 فرم شماره
  ..............................................: تاريخ
  .............................................. :شماره
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  سمه تعالي اب
  

  در آزمون سراسري  كتبي ديپلمشدگان داراي تناقض معدل   تعهد براي پذيرفتهفرم 
  )بدون آزمونـ سوابق تحصيلي  ر اساسب شدگان صرفاً  براي پذيرفته(

 

  ..................................... شناسنامه  شماره  به  ................................... سال متولد   .................................... فرزند  ....................................  خانوادگي نام ....................................  نام : اينجانب

  سراسري  آزمون در ............................................. آزمايشي  گروه در  كه  ....................................................... ساكن  .................................... تولد  محل  .................................... از  صادره

  .................................................................................  عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه ............................................... مقطع در .................................................... رشته در ................ سال

  ............................................................................................ نظام آموزشي ..............................................................................................................................داراي ديپلم كامل متوسطه در رشته 

  :گردم متعهد مي  آن امضاء و رعايت مفاد به   نسبت ذيل   مطالعه دقيق بندهاي  بدينوسيله ضمن
اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب  )نظام جديد آموزش متوسطهنظام قدم يا (از آنجاييكه معدل كتبي ديپلم 

 قبولي مبني بر  محل  دانشگاه  شوم كه هيچگونه اعتراضي به متعهد مي لذا  ،باشد با معدل كتبي ديپلم در مدارك تحصيلي داراي اختالف مي
در رشته  عدم تغيير اعم از(كشور  آموزش  سنجش   سازمان  معدل كتبي توسط  بررسي به زمان و نتيجه   نسبت و همچنين نام  عدم ثبت

 . نداشته باشم) اعالم شده، تغيير در كدرشته قبولي و يا لغو قبولي  قبولي

سازمان سنجش آموزش كشور مجاز   ،ف آنصورت اثبات خال گردم كه اظهارات درج شده در اين فرم عين واقعيت بوده و در متعهد مي
اسناد مربوط به اثبات صحت معدل كتبي ديپلم، در صورت قبولي مجدد توسط . است مطابق با قوانين مربوط با اينجانب برخورد نمايد

 .در غير اينصورت قبولي مجدد نيز لغو خواهد شد .شود اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم مي

  
  .............................................................: ج در ليست يا فايل قبولينرمند )نادرست( معدل كتبي ديپلم

  
  ............................................................. :مندرج در گواهي ويا كارنامه تحصيلي )صحيح(معدل كتبي ديپلم 

  
  
  

     .................................................: تاريخ تكميل فرم

  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................: آدرس كامـــــــــل پســـــــــتي

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

                   ...............................................................................: تلفن همراه           ............................................................................. :تلفن ثابت

  

     .................................................: اثر انگشتو  محل امضاء

  
     

  ..............................................: تاريخ  7فرم شماره 
  .............................................. :شماره
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  سمه تعالياب
  
  

  فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولي در آزمون سراسري
  

  )گرددبايست توسط شخص دانشجو تكميل  اين فرم مي(
  

  :نام و نام خانوادگي
  

  :نام پدر
  

  :سال تولد
  

  :شماره شناسنامه
  

  :كد ملي
  

  :شماره داوطلبي
  

  
  :اظهارات داوطلب 

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

  
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................: نشاني

  
  

  ....................................................................: تلفن تماس
  
  

  :اثر انگشت داوطلب  :امضاي داوطلب
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .به منظور بررسي به اين سازمان ارسال گردد نامهاين فرم الزم است پس از تكميل و امضاي داوطلب، به همراه 

  8فرم شماره 
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  سمه تعالي اب

 
 

  هاي محروم در آزمون سراسري در اجراي مصوبه شدگان سهميه استان  فرم اخذ تعهد از پذيرفته
  شوراي عالي انقالب فرهنگي

  
  .................... صادره از  ............................................ به شماره شناسنامه .................... متولد سال ........................................... فرزند ............................................................... اينجانب
و در اجراي مصوبه شوراي عالي  محروم  هاي از سهميه استان  با استفاده ............. سال  سراسري  آزمون در  كه .......................................................... ساكن

گردم  متعهد مي ،ام پذيرفته شده ................................................... مؤسسه /دانشگاه  )            كدرشته( .................................................... انقالب فرهنگي در رشته
پس از فراغت از تحصيل سه برابر طول مدت تحصيل در استان ذيربط با توجه به نياز اعالم شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي خدمت 

 ،آموزش عالي مؤسساتها و  تحصيلي دانشگاه  هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته نمايم براساس ضوابط اعالم شده در تعهد مي ضمنا .نمايم
نامه براي درج در پرونده قبل از نيمسال دوم سال  نسبت به تكميل فرم مخصوص و تحويل آن به دانشگاه محل قبولي و دريافت معرفي

تواند برابر مقررات مربوط از تحويل مدارك  آموزش عالي مي مؤسسهآن  ،بديهي است در صورت عدم انجام تعهد .تحصيلي جاري اقدام نمايم
تغال در غير از محل مورد تعهد و همچنين از ادامه شي و يا صدور هر نوع گواهي فراعت از تحصيل براي ادامه تحصيلي و يا التحصي
  .ي اينجانب در هر مقطع از تحصيل اقدام نمايدلتحصي

  

  :داوطلبو اثر انگشت محل امضاء          :تاريخ           
  

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

  
  سمه تعالي اب

  
  آزمون در  ذيربط  گروه مربوط در  تحصيليهاي  رشته در  دهش   پذيرفته »مرد  داوطلبان«  كارداني  مدرك  از دارندگان اخذ تعهد  فرم

 نظام جديد دانشگاهآموزش عالي و همچنين دوره كارداني   مؤسساتها و  كارداني دانشگاه  دوره  آموختگان دانش براي( سراسري
  )و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعياي  حرفه فني و

  
 ) كارداني(  ديپلم  فوق  در مقطع  كه.. ........................................... شناسنامه  شماره  به............... ...................................... فرزند ............................................................................. اينجانب
 دانشگاه / مؤسسه از 31/06/96 لغايت حداكثرپرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته  اي حرفه و  فني  هاي آموزشكده يا و  عالي   آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه

 آزمايشي  در گروه                    سال  سراسري  و در آزمون ام شده  التحصيل فارغ. ..........................................................  رشتـه در.......... ........................................................
  : شوم مي متعهد ،گرديدم پذيرفته.......................... .........................  دانشگاه / مؤسسه................ ..........................  رشته رد ............................... 
اي و موسسات  دوره كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفهآموزش عالي و يا  مؤسساتها و  دانشگاه) 31/06/96تا تاريخ  حداكثر(التحصيل  فارغ -1

  .نمايم آموزش عالي ذيربط دريافت و ارائه مي مؤسسهباشم كه گواهي مربوط را از  مي آموزش عالي غيرانتفاعي
 هدعمتو باشد  مي  اينجانب ..............................  اعزام  تاريخ  بخدمت  آماده  و دفترچه  ام شده  اعزام  خدمت  به  سراسري  آزمون در  از شركت  پس  از آنجائيكه -2

  در مقاطع  بنحوي ، ام شده  پذيرفته  باالتر از كارداني  در مقطعربط يذ  مطابق يامربوط در گروه آزمايشي   تحصيلي  در رشته  اينكه  به  توجه با  شوم مي
ضوابط   طبق  قبولي  در رشته  تحصيل  مدت  كمتر از طول  سال 2باالتر   مقاطع  به  از كارداني  تحصيلم  مدت  حداكثر طول  كه  شوم  التحصيل باالتر فارغ

  . باشدتحقيقات و فناوري  ،علوم  وزارت
  در هر   اينجانب  تحصيل  تواند از ادامه مي  دانشگاه  /مؤسسه  قبولي جديد، آنصورت عدم موافقت نظام وظيفه با تحصيل در رشته  بديهي است در

   .نمايد  مربوط اقدام  مقررات  و مطابق  آورده  بعمل  ممانعت  تحصيل در طول زمان 
 
 

 :و اثر انگشت امضاء         :خانوادگي  و نام  نام               : تاريخ

  ..............................................: تاريخ
  .............................................. :شماره

  9فرم شماره 

  ..............................................: تاريخ  10فرم شماره 
  .............................................. :شماره
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سمه تعالياب  
 

 
  

                          
          

    فني  آموزشكده / عالي  آموزش  مجتمع / دانشگاه
 
   و احترام   سالمبا
..................... ............................متولد ..................... .............................فرزند  ....................................................... خواهر /برادر  تحصيل  ادامه  كه دارد مي  اعالم  وسيله  بدين 

  ................................................................................ رشته..................... ............  سال  سراسري  آزمون در  شده  پذيرفته..................... .................................. شناسنامه  شماره  به
 . است  بالمانع  پرورش و  آموزش  وزارت  به  تعهد خدمت  سپردن  بدون  عالي  آموزش  مؤسسه  آن
 

  پرورش و  آموزش  كل  اداره
  مهر و امضاء

  
  
  

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

  سمه تعالياب
  
  تحصيل در دانشگاهادامه  و نام ثبتفرم معرفي دانشجويان كارمند براي 

  
  
  

  
  
  :به
  :از
  
  

  احترام  با سالم و
  پيماني   آزمايشي رسمي   قطعي كارمند رسمي  ...................................................................................................................... خانم /با توجه به اينكه آقاي 

 ...................................... سال )             دك( ............................................... رشته تحصيلي .......................................... مقطع در ..................................................................... سازمان

بدينوسيله موافق بدون قيد و باشد،  اينكه تحصيل نامبرده در آن دانشگاه بصورت تمام وقت مي شده است و با آگاهي از  آن دانشگاه پذيرفته
 رده تا تاريخبنام حكم ماموريت     ضمنا حكم مرخصي .نمايد ادامه تحصيل ايشان اعالم مي و نام ثبتوزارت را با  / شرط اين سازمان

  .ارسال خواهد شد ...........................................
  

 محل مهر و امضاء باالترين مقام اداري

  

  11 فرم شماره

  ..............................................: تاريخ
  .............................................. :شماره

  12 فرم شماره
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  سمه تعالي اب
  

  تعهد محضري -نوع سند 
  ................................................................. صادره از .......................................... داراي شماره شناسنامه .......................................... فرزند ................................................................... اينجانب

 .............................................................................................................................................. )آدرس كامـل (تبعه دولت جمهوري اسـالمي ايـران مقـيم     .......................................... متولد
در دانشـگاه علـوم پزشـكي و     ....................... در كـد رشـته مقطـع    .................................. با استفاده از سهميه اسـتان  ............. بوده كه در آزمون سراسري سال

مطابق مـاده  هاي اجرائي آن و  نامه با علم و آگاهي كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آئين. ام پذيرفته شده .................................... خدمات بهداشتي درماني
ن تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانـان ايرانـي مصـوب    قانو 8و  7موضوع اليحه قانوني اصالح مواد  8نامه اجرايي تبصره ماده  آيين 2

به تحصيل مشغول شوم و طبق ضـوابط  ..........................................  شوم كه در رشته مقطع ملزم مي شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 26/7/58
وره دانشگاه محل تحصيل را رعايت نمايم و حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايـان  مربوط دوره مذكور را به پايان برسانم و مقررات مربوط به د

معرفي نمايم و با توجه به منـدرجات دفترچـه    .......................................... دوره تحصيل خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان
اسـتفاده نمـوده   ) آزاد% 20(ان، شاهد، خانواده شهدا و سهميه قبـولي كـد صـفر    گنامي منطقه يك، رزمند ثبتآزمون سراسري چنانچه از سهميه 

استفاده نموده باشم دو برابر مدت تحصيل را در هـر محلـي كـه دانشـگاه علـوم       3و  2نامي مناطق  باشم، برابر مدت تحصيل و اگر از سهميه ثبت
  .نمايد، خدمت نمايم تعيين مي ................................................... پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان

عالي پزشـكي وزارت بهداشـت، درمـان و     در صورتي كه به داليل آموزشي، سياسي و اخالقي به جز در مواردي كه بعلت بيماري با تائيديه شوراي
از ادامه تحصيل اخراج شوم و يا پس از اتمام دوره به هر دليلي از انجام خدمات مـورد  آموزش پزشكي موفق به ادامه تحصيل نگردم و يا به دليلي 

محـل   مؤسسـه هاي دولتي را نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتـي از   نظر استنكاف نمايم يا صالحيت استخدام و اشتغال در دستگاه
ه پس از فراغت از تحصيل به محل تعهد خدمتي كه دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات  ما خدمت اخراج شوم يا ترك خدمت نمايم و يا حداكثر يك

نمايد جهت خدمت مراجعه ننمايم و يا چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بـر عهـده    تعيين مي ......................................... بهداشتي درماني
هاي مصروفه را به تشـخيص دانشـگاه محـل     برابر كمك هزينه تحصيلي و همچنين سه برابر هزينه 3دم معادل گر ام تخلف نمايم متعهد مي گرفته

تحصيل، بصورت يكجا و بدون هيچگونه شرطي به صندوق دولت بپردازم و حق دريافت هرگونه گـواهي فراغـت از تحصـيل و ريزنمـرات از وزارت     
  .نمايم حصيل را نيز از خود سلب ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه محل ت

تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راجع به وقوع تخلف و كميت و كيفيت و ميزان هزينه و خسارت، قطعي و غير قابـل اعتـراض   
تنظيم كننده سـند و همچنـين    بايد فوراً مراتب را به دفترخانه ،همچنين چنانچه نشاني خود را تغيير دهم. باشد بوده و مورد پذيرش اينجانب مي

  . شود ها به محل تعيين شده در اين سند ابالغ قانوني تلقي مي دانشگاه مذكور اطالع دهم در غير اين صورت ارسال كليه ابالغات و اخطاريه
  ......................... فرزند  ................................ داراي شناسنامه شماره ........................................................... براي تضمين حسن اجراي تعهدات اين سند اينجانب«

ول اجـراي تعهـدات مـالي متعهـد اصـلي      ؤنمايم به طور تضامن مس تعهد مي ............................................................................................................ ساكن .............. صادره از
 باشم و در صورتي كه متعهد اين سند از هر يك از تعهدات مندرج در اين سند و كليه ضوابط و مقررات مربوطه تخلف نمايد، كليه وجه التـزام  مي

 ات بهداشـتي درمـاني  موضوع اين سند را صرف تشخيص و اعالم وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي و دانشـگاه علـوم پزشـكي و خـدم        
بدون هيچگونه عذر و بهانه نقداً و يكجا پرداخت نمايم، همچنين عالوه بر تعهداتي كه متعهد اصلي به شرح مذكور در فوق تقبـل   .....................................

داشته و يا خساراتي كه وارد نموده است از  نموده، از عهده كليه ديون و قروضي كه ممكن است متعهد به محل تحصيل و مؤسسات وابسته به آن
تشـخيص وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش     . اموال خود برآيم و منفرداً يا متضامناً با متعهد اصلي وجه التزام و مبالغ مندرج در سـند را بپـردازم  

نسبت به وقوع تخلف، كميت وكيفيت آن و تعيين ميـزان وجـه    ................................................... پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
نمـائيم و   باشد و حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب مـي  التزام و ساير مبالغ مندرج در سند قطعي و مورد پذيرش اينجانبان مي
حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضايي، با اعالم به  ....................................... سند در صورت تخلف متعهد اصلي از هر يك از مفاد اين سند متعهد له اين

  . دفترخانه تنظيم كننده سند در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه نسبت به استيفاي حقوق دولت اقدام نمايد
  
  

  :خانوادگي  و نام  نام               : تاريخ

 :و اثر انگشت امضاء
  

  13 شمارهفرم 
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 باسمه تعالي

 فرمت سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع عمومي
  )سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي( 

  »هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و دانشگاه ويژه دانشكده«
   

داراي كد ملي شماره ......................... صادره از  ........................................به شماره شناسنامه ............................. فرزند ......................................... اينجانب 
با ................................. كه در آزمون مورخ .............................. : كدپستي................................................................. ن ساك................ متولد ...................................... 

رشته تحصيلي ............ ..........استفاده از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي در مقطع 
ام، برابر مقررات و  پذيرفته شده......................................... در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ................................................ 

نامه اجراي مفاد اسناد  و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيينهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ها و دستورالعمل نامه آيين
  : االجرا، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم هستم رسمي و الزم

درجـه   تحصيل كـرده و ..................... ....................................با رعايت كليه مقررات مربوط به دوره آموزشي و دانشگاه محل تحصيل در رشته  .1
را اخذ نمايم و در طول دوران تحصيل منحصراً در رشته، مقطع تحصيلي و دانشگاه تعيين شده ادامه تحصـيل   ..................................

 . به اتمام برسانمدهم و دوره تحصيلي معين شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقيت 
.......... ...............بالفاصله پس از فراغت از تحصيل در سقف زماني مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني   .2

 سـه برابـر  به ميزان  ،مصوبو مقررات ساير ضوابط قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي و معرفي كنم و بر اساس 
 . تعيين كند، خدمت نمايم............... ..............................كه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  مدت تحصيل، در هر محلي

جايي تعهـدات موضـوع ايـن سـند      ائر بر ممنوعيت خريد و جابهبا عنايت به اينكه اينجانب از قوانين و مقررات مربوطه د: 1 تبصره
خدمت خواهم نمود و در خالل انجـام تعهـد، اجـازه      آگاهي كامل از اين موضوع، در محل تعيين شده،باشم، با علم و  مطلع مي

  . فعاليت پزشكي در محل ديگري غير از محل تعيين شده براي انجام تعهد نخواهم داشت
ادامـه تحصـيل    9213ي قانون اصالح قانون برقراري عـدالت آموزشـي مصـوب سـال      ماده واحده 4ي  مستند به تبصره: 2 تبصره

 .اينجانب منوط به طي حداقل نيمي از تعهدات انجام شده خواهد بود
در صورتيكه به داليل آموزشي، سياسي، و اخالقي و غيره، موفق به اتمام تحصيل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگردم  .3

الـذكر اسـتنكاف نمـايم و يـا      به هر دليل از انجام تعهد فـوق  ..........................و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره 
معرفـي نكـنم، يـا    ............... ...................................بالفاصله پس از فراغت از تحصيل در سقف زماني مجاز، خود را به دانشگاه علوم پزشـكي  

ياد شده مراجعه نكنم، و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يـا   جهت انجام خدمت به محل تعيين شده از سوي دانشگاه
سسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هـر يـك از   ؤپس از شروع به كار به هر علتي از م

هاي انجـام   كليه هزينه سه برابر شوم ام تخلف نمايم، متعهد مي برعهده گرفته) و مقررات مربوط(تعهداتي كه طبق اين قرارداد 
كمـك   تحصيل، اسكان، حقوق و مزايـاي پرداختـي،    :هاي از جمله هزينه(شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصيل 

و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونـه قيـد و شـرطي بـه     ...) هزينه تحصيلي و 
ها و  مزبور راجع به وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان هزينه دانشگاهتشخيص . بپردازم .........................................م پزشكي دانشگاه علو

 .قطعي و غيرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد بود  خسارات،

دانشـگاه علـوم پزشـكي    شـود و   معافيـت اينجانـب از انجـام تعهـد نمـي      پرداخـت خسـارات مقـرر در ايـن بنـد، سـبب      : 1تبصره 
يـا هـر   (عالوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيين شده در سند  .........................................

  . خواهد نمودرا مطالبه ) محل ديگري كه بعداً تعيين شود
پـذير   كه اعطاي دانشنامه و هرگونه مدرك تحصيلي، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سـند امكـان  ئيااز آنج .4

نمرات نخواهد گرديد  است، پرداخت خسارت موجب استحقاق اينجانب به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از جمله ريز
 . قي خواهد ماندو سند تعهد اينجانب كماكان به قوت خود با

  14 فرم شماره
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از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدات فوق و  .........................................دانشگاه علوم پزشكي ضمن عقد خارج الزم شرط شد كه  .5
تعيـين  وصي است تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و  ،  و در صورت فوت  تعيين ميزان خسارت و وصول آن، وكيل،

ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي بـه مراجعـه بـه مقـام     
هـاي   در تعيـين هزينـه  دانشگاه مزبـور  در هر حال تشخيص . قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت

 .دور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بودمذكور قطعي و غيرقابل اعتراض و موجب ص
هاي ارسالي به اين محـل، بـه منزلـه ابـالغ قـانوني بـه        و تمام ابالغ باشد  نشاني مندرج در اين سند مي نشاني اقامتگاه اينجانب،  .6

هاي محـل تحصـيل و    فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه ،و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم اينجانب بوده 
قطعي و غيرقابل اعتراض از  ها به محل تعيين شده در اين سند  محل خدمت اطالع خواهم داد، و اال ابالغ كليه اوراق و اخطاريه

 . باشد سوي اينجانب مي

: ينجانبانبه منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند ا  
ــانم/آقـــاي -1 ــنامه .................... ....................فرزنـــد ................. .................................... خـ ملـــي شـــماره  داراي كـــد.....................  ........بـــه شـــماره شناسـ

كدپسـتي محـل كـار    .................... ...................................................................................................................نشاني محـل كـار   ................ ...............شغل ................ .......................................
 كدپسـتي محـل سـكونت   ............................ .......................................................................................................................................نشاني محل سكونت ................. ........................................

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

ــاي -2 ــانم /آقـ ــد ................. ....................................خـ ــماره.................... ....................فرزنـ ــه شـ ــنامه  بـ ــد.....................  ........شناسـ ــماره  داراي كـ ــي شـ ملـ
كدپسـتي محـل كـار    .................... ...................................................................................................................نشاني محـل كـار   ................ ...............شغل ................ .......................................
 كدپسـتي محـل سـكونت   ............................ .......................................................................................................................................سكونت نشاني محل ................. ........................................

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

  
الـذكر   شويم كه تعهدات فـوق  قانون مدني متعهد مي 10امل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج الزم و بر مبناي ماده با آگاهي ك

الذكر عمـل نكنـد و از هـر     شويم، چنانچه دانشجوي مذكور، به تعهدات خود به شرح فوق دانشجو، تعهد اينجانبان بوده و ملتزم مي
عملي نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض  .........................................دانشگاه علوم پزشكي يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور 

گونه تشريفات، به صرف اعالم به دفترخانه، در مورد تخلف از هر يـك   ، حق دارد بدون هيچدانشگاه ياد شدهتعهد اينجانبان بوده و 
به عالوه كليه خسـارات وارده  ) به شرح فوق(هاي انجام شده بابت دانشجو  هزينه برابر هساز تعهدات فوق، از طريق صدور اجرائيه 

را وكيل خود در زمان حيات و وصي در زمان ممـات   دانشگاه مزبوررا، از اموال اينجانبان راساً استيفا كند و ضمن عقد خارج الزم، 
ها و خسارات و مطالبات از طـرف اينجانبـان بـا     تعيين ميزان هزينه قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدات فوق و

خود مصالحه نمايد و با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگـر بـراي تعيـين ايـن مـوارد وجـود       
مـذكور   دانشـگاه . خواهد بـود مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه  دانشگاهنخواهد داشت و تعيين و تشخيص 

هاي اينجانبان وصول كند و اينجانبان متضامناً در  مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق و يا هر محل ديگري از اموال و دارايي
  . متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم ياد شده دانشگاهبرابر 

ضامنين با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در اين سند تضـامني اسـت و    وليتئتعهد و مس: تبصره
عليـه هـر يـك از متعهـد و      تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مسـتقيماً   مي .........................................دانشگاه علوم پزشكي 

ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات اجرائي ثبتي را بـه منظـور وصـول مطالبـات دولـت و خسـارات       
قانون مدني بين طـرفين قـرارداد منعقـد شـده و      10اين قرارداد بر مبناي ماده . و يا نسبت به طرح دعوا اقدام نمايد تعقيب نموده

  .االتباع است طرفين الزمبين 
  

.................................................................................................................................................................................................................................................................. متعهد        ءمحل امضا

    
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ضامنين ءمحل امضا

  

  ............................................................................................................................................................ )به نيابت( دانشگاه علوم پزشكينماينده  /وزارت بهداشت ءحل امضام
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  باسمه تعالي
  

  1396 فرم مشخصات داوطلبين افغاني و عراقي شركت كننده در آزمون سراسري سال

  

  مشخصات فرد

  :نام جد                                             :نام پدر  :تابعيت       مرد     زن :جنسيت

  :محل تولد                                      :تاريخ تولد  :نام خانوادگي و نام

  متاهل دور از همسر           متاهل با همسر           بيوه           جدا شده         هرگز ازدواج نكرده    :وضعيت تاهل

  :كارفرما/ سازمان محل كار                                                          :نوع شغل  شغل

  نشاني

  :خيابان        :                   شهر: نشاني محل كار در ايران
  :تلفن

  :پالك                                   :كوچه                                          :شهر                  خيابان :نشاني كامل و دقيق منزل در ايران
  :كدپستي                                                          :تلفن

مشخصات 
يا  خانوار ياعضا

  افراد تحت تكفل

  نام جد  نام پدر  نام خانوادگي  نام  تابعيت
نوع مدرك 
شناسايي و 
  يا اقامتي

شماره مدرك 
شناسايي و يا 

  اقامتي
  نسبت  شغل

                  
                  
                  
                  
                  

مشخصات 
  تحصيلي

  دارنده ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه                                     دارنده ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه 

  :تاريخ اخذ ديپلم                         :محل اخذ ديپلم             :معدل كتبي ديپلم                 :رشته تحصيلي                 :نوع ديپلم

  :دانشگاهي پيشمعدل دوره                                                                            :دانشگاهي پيشنوع مدرك 
  :دانشگاهي پيشتاريخ اخذ مدرك                                                             :دانشگاهي پيشمحل اخذ مدرك 

  كارشناسي ارشد پيوسته                         كارشناسي                       كارداني :      مقطع تحصيلي

مشخصات مدرك 
اقامت يا 
  شناسايي

  برگ تردد خروجي مدت دار        كارت هويت ويژه اتباع خارجي        دفترچه پناهندگي        گذرنامه   :مدرك شناسايي يا اقامتي نوع

  :شماره مدرك اقامتي

  :تاريخ انقضاء اقامتي                                     :تارخ صدور                                            :محل صدور

داوطلبيني   ويژه
مادر   داراي  كه

  هستند  ايراني

  .در اين قسمت بنويسيد) مشخصات مادر(لطفاٌ مشخصات ايشان را  ،باشد ميچنانچه داوطلب داراي مادر ايراني 

  :محل تولد                         :تاريخ تولد                      :نام پدر                            :نام خانوادگي                       :نام

  غيررسمي     رسمي  :نوع ازدواج                        :محل صدور                               :شماره كارت ملي                       :شناسنامه شماره

و تلفن  نشاني 
  اضطراري

  .نشاني و يا شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با جنابعالي تماس بگيريم
  

  يادآوري

نمـايم ضـمن رعايـت قـوانين و مقـررات جمهـوري        مطالب مندرج در اين فرم را به طور كامل تكميل و صحت و درستي آن را تاييد نموده و تعهد مي
  آمـوزش   مؤسساتها و  اينجانب در آزمون ورودي و همچنين دانشگاهپذيرش  در صورت اثبات خالف و كتمان ضمن كان لم يكن شدن  ،اسالمي ايران

  .جمهوري اسالمي ايران تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به تصميمات متخذه از سوي مراكز عالي اعتراضي نخواهم داشت  عالي
  

  :تاريخ                                                                     :نام و نام خانوادگي داوطلب
  امضاء و اثر انگشت

  15 فرم شماره
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اسالمي ايران جمهوري  
وزارت آموزش و پرورش      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمره  مالحظات
 درس

تعداد 
رديف كد نام درس واحد

      1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 
  9 
  10 
  11 

 

----سـال تحصـيلي    -----ت فوق در امتحانات نهايي نوبت شود داوطلب آزاد با مشخصا گواهي مي
شركت نموده و موفق به  -------------وط به رشته بواحد درسي مر -------تعداد  ------دوره 
 .نمرات فوق گرديده استاخذ 

:مدير واحد آموزشي  
 

مهر و امضاء           

:مسئول ثبت نمرات  
 

امضاء                   مالحظات

 
. باشد مي  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه نمرات مندرج در اين كارنامه صرفاً جهت شركت در آزمون سراسري: تذكر                                     

 

:استان  
:ناحيه/منطقه  

:آموزشگاه  
:كد آموزشگاه  

:شاخه  
:رشته  

:صفحه شماره   

 
 
 
 
 

1از  1برگ   
  

:نام  
:خانوادگي نام  

:نام پدر  
:كد ملي  
:متولد  

:آموزي كد دانش  

  16 فرم شماره

 كارنامه متقاضيان ترميم و
 ارتقاي نمره دروس

 امتحان نهايي
 

:سال تحصيلي  
 

:نوبت امتحاني  
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