
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم*  
و  ،لس محترم شوراي اسالميمج 26/2/95مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -1

به صورت  1395راسري سال ثير سوابق تحصيلي در آزمون سأيزان و نحوه تم 23/3/95مورخ  براساس مصوبه ششمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو
 :باشد زير مي

و امتحانات  اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه آن دسته از ديپلمه )الف
سال سوم (اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم كشوري برگزار شده است، مشمول  يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و  يك

 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25به ميزان حداكثر  )آموزش متوسطه
دانشگاهي خود را از  مدرك دوره پيش  انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم داوطلبان داراي مدرك پيش )ب

و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است مشمول اعمال سوابق  اند به بعد اخذ كرده 1390- 91سال تحصيلي 
به ميزان حداكثر ) صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(دانشگاهي  تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش

 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  درصد به نسبت سوابق 5
  .خواهد شد ، هر دو مورد اعمال»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : تبصره

مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبه پنجمين  10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  -2
ظرفيت % 70براي حدود ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 29/1/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

ها و مؤسسات  هاي برخي از دانشگاه لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه
پذيرش در كليه . پذيرد صورت مي) يپلممعدل كتبي د(نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  آموزش عالي، دانشگاه پيام

براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشته
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي ي كه در اين كدرشتهالتحصيلي دانشجويان در مدارك تحصيلي فارغ» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«دانشجو، نوع پذيرش 

از ظرفيت هر كدرشته محل و % 25مجلس محترم شوراي اسالمي، ظرفيت اختصاصي براي داوطلبان سهميه ايثارگران  4/12/1393با توجه به مصوبه مورخ  -3
  .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي يلي دانشگاههاي تحصنمره گزينش آزاد براي تمامي رشته% 70حدنصاب نمره اين داوطلبان 

براي تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز  ، وزارت مذكوروزارت آموزش و پرورشبر اساس اعالم رسمي رساند  به اطالع داوطلبان آزمون سراسري مي -4
دانشجوي متعهد  سراسرييي از ميان داوطلبان واجد شرايط آزمون آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا

هاي پذيرش دانشجو و تأييد آنها توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم به سازمان  در صورت وصول ظرفيت و رشته محللذا . خدمت خواهد پذيرفت
 .ي اين سازمان به اطالع داوطلبان خواهد رسيدها متعاقباً از طريق اطالعيهمراتب نحوه انتخاب رشته سنجش آموزش كشور، 

توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، نيز موضوع متعاقباً   هاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش همچنين در صورت تأييد رشته   -
   .اطالع رساني خواهد شد

توانند در صورت تمايل به  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه تي براي انتخاب رشته، محدودي1395در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  -5
بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند هاي نيمه تعداد دلخواه، كدرشته

هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد  متمركز با توجه به اولويت رشته نيمه) دو( 2دوره، حداكثر در  -ر گروه هر داوطلب در ه
  .متمركز خود در فرم انتخاب رشته، نهايت دقت را بعمل آورند هاي متمركز و نيمه داوطلبان در چينش و درج كدرشته محل. شد

نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا ها، امكانات رفاهي و  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته داوطلبان توصيه مي به كليه -6
الي ذيربط، آموزش عمؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايتها مندرج در فصل سوم اين دفترچه راهنما و همچنين  ، به بخش پيوستمؤسسه آموزش عالي

 www.msrt.ir:  نشانيهاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  رسانهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در  هاي مندرج دانشگاه اطالعيه
  .مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند

نمايند، از ارائه خوابگاه،  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(وم هاي نوبت د ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 7
اوطلبان ر اين اساس به دب. باشند دوره بطور جـد معذور ميپذيرفته شده در اين رفاهي به دانشجويان  هرگونه تسهيالتوام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ خود را بومي نموده و رشته گردد انتخاب رشته  توصيه مي
اعم از (ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهو ظرفيت مازاد هاي خودگردان  هاي پرديس در تمامي رشته محل 1395پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -8

   .انجام مصاحبه خواهد بود، بصورت متمركز و بدون )تابعه وزارت علوم و يا وزارت بهداشت
انتخاب رشته، (آزمون و همچنين كدرهگيري خود را براي انجام امور بعدي  و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -9

  .نمايند نزد خود نگهداري 1395ماه سال   تا پايان بهمن ،...)مشاهده كارنامه نهايي، تكميل ظرفيت و 
  

  راهنما دفترچه  مطالب  فهرست
 صفحهعـنوانفصل

  اول
)توضيحات(

 1 مقدمه و نكات مهم
  2- 9پذيرش دانشجوكلي شرايط و ضوابط توضيحات و 

 9-11)اوليه(نتايج علمي كارنامه 
 11- 12 گزينش دانشجو

 12- 13 رشته  انتخاب

  دوم
  )جداول(

 14- 18  تجربيعلوم  وه آزمايشيگر يها زيرگروهجدول توضيحات و  -
 19-38  ...و پرديس خودگردان حضوري،  نيمه، هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي دورهو ظرفيت حصيلي تهاي  كدرشته
 39- 58  هاي علوم پزشكي  پرديس خودگردان، ظرفيت مازاد و بومي دانشگاههاي روزانه،  دورهو ظرفيت حصيلي تهاي  كدرشته
 59  هاي سهميه مناطق محروم و ظرفيت رشتهحصيلي تهاي  كدرشته
 60- 77  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دانشگاهو ظرفيت حصيلي تهاي  كدرشته
 78-101  پيام نور  دانشگاهو ظرفيت حصيلي تهاي  كدرشته
 102- 106  )...و  نوبت دوم ،اعم از روزانه(متمركز  نيمههاي  و ظرفيت رشتهحصيلي تهاي  كدرشته

  سوم
 )ها پيوست(

 107.هاي مختلف تحصيلي الزم اعضاء در رشتهجداول كارايي  -1
.و مؤسسات آموزش عالي ها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -2

  .و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -
  .يبهداشت، درمان و آموزش پزشكوابسته به وزارت  پزشكي ي علومها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -
  .و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي ها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -

  
117 -108  
123 -118  
140 -124 

 141- 148  .هر مركز يا واحد هاي تحت پوشش ستاننور و شهر هاي پيام جدول نام واحدها و مراكز دانشگاه -3
 149  .1395شته آزمون سراسري سال نويس انتخاب ر فرم پيش -4



 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه

انـد، انتخـاب رشـته     داوطلباني كه مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده      اميد كه  و با اين   سراسري  آزمون  شما متقاضيان در گزينش  براي موفقيت   آرزوي  و  سالمبا         
  انقـالب   وردهايادسـت   بخـش   و تـداوم   اسـالم   از حريم  حفاظت  براي  شايسته  علم و ايمان، پاسداراني رهاي آگاهانه و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگ

 .دارد مندرج در اين دفترچه راهنما معطوف مي نكات   را به  گرامي باشند، نظر داوطلبان  عالي  موزش آ  ها و مؤسسات در دانشگاه اسالمي 

   :تهانتخاب رش در بارهنكاتي چند 
ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس    دانشگاه) متمركز اعم از متمركز و نيمه(هاي مختلف  هاي تحصيلي دوره توانند رشته داوطلباني مي -

  . شده باشند دوره مورد نظر دركارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته 
ه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آزمايشي مربوط مجاز آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا س -

هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اينترنـت منحصـراً در يـك فـرم        هاي مورد عالقه خود را از هر يك از گروه اند، الزم است كليه كدرشته به انتخاب رشته شده
 . نمايندوارد  150تا  1ويت انتخاب رشته از اول

هايي كـه پـذيرش آنهـا     در رشته(يا معدل كتبي ديپلم ها و  هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -
هاي تحصيلي  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته كدرشتهپذيرد، لذا اولويت  ساير ضوابط و شرايط صورت ميو با رعايت ) صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل
 1395آزمـون سراسـري سـال    ) متمركز ي تحصيلي متمركز و يا نيمهها اعم از رشته(هاي روزانه  شدگان دوره نظر به اينكه پذيرفته: يادآوري مهم

شـود كـه    به داوطلبان اكيداً توصيه ميبنا بر اين را نخواهند داشت،  1396نام و شركت در آزمون سال  حتي با انصراف قطعي از تحصيل، حق ثبت
  . به اين امر توجه داشته باشند هاي دوره روزانه در انتخاب رشته

  1395ندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال جدول زمان ب
 تاريخ موضوع

 21/5/1395پنجشنبه  هاي تحصيلي داراي شرايط خاص شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي
  1395/مرداد/28لغايت  23 انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 

  1395/شهريور/8تا  5  ...اله و  هاي شاهد، علوم قضايي و علوم پزشكي بقيه هاي دانشگاه ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر
 1395ماه  شهريور هفته آخر  اعالم نتايج نهايي آزمون 

 1395ماه  مهر اول هفته روي سايت سازمان بر 1395 سال  استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري
 1395ماه  مهرهفته آخر  متمركز هاي نيمه ند برابر ظرفيت رشتهشدگان چ اعالم اسامي معرفي

  :هاي مهم توصيه
و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود بـه   1395 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيـك سـنجش و سـايت اينترنتـي سـازمان       هاي مندرج در هفته العيهبه شما ارائه گرديده و اطاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
 .طور دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط توجه داشته باشيد  سنجش آموزش كشور را به

صورت دقيـق    به ايد هايي را كه انتخاب كرده نويس انتخاب رشته را تكميل و عناوين رشته و دانشگاه قبل از مراجعه به سايت سازمان، فرم پيش -2
  .نوشته و از صحت آنها اطمينان يابيد

د و بـه تـذكرات و   يـ صـورت كامـل طـي كن     با دقـت و بـه  را تعريف شده انتخاب رشته در برنامه  گامكليه مراحل انتخاب رشته را كه با عنوان  -3
 .توجه كرده و آنها را رفع نمائيد ،دهد خطاهايي كه مي

به عنوان رسيد دريافت انتخاب رشته به شـما ارائـه   رقمي  15ل دريافت شده باشد، سيستم يك رسيد در صورتي كه اطالعات شما بصورت كام -4
كه اين رسيد به شما ارائه نشـده،    شود و تا زماني اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مي. دهد مي

 .است  انتخاب رشته شما پايان نيافته
 هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بـاالي آن رسـيد   حتما از فهرست كدرشته ز دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات،پس ا -5

و شماره نسخه چاپي درج گرديده است، يك نسخه چاپي تهيه كرده و آن را تـا زمـان اعـالم نتـايج نهـايي نـزد خـود         رقمي 15 انتخاب رشته
  . نگهداري نماييد

هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  ر انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهد -6
مه هايي كه بر اساس كارنا هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. كه اجازه انتخاب رشته به شما داده نشده، خودداري نمائيد

 .اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است
رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پـرورش، وزارت مـذكور بـراي تـأمين بخشـي از نيـروي        به اطالع داوطلبان آزمون سراسري مي -7

شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـون   انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير 
هاي پذيرش دانشـجو و تأييـد آنهـا توسـط دفتـر       لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محل. سراسري دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفت

هاي اين سـازمان بـه    العيهگسترش آموزش عالي وزارت علوم به سازمان سنجش آموزش كشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طريق اط
 .اطالع داوطلبان خواهد رسيد

توسط دفتر گسترش آموزش عـالي وزارت علـوم،     ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورشهاي  تأييد رشتههمچنين در صورت 
 . نيز موضوع متعاقباً اطالع رساني خواهد شد

انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكـرده  در رشتهداوطلباني كه قبالً عالقمندي خود را به گزينش  -8
ريال منحصراً بصورت ) هزار نود و دو( 000/92ها، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ  شركت در گزينش اين رشته
 .اب اقدام نمايندهاي بانكي عضو شبكه شت الكترونيكي، از طريق كارت
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  فصل اول  2صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .اند، الزامي است شده  هاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته مطالعه مطالب اين فصل براي داوطلبان همه گروه

 فصل اول

  
  
  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :شرايط عمومي و اختصاصي )1- 1

 .باشند 1395آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1395آزمون سراسري سال  1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره  -
  هـاي  آموزشـكده   پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1395ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -

، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و همچنـين    به تأييد وزارتين علومنها، رشته تحصيلي آشوند و  التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني
سـال    سراسـري   در آزمـون   خـدمت  به   از اعزام و قبل  تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و  ،دانشگاه آزاد اسالمي

از   تعـدادي   و بـا احتسـاب    باالتر از كارداني  گروه آزمايشي ذيربط در مقطع  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت ودهنم  و شركت نام  ثبت  جاري 
  مـدت   تـر از طـول  كم سـال  2بـاالتر    مقطـع   به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  واحدهاي
صـورت   در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل

  .را نيز ندارند  آينده سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونگرديده  لغو   آنان  قبولي 
  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1

  :پذيرش شوند كه 1395ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي
  .در آزمون مذكور شركت كرده و بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند -1-1-2

دانشـگاه پيـام نـور و مؤسسـات     ، )حضوري روزانه، شبانه، مجازي و نيمه( ها و مؤسسات آموزش عالي خي از دانشگاهبرهاي تحصيلي  در آن دسته از رشته: تبصره
 حضـور در جلسـه  ، گيـرد  داوطلبان صورت مي) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاكه گزينش آنآموزش عالي غيرانتفاعي 

 .باشد ميالزامي نب رشته به انتخاو يا مجاز شدن آزمون 

 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشندسراسري واجد شرايط عمومي و اختصاصي آزمون  -2-1-2
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -3-1-2

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
 .1395براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريور دانشگاهي  مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش براي داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي به جاي مدرك پيش ،شرط معدلدون بهاي كارداني پيوسته،  موختگان دورهآ دانشمدرك كارداني : تبصره
 ويشـدگان نهـايي ايـن آزمـون، قبـولي        كي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديـف قبـول  يكه داوطلبي   در صورتي

لذا به داوطلباني كه شـرايط مـورد نظـر را ندارنـد و يـا احتمـال       . معذور خواهند بوداو پذيرش ها و مؤسسات آموزش عالي از  شود و دانشگاه تلقي مي »يكن لم كان«
شود كه به هيچ وجـه فـرم انتخـاب رشـته خـود را       اند، تأكيد مي شده كه مجاز به انتخاب رشته دهند تا تاريخ مقرر مدارك فوق را كسب ننمايند، حتي در صورتي  مي

  .تكميل نكنند

 :اتباع خارجي ذيرشپشرايط و ضوابط  )3- 1
مندرج در دفترچـه راهنمـاي   (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1395كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     

شـدگان نهـايي ايـن     نانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفتهبديهي است چ. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند بند مربوط را در تقاضانامه ثبتبايد ، )1شماره 
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 21نام بند  آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت

در گـزينش  ) 1مندرج در دفترچه راهنمـاي شـماره   (تبر فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي مع -1
  .شوند شركت داده مي

بديهي اسـت  . باشند ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2
هـا و مؤسسـات    مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در  در دانشگاهدر صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني 

توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسـكان بـراي ايـن داوطلبـان، در سـايت اينترنتـي سـازمان        . گردد تلقي مي» كان لم يكن«آموزش عالي آن مناطق، 
  .سنجش آموزش كشور درج شده است

هاي خـاص و حسـاس    و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  رش اتباع غيرايراني در رشتهپذي -3
  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد اكيداً ممنوع مي

% 80حداكثر بـه ميـزان   هاي روزانه، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي  شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره كليه پذيرفتهت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق مصوبات وزار -4
  .)باشد آموزش پزشكي ميهاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و  در دانشگاه( باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه
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  فصل اول  3صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :ها سهميه )4- 1
توانستند متقاضي ، داوطلبان با توجه به شرايط خود مي1395آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 

  .الذكر درج گرديده استقها، در دفترچه فوتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوندذيل مندرج هاي  يكي از سهميه
 3و  2، 1منـاطق  هاي  سهميهيكي از  وهاي زير جز با توجه به مالكدر آزمون سراسري سال جاري شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق  :سهميه مناطق) الف

  .ن لحاظ گرديده استآنااوليه نتيجه محسوب گرديده و در كارنامه 
  .طه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستانبراي داوطلبان نظام قديم آموزش متوس )1
، بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـتان و دوره         )سـالي واحـدي   يـا  اعم از ترمي واحدي و(براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) 2

  .دانشگاهي پيش
، سهمية داوطلب براساس بخـش محـل اخـذ    )حتي يك سال از سه سال( مناطق متفاوت باشد كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية  در صورتي) 3

  .شود ميو در نظر گرفته تعيين و باالتر  تر مدرك تحصيلي منطقة مرفه
سـال اول، دوم و  (هنرستان  پيوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) 4

  .شوند محسوب مي 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)سوم دبيرستان و يا هنرستان
  .شوند مي محسوب 3، جزو منطقه )دانشگاهي و سال ماقبل آن دوره پيش( اند كه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده  داوطلباني )5
و مدارك مربوطه را نيز به نام عالمتگذاري  كه بند معلوليت را در تقاضانامه ثبت بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(معلول كليه داوطلبان ) 6

 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) اند نموده سازمان ارسال 
  :و خانواده شهدا ايثارگران ،سهميه رزمندگان) ب

در خصوص اصـالحيه مـاده   ) 2(و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگرانبا توجه به تص
  .گيرد، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت ميقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 70

 ايثـارگران جـزو سـهمية    ،درصد به بـاال  25جانبازان با جانبازي همسر و فرزندان جانبازان، و همسر و فرزندان آنان، هدا، آزادگان شهمسر و فرزندان  :ايثارگران -1
از ظرفيت هر كدرشته محل  است و حدنصـاب  % 25اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان ظرفيت  .باشند ميايثارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه 

  .باشد مي هامحل نمره گزينش آزاد براي تمامي رشته% 70ه اين داوطلبان نمر
حدنصاب نمره براي . باشند ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -2

  . باشد ميد نظر در رشته محل مورگزينش آزاد نمره % 75اين داوطلبان 
  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده  -3
  :توضيحات مهم )1-1-4
هـاي   بـه بعـد و داوطلبـان مشـمول سـهميه      1368سال  ازو ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،رزمندگان سپاه پاسدارانداوطلبان مشمول سهمية  -

 دوره روزانـه هـاي تحصـيلي    در رشـته  بـوط توانند با استفاده از سهمية مر بار مي ، فقط يكبه بعد 1376بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال  رزمندگان و ايثارگران
الزم به توضيح است داوطلبـاني كـه بـا اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان و ايثـارگران در        . دباشن پذيرفته شوند، اين داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهميه نمي

آزمون سراسري پذيرفته شوند، در صورت انصراف از و ظرفيت مازاد  پرديس خودگردان ،مجازي ،حضوري ، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .ز به استفاده از سهميه مذكور خواهند بودقبولي اوليه، منحصراً يك بار ديگر مجا

 :)تسهيالت( ها ساير سهميه )2-1-4

درصد از ظرفيـت هـر    40حداقل ، 21/1/1372ريزي آزمون سراسري مورخ  بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :سهميه مناطق محروم )الف
هـاي ايـالم، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري،       ها و مؤسسات آموزش عـالي واقـع در اسـتان    نه دانشگاهاي، قطبي و كشوري دورة روزا هاي ناحيه يك از كدرشته

  .يابد هاي فوق تخصيص مي هرمزگان به داوطلبان بومي استان و يلويه و بويراحمد، لرستانگسيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه
دانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت، درمـان  % 30 مبني بر پذيرش مجلس شوراي اسالمي، 1392براساس مصوبه سال  :تبصره

هـاي مقطـع دكتـري عمـومي      و آموزش پزشكي، در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را براي رشـته 
با توجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضـرورت دارد بـه شـرايط درج    . نمايد يپزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجرا م: شامل

  .ها نخواهد بود شامل اين رشته» الف«با توجه به قانون مذكور، بديهي است مصوبه مندرج در بخش . شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند
، 20/1/92شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مـورخ       732بنـا بـر مصـوبه     ):استان آذربايجان شرقي(اهر، ورزقان و هريس  :هاي شهرستانسهميه داوطلبان  )ب

هاي اختصاصـي  توانند كدرشته ، ميشرايط ذيلبه شرط داشتن در استان آذربايجان شرقي،  اهر، ورزقان و هريسهاي  شهرستانهاي  كليه بخشداوطلبان بومي 
بايسـت گـواهي   هـا، داوطلبـان مـي   شدن در اين كدرشـته  بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي بخش ها را از اين شهرستان

هـاي   اين سهميه فقط به داوطلبان بومي كليه بخـش  -1 .گرددقبولي خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغو مي سسهؤم نام بهمربوطه را در زمان ثبت
اين سهميه مشمول داوطلباني  -2. باشد هاي استان آذربايجان شرقي نمي گيرد و شامل ساير شهرها و بخش هاي اهر، ورزقان و هريس تعلق مي تابعه شهرستان

هـا در يكـي از شـهرهاي    دانشگاهي آن باشد كه محل اقامت آنان يكي از شهرهاي فوق باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم، يا سال سوم و يا پيش مي
ها اقامت داشته و ايـن موضـوع مـورد     گيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله در اين شهرستان شهر اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي: تبصره. ياد شده باشد

وسسـه محـل   منام به  ارك الزم را در زمان ثبتبايست مد ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .تأييد فرمانداري ذيربط قرار گيرد
ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مـدت تحصـيل محسـوب     -3 .قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد

و حـداكثر تـا   سال  5تخصيص اين سهميه به مدت  -5. باشد ميه ممنوع ميهرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سه -4. شود مي
 .دقابل اجرا خواهد بو 1396آزمون سراسري سال 

بر اسـاس مصـوبه شصـتمين جلسـه كميتـه       ):گنج و منوجان باد، كهنوج، رودبار، قلعهآجيرفت، عنبر( هاي جنوب استان كرمان شهرستانسهميه داوطلبان  )ج
سـال دوم، سـوم و   (مذكور كه سه سال آخر تحصيالت دوره متوسطه آنـان  هاي  داوطلبان بومي شهرستان، 3/2/88مورخ  زي آزمون سراسريري مطالعه و برنامه

هاي مربوط در ايـن دفترچـه    ها را از بخش هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، ميبوده هاي تابعه ها يا يكي از بخش در اين شهرستان )دانشگاهي پيش
سسـه قبـولي خـود ارائـه     ؤنـام بـه م  بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتها، داوطلبان ميبديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته. انتخاب نمايند

برابـر مـدت تحصـيل در    شدگان مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كـه بـه مـدت دو     ضمناً پذيرفته. گردددر غير اينصورت قبولي آنها لغو مي ،نمايند
  .مناطق محروم استان خود خدمت نمايند
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شوراي عالي انقالب فرهنگـي، مبنـي بـر اختصـاص      21/3/87مورخ  625در راستاي اجراي مصوبه  :در استان هرمزگان ابوموسي شهرستانسهميه داوطلبان  )د
. هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبـان اختصـاص دارد   ي دانشگاههاي تحصيل از ظرفيت پذيرش رشته% 40سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي، 

سـال در شهرسـتان    3مالك بومي جهت استفاده از ايـن سـهميه، سـكونت مسـتمر بـه مـدت        -1تبصره . گزينش آزاد الزامي است% 75البته كسب حدنصاب 
در % 100هاي اسـتان هرمزگـان كسـب ننماينـد، بصـورت       هاي دانشگاه را در رشته چنانچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب الزم -2تبصره . باشد ابوموسي، مي

نـام   بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .شوند دانشگاه پيام نور ابوموسي جايابي و معرفي مي
  .قبولي وي لغو خواهد شدوسسه محل قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت م«به 

ظرفيـت  % 5، 1395-96 براي سال تحصـيلي  20/10/1394ريزي علوم پزشكي مورخ  جلسه شوراي عالي برنامه شصت و دومينمطابق مصوبه  :سهميه بهياران ) ه
بـه بهيـاران واجـد شـرايط اختصـاص      ) بر حسب ميزان متقاضيان هر كدرشته محـل (هاي كشور  در كليه استاندوره روزانه هاي پرستاري  محل هر يك از رشته

باشـد، بـديهي اسـت تعريـف اسـتان       سهميه بهياران در رشته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مي. يابد مي
و يا بهياران داراي ديپلم مورد اييد وزارت آموزش و پرورش دارندگان ديپلم بهياري مورد تلذا . باشد بومي، استان محل بومي بهيار بر اساس مندرجات كارنامه مي

، چنانچـه مجـاز بـه    انـد  در آزمون شركت كردهبه حرفه بهياري اشتغال داشته و  نمودهو تكميل گذاري  نامي را عالمتتقاضانامه ثبت 25و  22 هايكه بندتأييد، 
كل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي و احتسـاب   نمرههاي پرستاري با انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشته

  .باشد ها، با نمره كل بدون احتساب دروس تخصصي بهياري ميداوطلبان براي ساير رشتهاين ضمناً گزينش  .شوندنمره درس تخصصي بهياري گزينش مي
  كي ويژه بهياران شاغل با ديپلم بهياريهاي علوم پزش رشته پرستاري در دانشگاهشرايط و ضوابط 

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني )2. 1395دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  )1  :شرايط عمومي -
دارا بودن حداقل سه سـال   )2. حل خدمتدارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري م )1 :شرايط اختصاصي -

دارا بودن ديپلم بهياري  )3. سابقه خدمت اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت
  .گاهيدانش نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش

هـاي همجـوار را    هاي ايجـاد شـده در اسـتان    محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) محل اشتغال(استان بومي، استان محل خدمت  )1 :تذكرات -
نامـه   بق آيـين طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطـا  )2). در صورت عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شد. ندارند

شدگان اين آزمـون   پذيرفته )3. ريزي علوم پزشكي است آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه
ريـزي   الي برنامـه برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عـ  )4. باشند مجاز به انتقال و جابجايي نمي

شود و دانشجو ملزم است  هايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي درس. علوم پزشكي است
  .كليه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند

  آموزشـي   ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كارمندان  به) شبانه(هاي نوبت دوم  از ظرفيت رشتهدرصد  10حدود  :سهميه كارمندان )و
  .يابد مي  مربوط اختصاص  استان  بومي ، و فنĤوري  تحقيقاتعلوم،   وزارت به  وابسته  و پژوهشي

 سـال  35 ،  ايـن وزارت   بـه   وابسته  و پژوهشي  آموزشي  ها و مؤسسات ، دانشگاه ريو فنĤو  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 
  .خواهد بود  نام ثبت  هنگام  به  تمام 

 . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  آموزشي   مأموريت  اعطاي -2 تبصره
در   نـام  ثبـت  هنگـام   و بـه   شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -3 تبصره

  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  بايد مدارك  دانشگاه
  :مختلف  هاي سهميه  شدگان پذيرفته  تعهدات  )1-5
  عهـده   بـه   كـه   و اخالقي  شرعي  تعهدات بر  عالوه) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس   اند، بايد متعهد شوند كه برخوردار شده ن از آ اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به
 ، نسـبت بـه ايفـاي   )هاي ذيربط به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   خدمت از انجام   پس برادران   براي(

 . تعهد خود اقدام نمايند
 از اعـالم   ، پـس  عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره

يا منطقـه يـك را دارا باشـند، بـه ميـزان      آزاد نمره سهميه  اقلحد  كه 3يا و  2  مناطق  نامي ثبت  هاي با سهميهدوره روزانه   شدگان از پذيرفته  يك ، هر نتايج 
اسـتان يـا شـهر خـاص،     هاي مخصوص داوطلبـان   هاي خاص همانند كدرشته شدگان كدرشته پذيرفته. طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بسپارند

  .باشند پذيرد و مشمول موارد فوق نمي هاي مربوط صورت مي هاي منعقده بين ارگانهاي مناطق محروم، تعهدات آنان بر اساس قرارداد ها و يا دوره بورسيه
 .نخواهد بود  سال 5مورد كمتر از   در هيچهاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته 3و  2  مناطق  هاي از سهميه  كنندگان استفاده  تعهد براي  مدت  :2 تبصره

) ها  سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته رزمندگان ايثارگران وشهدا،   انواده، خ يك منطقه  از سهميه  كنندگان استفاده -
  پـس   برادران  براي(ند ا شده  پذيرفته  كه  اي رشته  در مقطع  تحصيل  دوره  از گذراندن  پس  دارند بايد متعهد شوند كه  عهده به   كه  و اخالقي  شرعي  بر تعهدات  عالوه

هـا و   وزارتخانـه   كـه   را در منـاطقي   رايگـان   از آمـوزش   اسـتفاده   خـود، تعهـد مربـوط بـه      تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت  به)  عمومي  ظيفهو  خدمت  از انجام
 . نمايند  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين  هاي سازمان

از پايـان    پـس   سال  يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  ، خانواده شهدا، رزمندگان3 ،2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
بـر    الوهكـه عـ    وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،استنكاف نمايند  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل دوره  

  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  استرداد دو برابر هزينه
  .نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
، پيـام نـور، غيرانتفـاعي،    )شـبانه (از دوره روزانه اعم از نوبت دوم  ها به غير ساير دورههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  دانشگاهته شدگان پذيرف -

  .تعهد خدمت ندارندو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،مجازي، نيمه حضوري
هـا و   سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  يلي ذيربط در كليهتحص  هاي كليه رشته  شدگان پذيرفته :مهم  تذكر

  مـذكور، در بخـش    هـاي  هـا و ارگـان   نيـاز سـازمان    عـدم   مراجع ذيصالح در صورت  تشخيص  و به  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ادارات
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  و معرفي  خيصبه تش  خصوصي

  :گزينش بومي )1-6
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه شـرح    )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه

 . گردد اعمال مي 1395زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني از اهداف بومي برخي -

  .)نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشتهگزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر گرفته  -3
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  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  جدول زير، تقسيم  شرح  و به  دسته 4  كشور به  در سطح  ماهيت و گسترش  به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : تحصيلي  هاي رشته  بندي دسته -

  

  توضيح  هاي رشته

 استاني 
هـا در جـدول    رشته  اينگونه. نياز دارند  بومي  متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  ها گسترش در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته

 .اند تلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي مخ هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(

  اي ناحيه 

صـفحه بعـد   مطابق جدول (شود  مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به
هـاي   هر يك از گـروه ) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  گونهاين. موجود است )بندي نواحي بومي در رابطه با دسته

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 قطبي 

در   صفحه بعـد   جدول  مطابق(شود  مي  بومي تلقي  قطب  انعنو  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به
هـاي   هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  موجود است) بومي  هاي قطب  بندي با دسته  رابطه

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 وريكش 
ها در  رشته  اينگونه. شود مي  ارائه  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  و تنها در تعدادي  بومي وجود نداشته  هاي در اكثر قطب  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

 .اند اين دفترچه راهنما مشخص گرديده هاي آزمايشي مختلف در هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(جدول 

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشـگاهي  ) دبيرستان و يا هنرستان( محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطهدر صورتي كه  )الف

  .شود بيرستان براي داوطلبان نظام جديد در استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي ميو دو سال آخر د
تـه  در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلـب بـه عنـوان اسـتان بـومي وي در نظـر گرف       )ب

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد را در خارج از كشور گذرانيده داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل )ج
اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خـارج از كشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيـل          داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .داوطلبان تهران خواهد بود
  

  

  مجاور، يـك   چند استان  از مجموع  :كشور بومي  نواحي  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه

 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

بومي   قطب  ، يك چند ناحيه  از مجموع :بومي  هاي قطب  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  بومي به  هاي بقط. گردد ايجاد مي

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

  تابعه هاي استانبومي  هاي قطب تابعه هاي استان  بومي  نواحي
 )1(   يك  قطب  .مركزيو   ، قم ، قزوين ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1( يك  ناحيه

ــرز،  ـــهرانالب ــ  ت ــان، ســـمنان، ق ـــم،  زوين، زنج ، ق
 . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2(دو  ناحيه .و مركزي ، گيالن، مازندران گلسـتان

 )2(  دو  قطب .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه
شـمالي،    رضـوي، خراسـان   خراسان جنوبي، خراسان

 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   يهناح . و كرمان  و بلوچستان سيستان

، اردبـــيل،   غـربي  ، آذربايـجان شـرقي آذربايـجان )3(   سه  قطب . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  ناحيه
 . و همدان  ، كرمانشاه كردستان)6(  شش  ناحيه . ، كرمانشاه و همدان كردستان

، خوزسـتان،   و بختيـاري   ، ايــالم، چهارمحـال   اصفهان)4( چهار  قطب . و لرستان ، خوزستان ايالم)7(  هفت  احيهن
 .  خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي)8(  هشت  ناحيه .و يزد  لرستان

 . و بويراحمد و هرمزگان  ، كهگيلويه سبوشهر، فار)5( پنج  قطب . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9( نه  ناحيه

  
  :هاي مختلفگزينش بومي در دوره )1-1-6

 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 
شود و هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندپذيرش ميها  شهرستان ياها  صورت خاص از داوطلبان برخي استان 

  . شوند داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مي
هـاي مختلـف توزيـع     ر دورهبه صورت ذيل د) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، بادرصدي سهميه ايثارگران 25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 

  :شودمي
هـاي منـاطق   هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود يك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مي
درصد ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن بـه نسـبت    20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :ميهاي بورشته -

ان آن بوم در هـر  به تعداد كل شركت كنندگ) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  يك از سهميه تعداد شركت كنندگان هر
  .يابدگروه آزمايشي اختصاص مي

درصد از ظرفيت  40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر: 1تبصره 
  .شودده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبان آزاد اختصاص داده ميضمناً نيمي از ظرفيت خالي مان. يابد باقي مانده، به داوطلبان آزاد اختصاص مي

  .يابد ظرفيت خالي مانده سهميه ايثارگران به داوطلبان آزاد اختصاص مي: 2تبصره 
  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 

 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، ير، مهندسكامپيوت يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

 دامپزشكيپزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و  علوم تجربي

 حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                                 فصل اول                                                              

  فصل اول  6صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .باشدبه شرح جدول ذيل ميهاي مختلف نوع گزينش دوره
 مختلفهاي  هاي تحصيلي دوره نحوة گزينش رشتهجدول ) ب(جدول 

 گزينش نوع نام دوره
  هاي آزمايشي مشخص شده است هاي تحصيلي هر يك از گروه اي يا قطبي يا كشوري است كه در جدول رشته استاني يا ناحيه  روزانه 

بومي استاني)شبانه(نوبت دوم 
اي بومي ناحيه غيرانتفاعيغيردولتي و 
بومي استانينيمه حضوري

 .شود انجام نمي گزينش به صورت كشوري است و بومي گزينيمجازي
 .شود گزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نمي ، مازاد و مشتركپرديس خودگردان

 دانشگاه پيام نور
ومي آن شهرستان و بپيام نور در هر شهرستان به داوطلبان آموزشي دانشگاه هاي مراكز يا واحدهاي  از ظرفيت رشته %70حدود 
نام مراكز و واحدهاي جدول مطابق پذيرنده  هاي هاي تحت پوشش مركز يا واحد بومي شهرستانظرفيت به داوطلبان  %30حدود 

 .يابد تخصيص مي) راهنما همين دفترچه فصل سوممندرج در ( هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيام

  :تتوضيحا
گزينـي انجـام    در گزينش داوطلبان متقاضي سـهميه ايثـارگران، بـومي   ) 2 .گيرد گزيني صورت نمي صورت كشوري است، بومي  ي كه گزينش آنها بهيها در رشته) 1

باشـد كـه در سـتون توضـيحات جـدول       صورت خاص مـي  سسات آموزش عالي، بهؤها و م هاي تحصيلي تعداد معدودي از دانشگاه گزينش برخي از رشته .شود نمي
هـاي   گـزينش اغلـب رشـته   ) 4 .بـه صـورت كشـوري اسـت    ) ها بورسيه(هاي تحصيلي داراي شرايط خاص  رشته گزينش اغلب) 3. مربوطه، به آن اشاره شده است

  .به صورت كشوري است) روزانه(متمركز  تحصيلي نيمه
مطـابق  ... اي و  احيـه ها اعم از كشـوري، قطبـي، ن   بندي مناطق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محل بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره

  .مقررات اعمال خواهد شد
ـ    14/3/66مـورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگـي  جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  :پذيرش دانشجو در مناطق محروم مين نيـروي متخصـص   أو بـه منظـور ت

هـاي مـورد نيـاز    يه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته   يلوگكردستان، كرمانشاه، كه ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، :هاي استان
بديهي است كـه پـذيرش در ايـن    . شوندها پذيرش مي هاي مذكور در دانشگاه از داوطلبان بومي استان نفر 500ها و به تعداد  هاي اين استان برحسب نظر استانداري

  .شود مي هاي مذكور انجام  ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استان رشته
هـاي واقـع در قطـب     هـا و در محـدوده دانشـگاه    باشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداري   شدگان اين طرح ممنوع مي تغيير رشته پذيرفته :تبصره

  .باشددانشگاهي مي
  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته )1-7

 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. داراي ظرفيتي است هر كدرشته محل در آزمون سراسري
شود و داوطلبان واجد هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان 

و يـا معـدل كتبـي     هـا  كل اكتسابي در هر يك از زير گروه نمره: ست ازا كننده در پذيرش داوطلبان عبارتدر واقع سه عامل تعيين. شوند رايط در آن پذيرش ميش
گرديد ميزان پذيرش بومي در هـر  همانگونه كه عنوان . ، استان بومي و سهميه داوطلب)پذيرند هايي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو مي رشته در(ديپلم 

  .، كه الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايندمتفاوت استبر اساس جداول فوق ها يك از دوره
 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
خـود را    تحصـيل   محـل   عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -

 .نمايد  رعايت
 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
تـالش    خصوص  در اين  ، البتهندارند  دانشجويان  به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  هديتع  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه -

 . خواهند داشت  خود را مبذول 
اعتبار هر مركز، در قبال اعطـاي  صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي مراكز آموزش عالي و تا سقف  -

  .انواع تسهيالت به دانشجويان تعهدي ندارد
،  ييصـحرا   ، عمليـات  ، كارگـاه  ، آزمايشگاه كالس  تشكيل  براي  و درسي)  مؤسسه  به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  ، مكاني زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  كه امور  قبيل و اين   كارآموزي
بـدون   و رسـمي   موافقتنامه   بپردازند كه  تحصيل  توانند به مي  در صورتي  دولت  ، لذا كارمندان بوده  وقت كشور تمام  عالي  آموزش   ها و مؤسسات تحصيل در دانشگاه -

 .كنند  عرضه  تحصيل  ديگر دوران هاي  ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه كالس در همه   بر شركت  نيخود را مب متبوع  يا سازمان  شرط وزارتخانه  و قيد 
 .ايجاد نخواهد كرد  وي  براي  حقي  آموزشي،  دانشجو از ضوابط و مقررات  آگاهي  عدم -
را بـا    نيـاز دانشـگاهي    پيش  در دانشگاه، دروس از قبولي   كنند، موظفند پس  كسب  حدنصابكمتر از   نمره  ورودي از آزمون  يا چند ماده  در يك  كه  شدگاني  پذيرفته -

 .بگذرانند  شده  تعيين  نمره
انضـباطي    مهنا  آيين  طبق  تخلف  نمايد، در صورت  تحصيل)  و غيردولتي  دولتي  از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل در دو رشته   همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  
هاي موجود بـين تمـامي متقاضـيان، پـذيرش آن دسـته از       ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادالنه فرصت با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه -

. باشـد  پـذير نمـي   امكان) روزانه(اند، در همان دوره  اي به اتمام رسانيده خود را در رشتهتحصيالت ) آموزش رايگان(داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي 
تواننـد، بـا    در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صـورت قبـولي در دوره روزانـه مـي    ) شبانه(توانند براي دوره نوبت دوم  اين قبيل داوطلبان در صورت تمايل مي

  .، در رشته مربوط ادامه تحصيل نمايند)شبانه(وره نوبت دوم پرداخت شهريه همانند دانشجويان د
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي و لـزوم توزيـع عادالنـه          هاي گروه علوم پزشكي نيز با توجه به محـدوديت امكانـات دانشـگاه    همچنين در خصوص رشته -

اي  تحصيالت خود را در رشته) آموزش رايگان(قبالً با استفاده از امكانات دولتي هاي موجود بين تمامي متقاضيان، شركت مجدد آن دسته از داوطلباني كه  فرصت
هايي كه پذيرش از مقطع ديپلم صـورت   هاي دولتي و تحصيل در كليه رشته اند، در آزمون سراسري پذيرش دانشجو براي ورود مجدد به دانشگاه به اتمام رسانيده

هـاي خـودگردان و ظرفيـت مـازاد در      توانند صرفاً بـراي تحصـيل در پـرديس    اوطلبان و متقاضيان در صورت تمايل مياين قبيل د. باشد پذير نمي گيرد، امكان مي
ضمناً مقررات مربـوط بـه تعهـدات و طـرح     . نام نمايند و در صورت قبولي در آزمون سراسري، با پرداخت شهريه ادامه تحصيل دهند هاي گروه پزشكي ثبت رشته

  .   هاي مشمول مرتبط با گروه پزشكي به قوت خود باقي است تهنيروي انساني براي رش
بـه شـماره   » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر    نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمـون  آيين«هاي معادل كارداني حائز شرايط  آموختگان دوره دانش -

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كـه مـدارك    15/4/92مصوب هشتصد و چهل و پنجمين جلسه مورخ  28/5/92مورخ  77633/2
توانند با همان مدرك معادل در آزمون سراسري براي ادامه تحصيل در مقطـع بـاالتر شـركت نماينـد و در صـورت       معادل آنان مورد تاييد وزارت متبوع باشد، مي

شوراي عالي انقالب فرهنگي  26/8/1394مورخ  771معادل ضمن خدمت فرهنگيان مشمول مصوبه در ضمن دارندگان مدرك . شدن ادامه تحصيل دهند پذيرفته
 .توانند از تسهيالت مربوط براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر استفاده نمايند نامه مذكور، نيز مي با داشتن شرايط آيين
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بـه    بازگشت و ادامه تحصـيل   حق ،شوند يا نشوند  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  اين از  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  انصرافي دانشجويان  -
 .خود را ندارند قبلي  رشته  
اين دفترچـه  فصل سوم   2شماره   وستپيها و مؤسسات آموزش عالي در  شرايط اختصاصي دانشگاه  ، در جدول عالي  آموزش  از مؤسسات  برخي  شرايط اختصاصي -

  .است راهنما درج شده 
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9

  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
در دوره يـا    رشـته   انتخـاب   مـه اوليـه مجـاز بـه    به مندرجات كارنا  با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

 هـاي  تواننـد رشـته   بوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور باشند، ميذيربط ها و مؤسسات  دانشگاه
دفترچه راهنما و از طريق اينترنت و به صورت صحيح در فرم انتخـاب   هاي مختلف را از گروه آزمايشي ذيربط استخراج و بر اساس توضيحات اين  دوره  تحصيلي 

  .نمايند  رشته وارد
هـاي   هاي آزمايشي و در زيرگـروه  در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  هاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته نحوه انتخاب رشته -

  .ها يكسان است در همة دوره) مربوطه
  :يكسان بوده و مطابق جدول زير است) حضوري و مجازي هاي دانشگاه پيام نور، نيمه جز دوره  به( ها ل مدت تحصيل در مقاطع مختلف براي همه دورهطو -

  

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر كارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكارداني

 حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت
  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
بايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه  براي شركت در آزمون مي، )و ماقبل آن 1393ري سال آزمون سراس( سنوات قبلدانشجويان دوره روزانه  -

در غيـر اينصـورت حتـي در صـورت قبـولي در ايـن       . دادند اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف مي از رشته 1/12/94، حداكثر تا تاريخ نام ثبتراهنماي 
 . شد آزمون قبولي آنها باطل خواهد

عالي و همچنين دانشگاه پيام نـور و مؤسسـات     ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -
 .نام و شـركت نماينـد   ن سراسري ثبتتوانند بدون انصراف از تحصيل در آزمو كنند، مي آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي

  .نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند  بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت
عالي و همچنـين دانشـگاه     و مؤسسات آموزشها  دانشگاهو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،حضوري، مجازي ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -

  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهپيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
نامه ميهمـاني و انتقـال    ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس آيين اير دانشگاهانتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به س -

شدگان در صورت درخواست تغيير رشته پذيرفتهضمنًا . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد دانشجو انجام مي
 .اقدام نمايندمربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينت توأم، مييا انتقال و يا هر دو به صور

  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته )2-1-9
ها را توانند اينگونه رشتهاند، ميلي شدهها و مؤسسات آموزش عاهاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

هاي مورد عالقه در فرم انتخاب رشته ، مقطع و درج اولويت كدرشته)انتخاب 150حداكثر (داوطلبان واجد شرايط اين بند محدوديتي از نظر تعداد . انتخاب كنند
  .خود، ندارند

اند، منحصراً براي شركت در گزينش   پذيرفته شده) متمركز هاي متمركز و يا نيمه ز رشتهاعم ا( 1394دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -
، 1395آزمون سراسري سال ) ، نيمه حضوري، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي)شبانه(نوبت دوم (هاي غير روزانه   هاي تحصيلي دوره رشته
  .نمودند اف از تحصيل قطعي اقدام مينسبت به انصر 1/12/94بايست تا تاريخ  مي

به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -
 .گرددتلقي مي

هاي تحصيلي به بعد، يك بار در رشته 1376و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  به بعد 1368داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال  -
يا نكرده باشند، مجاز به استفاده  نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي

  .نخواهند بود مربوطاي همجدد از سهميه
  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه براي اطالع از وضعيت خوابگاه: مهم *
   :ييدانشگاه تربيت دبير شهيد رجا دانشگاه فرهنگيان وتوضيح در خصوص پذيرش دانشجوي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از طريق  )3-1-9

رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور براي تأمين بخشي از نيروي انسـاني مـورد نيـاز     به اطالع داوطلبان آزمون سراسري مي
دانشـجوي متعهـد    آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـون سراسـري   

هاي پذيرش دانشجو و تأييد آنها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم بـه         لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محل. خدمت خواهد پذيرفت
 .هاي اين سازمان به اطالع داوطلبان خواهد رسيد سازمان سنجش آموزش كشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طريق اطالعيه

 . نيز موضوع متعاقباً اطالع رساني خواهد شد  هاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش همچنين در صورت پذيرش در رشته
  :)شبانه( دوم  نوبت  دوره  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )9- 4-1

  
  
  
  
  
  
  

) شـبانه (نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  ندانشجويا  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -
  . است  روزانه  دوره  آموزشي  هاي برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه.  شده است  مستثني

 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) هشبان(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .بود ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي ي در اختيار شورا  ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »)شبانه(نوبت دوم «هاي  از دانشجويان دوره -

اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو      1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
معذور  جـدبطور ) شبانه(نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  مي
 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  به داوطلبان توصيه ميلذا . باشند مي



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                                 فصل اول                                                              

  فصل اول  8صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشـگاه  مصوبات، بر اساس )شبانه(هاي نوبت دوم  ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -
نسبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام     » )شبانه( نوبت دوم«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره دانشگاهآن دسته از لذا . پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد

  . برسانندو به اطالع داوطلبان درج  نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود مي
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند -
  : حضوري مهني  هاي دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته )9- 5-1
مين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند أحضوري به هيچ وجه امكان ت هاي نيمه دوره مجري  عالي  آموزش   ها و مؤسسات دانشگاه -

  .داشت
نور خواهـد   حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام هاي نيمه عالي در زمينه آموزش ها و مؤسسات آموزش  حضوري دانشگاه هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -

  .هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها به صورت كالس بود و تشكيل كالس
ييد وزارت علوم، تحقيقات أمورد ت ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي حضوري دانشگاه هاي نيمه التحصيالن دوره به فارغ -

  .شود اعطاء مي» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه«و فنĤوري با ذكر كلمه 
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »حضوري نيمه«هاي  از دانشجويان دوره -
هاي مربوط تعيين و از پذيرفتـه   هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس حضوري هاي نيمه ورهت و فناوري ميزان شهريه دبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقا -

نماينـد،   نسبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام مـي     » حضوري نيمه«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برسانشهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج موظفند جداول 

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :نور پيام  هاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه رشته) 1-9- 6

  :يام نورشرايط تحصيل در دانشگاه پ* 
شرايط و ضوابط ذيل نيز به اطالع داوطلبان ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(شماره يك آزمون سراسري  دفترچه 39ه در صفحعالوه بر شرايط و ضوابط مندرج 

  .رسد ذيربط مي
  .سال خواهد بود 10سال و براي سايرين  6كنند  حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي -
  .باشد هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي مي پذيرش دانشجو در كليه رشته -
  .باشد هاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر مي حضور دانشجو در كالس -
  .شود گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي هاي قرائت دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دستگاهنظام ارزشيابي و امتحانات  -
  .شود پذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي -
  .گردد شهريه اخذ مي بر اساس مقررات مربوط ،»دانشگاه پيام نور«از دانشجويان  -
هيأت امناي دانشگاه مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه شـدگان      مصوبات، بر اساس دانشگاه پيام نوربر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه  -

  .دانشگاه پيام نور مراجعه نمايندپايگاه اينترنتي هاي اين دانشگاه به  لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان شهريه. دريافت خواهد شد
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -

  :خيلي مهم اتتذكر
  .شود برگزار مي در اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهي -
هاي درس حضوري وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشـته تحصـيلي    هاي رفع اشكال گروهي يا كالس در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه -

ضـرورت، محـل    خواهد داد و يا در صورتبه حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت كامالً غيرحضوري و يا خودخوان ارائه 
  .نمايد تحصيل اين دسته از دانشجويان را در يكي از مراكز و واحدهاي همجوار كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين مي

گـاهي و  آزمايشـگاهي، كار (هاي عملـي   شود و اجراي برخي از درس دروس عملي در دانشگاه به صورت كالس حضوري و در تعدادي از روزهاي هفته برگزار مي -
ها  ها، كارگاه اجراي آزمايشگاه .ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت اي، استاني يا ساير آزمايشگاه در آزمايشگاه منطقه) ساير

دانشـجو موظـف اسـت در محـل تشـكيل      هاي عملي ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم در محل تعيين شده انجام شود و  و ديگر درس
  .نمايد، حضور يابد اي كه دانشگاه تعيين مي كارگاه و آتليه جلسات آزمايشگاه،

گيـري از   است و دانشـگاه بـا بهـره   ...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور  :شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور
توانسته  DVDپاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و  ،هاي دروس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد هاي آموزشي و تجهيز كالس ريفناو

ـ   ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه هاي آموزشي خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالس است كالس البتـه طبـق   . دريزي و ارائـه نماي
  . باشد هاي عملي الزامي مي هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس ضوابط آموزشي دانشگاه حضور دانشجويان در كالس

  :انتخاب محل تحصيل
ه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط  و با ارائه گواهي معتبر مورد تأييد دانشگا) براي كاركنان دولت(داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال  -

  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيزير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم 
 3وست شـماره  پيول مربوط در هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جد محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخش -

  .اين دفترچه راهنمافصل سوم 
هاي زير پوشش مركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول        در شهرستان يا بخش 31/6/1395تا  1/7/1393دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ  -

  .اين دفترچه راهنمافصل سوم  3وست شماره پيمربوط در 
هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در      در شهرستان يا بخش 31/6/1395تا  1/7/1394اقامت داوطلب از تاريخ  محل تولد و سال آخر -

  .اين دفترچه راهنمافصل سوم  3وست شماره پي
ايـن دفترچـه راهنمـا،    فصل سوم  3شماره وست پيبا توجه به جدول مربوط در ) با توجه به حكم اشتغال(در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت  -

  .رشته و مركز آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد
هاي زير پوشش  هنر و فني و مهندسي محدوده جغرافيايي پذيرش دانشجو عالوه بر جدول شهرستان موزشيهاي آ هاي مربوط به گروه در كليه رشته محل :1 تذكر

  .شود استاني هم انجام مي ـي مراكز و واحدهاي ذيربط به صورت بوم
  .توجه داشته باشند 9513يك آزمون سراسري سال  دفترچه راهنماي شماره 39مندرج در صفحه  »خيلي مهمتذكر «داوطلبان بايد به  :2 تذكر

باشـند و در صـورت تمايـل     شتغال خود نمـي كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل ا -
عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل . توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند مي

  .باشد بررسي نمي



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                                 فصل اول                                                              

  فصل اول  9صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  : غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات )1-9- 7
 خواهد بود و به  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و بر اساس  است  واحدي  نظام  غيرانتفاعيـ غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات  درسي  منظا -

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك  التحصيالن فارغ 
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
و   مـديريت   سـازمان   از طـرف   مؤسسـه   بـه   بودجـه   تخصيص  در صورت و فنĤوري   ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي  توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند  كشور استفاده  ريزي برنامه
ات هيـأت امنـاي   مصـوب ، بر اساس ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  انشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

كـه در آزمـون    غيردولتي ـ غيرانتفـاعي  ات آموزش عالي ها و مؤسس دانشگاهكليه لذا . مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدو مؤسسات  ها دانشگاه
  .، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايندنمايند سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  : )الكترونيكي(هاي مجازي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1
هـاي   اي، نشـريه  هـاي چندرسـانه   هـاي الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر، اينترنـت، ديسـك       گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

تـر   جويي در وقت و هزينه و در ضـمن يـادگيري بهتـر و آسـان     آمدها و صرفههاست كه با هدف كاستن از رفت و  هاي مجازي و نظاير اين الكترونيكي و خبرنامه
  .گيرد صورت مي

راحتي با استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس   توانند به شود به اين معنا كه دانشجويان مي طور غير همزمان انجام مي هاي الكترونيكي به برگزاري كالس  -
هاي آموزش الكترونيكي در شـرايط خاصـي ايجـاب     البته سيستم. ن كار را همزمان با استادان و يا ساير دانشجويان انجام دهنددرس شركت كنند، بدون اينكه اي

اين حالت بيشتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشگاهي و . مان وارد سيستم اينترنت شوندزكنند كه استادان و دانشجويان هم مي
 .شود در صورتي كه تجربه كردن فرآيندها و گرفتن بازتاب و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مييا 

 شود و دانشجو با اسـتفاده از تكنولـوژي اينترنـت، نيـازي بـه حضـور در       هاي آموزشي از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي هاي مجازي دروس و برنامه در دوره  -
واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشـجو بـه   در . هاي درس سنتي ندارد كالس
  .رود كار مي

  . رددگ باشد كه به صورت كتبي برگزار مي امتحانات يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم مي. براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد  -
 .باشد يهاي آموزشي مانند دانشجويان م شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آيين نامه در كالس آموزش مجازي حضور و غياب اينترنتي انجام مي  -
ها  مدارك اين دانشگاه. كنند باشد از دانشگاه دريافت مي ييد وزارت علوم و مراكز استخدامي ميأالتحصيلي مدرك رسمي خود را كه مورد ت دانشجويان بعد از فارغ  -

شـوند   ها پذيرفته مي داوطلباني كه در اين دوره. ها بدون محدوديت شركت نمايد تواند در مقاطع باالي دانشگاه در سطح جهاني نيز مورد قبول است و دانشجو مي
 .شندحداقل بايد داراي يك دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت را داشته با

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،دولتي و غيردولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهدر  »مجازي«هاي  از دانشجويان دوره -
ز پذيرفتـه  هـاي مربـوط تعيـين و ا    هيأت امنـاي دانشـگاه   مصوبات، بر اساس هاي مجازي ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسبت به پـذيرش دانشـجو اقـدام    » مجازي«هاي  دورهدر ، كه دولتي و غيردولتي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برساننمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :پرديس خودگردانهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 9

 سسـات آمـوزش  هـا و مؤ  برخي از دانشگاهو فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي خارج از كشور، عالي كشور   به منظور گسترش آموزش
  .ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو در اين دوره .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو ميمربوط عالي داخل با توجه به ضوابط  

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »پرديس خودگردان«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس هاي پرديس خودگردان ورهاساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دبر  -

دانشـجو اقـدام    نسبت به پـذيرش » پرديس خودگردان«هاي  دورهدر ها و مؤسسات آموزش عالي، كه  دانشگاهلذا آن دسته از . پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برساننمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
   ):اوليه(كارنامه نتايج علمي  )2

 :تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس            ، مـي 1395سراسـري سـال   ضـر در جلسـه آزمـون    حاهر يك از داوطلبـان  
www.sanjesh.org  درا مالحظه نماين روش زير كارنامه خود سهبه يكي از ) اوليه(كارنامه نتايج علمي و وارد شدن به بخش مشاهده:  

 سال تولد و شماره داوطلبي، شماره شناسنامه :شامل ،مشخصات فرديبا وارد كردن اطالعات آزموني و ) الف.  
 شماره شناسنامه و كدرهگيريشماره پرونده،  :شاملو مشخصات فردي  نام اعتباري ثبت سريالمشخصات با وارد كردن ) ب.   
 و شماره شناسنامه نام سريال ثبتشماره پرونده،  :لشام ،فرديمشخصات نامي و  با وارد كردن مشخصات ثبت) ج.   

     :توضيحات كلي )2- 1
 :كارنامه نتايج علمي از دو بخش عمده تشكيل شده است

 هاي زير است اي و تحصيلي داوطلب كه حاوي قسمت مشخصات شناسنامه: 
عنوان مدرك عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، ارجي، سهميه، وضعيت معلوليت، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، زبان خشماره پرونده، 

كد منطقه اخذ ديپلم، محل دانشگاهي،  آموزي پيش كد دانش، ديپلم آموزي كد دانشدانشگاهي،  سال اخذ مدرك پيشكد ديپلم، سال اخذ ديپلم، دانشگاهي،  پيش
نحوه تعيين سهميه و استان بومي ( تولد، استان بومي، ناحيه بومي و قطب بومي ل ما قبل ديپلم، محلاخذ مدرك پيش دانشگاهي، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سا

 ). است ن دفترچه درج شدهيا 6و  3 ترتيب در صفحاتداوطلب به 
 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 

در سـهميه    ها، رتبـه  نمره كل در هر يك از زيرگروهدرصد تĤثير سوابق تحصيلي، يك از دروس عمومي و اختصاصي،  در هر) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،
 رتبه كل در سـهميه، ها،  ماكزيمم نمره كل زيرگروههاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر ها، رتبه يك از زيرگروه در هر

هـاي روزانـه و    در دوره(بودن  رشته    خصوص مجاز به انتخاب كشوري، وضعيت داوطلب در ، رتبه))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(در سهميه  آخرين رتبه مجاز
 فرهنگيـان  ويـژه  اساس سوابق تحصـيلي، هاي با نوع پذيرش صرفاً بر و رشته غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانحضوري و مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم 

ديـپلم و   ، مشمول بودن و يا مشمول نبودن اعمـال سـوابق تحصـيلي، ميـزان تـأثير سـوابق تحصـيلي       )بهياران و) شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش(
نـور، غيرانتفـاعي،    در خصوص مراكز پيـام (هايي كه  مندي القهو وضعيت اطالعات داوطلب و عدر هر زيرگروه  سوابق تحصيليمثبت دانشگاهي، وضعيت تأثير  پيش

  .، اعالم نموده است)بهيار و كارمندي
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= 

= 

  نمره كل آزمون
 در زيرگروه الف

  نمره كل سابقه تحصيلي
 ديپلم در زيرگروه الف

نمره كل سابقه تحصيلي پيش  =
 دانشگاهي در زيرگروه الف 

صل از آزمون و سوابق تحصيلي حانمره كل 
 در زيرگروه الف دانشگاهي پيش  ديپلم و

3(

 : ها نمرات خام و نمره كل زيرگروه )2-2
با توجه به ضوابط آزمون سراسري  :نمره خام در هر درس -

براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صـحيح  
ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز گيرد و به  امتياز تعلق مي 3

اعم از عمـومي و  (خام در هر درس  لذا نمره. شود كسر مي
  :آيد به دست مي روبروبه درصد از رابطه ) اختصاصي

صي اختصا با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و
براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، . شود است، نمرات خام تراز مي

  .پذير نيست توسط داوطلب امكان) اعم از عمومي و اختصاصي(يافتن نمره تراز دروس 
وطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در آن نمره كل هر دا :نمره كل در زير گروه -

  .شود برابر مي 3شود كه ضريب دروس تخصصي  متذكر مي. باشد زير گروه مي
مجلس  26/2/1395مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور اهبا توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگ :نمره كل سابقه تحصيلي -

ثير سوابق تحصيلي در آزمون أميزان و نحوه ت 23/3/95مورخ  محترم شوراي اسالمي و براساس مصوبه ششمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو
 :باشد به صورت زير مي 1395سراسري سال 

 :نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم) الف
هاي رياضي و فيزيك،  آن دسته از ديپلمه .قه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال سابقه تحصيلي هستندنمره كل ساب

يي، يا چند درس آنها به صورت نها  و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه
به ميزان حداكثر  )سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  سراسري و

  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25
  :دانشگاهي نمره كل سابقه تحصيلي پيش) ب

دانشگاهي خود را از  مدرك دوره پيش دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه داوطلبان داراي مدرك پيش
است، مشمول اعمال و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده  اند به بعد اخذ كرده 1390-91سال تحصيلي 

به  )صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي 
  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  درصد به نسبت سوابق 5ميزان حداكثر 

  .شود ، هر دو مورد اعمال مي»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : توجه
 ---------------------------------------------------------------------------------  

               )ضريب مربوطه ×آزمون تراز دروس عمومي  اتنمر(مجموع  + 3 × )ضريب مربوطه ×آزمون تراز دروس اختصاصي  اتنمر(مجموع                              
                                      آزمونمجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) آزمونمجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                               

  

  
                                                         مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                                           )    ضريب مربوطه ×مؤثر ديپلم نمرات تراز دروس عمومي (مجموع +  3× ) ضريب مربوطه×  مؤثر ديپلماختصاصي  نمرات تراز دروس(مجموع               

  
                                                         دانشگاهي مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) هيدانشگا مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                             )    مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش عمومي ترازدروس نمرات( مجموع + 3×)مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش اختصاصي ترازدروس نمرات( مجموع      

  
   لفنمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه ا =) X-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( X )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف(     )4
  
  درزيرگروه الف دانشگاهي پيش وسابقه تحصيلي ازآزمون حاصل  كل نمره =) Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( Y )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش(     )5
  
    )Y( )انشگاهي در زيرگروه الفد نمره كل سابقه تحصيلي پيش+ ( X )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف(    )   6

  + )X-Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(                                                        
  

  .ارائه شده است 2و  1در نمره كل داوطلبان است كه در جداول دانشگاهي  ديپلم و پيشتاثير سوابق تحصيلي درصد به ترتيب، ميزان  Yو  X در روابط فوق مقدار
   .شوددر نظر گرفته مي) باشدكه مالك گزينش داوطلبان مي(به عنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه  6و  5، 4، 1با توجه به تاثير مثبت سوابق تحصيلي، ماكزيمم مقدار روابط 

-------------------------------------------------------------------------------- -  
ديپلم داوطلب با گـروه آزمايشـي وي يكسـان باشـد،      نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  مثبتبا تأثير همانگونه كه ذكر شد ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 

ثر وي بر اساس دروس مـؤثر موجـود   ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤ نوعاما اگر . خواهد بود% 25ميزان تأثير دروس مؤثر 
  ).شود جايگزين مي% 25محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 

  

  و نوع ديپلم در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيديپلم تأثير سوابق تحصيلي درصد ميزان  -1جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  نرـــه  م انسانيعلو  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9 51/19 21/20  16 92/17 18/18  25  25  25  رياضي فيزيك

  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9  25  25  25  25  25 57/18 68/17 11/17  علوم تجربي 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  علوم انساني 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  اسالمي ومعارف علوم 

باشد، ضرايب اين دروس از  مي 1394تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 
  .درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد

=

1(

2(
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داوطلـب بـا گـروه آزمايشـي وي       دانشـگاهي  درصد است؛ به طوري كه اگر رشته پـيش  5با تأثير مثبت و حداكثر   دانشگاهي همانگونه كه ذكر شد، ميزان تأثير نمرات دروس پيش
داوطلب با گروه   دانشگاهي درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پيش 5به بعد اخذ شده باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر  1391  دانشگاهي از سال يكسان باشد و نمرات تمامي دروس پيش

بـراي   .شـود درصـد جـايگزين مـي    5جـاي   آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كـل بـه  
است، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصـيلي كسـر    1391كامل موجود نيست يا سال اخذ آنها قبل از سال  داوطلبان مشمول كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به طور

  .خواهد بود) 2(هاي آزمايشي مختلف براساس جدول شماره  و گروه  دانشگاهي درصد تأثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش .خواهد شد
  دانشگاهي و نوع پيش در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيدانشگاهي  پيش سوابق تحصيليدرصد ميزان تأثير  -2جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  هـــنر  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
 89/3 89/3 89/3 89/3 63/2 63/2 63/2  2/3 27/2  2/3  2/3 39/3 39/3 76/1 93/3  12/4 93/3 24/3 06/3  5  5  5  ي فيزيكرياض 
 89/3 89/3 89/3 89/3 63/2 63/2 63/2  2/3 27/2  19/2  19/2  19/2  19/2 13/1  5  5  5  5  5 95/2 86/2 86/2  علوم تجربي 
  5  5  5  5  5/2  5/2  5/2  5/2 14/2  5  5  5  5  5  14/2 88/1  14/2 67/1 67/1  88/1  5/1  5/1  علوم انساني 
 33/3 33/3 33/333/3 67/1 67/1 67/1 67/1 43/1  5  5  5  5  5 43/1 25/1 43/1  11/1  11/1  25/1  1  1  اسالمي ومعارف علوم 
 89/3 89/3 89/3 89/3  5  5  5  5  5  19/2  19/2  19/2  19/2 13/1 84/1 59/1 84/1  4/1  4/1  59/1  25/1  25/1  هنر 

باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق  مي 1391سال قبل از براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها : توجه* 
  .تحصيلي كسر خواهد شد

 :ها بهـــرت )3-2
 ،باشـند  كـل برابـر داشـته      داوطلبان چنانچه نمره. شود دهي مي ر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبهكل داوطلبان در هر زيرگروه و ه  نمره :در سهميه در هر زيرگروه  رتبه

  .شود تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. رتبه يكساني خواهند داشت
كـل برابـر رتبـه يكسـاني       داوطلبان با نمره. شود دهي مي ل داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبهك  نمره : كشوري در هر زيرگروه  رتبه

  .شود تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. خواهند داشت
  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي نمره كل رشته ،4ب يدن درس تخصصي بهياري با ضربا اضافه كر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته
داوطلبـان  . شـود  دهـي مـي   هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :رتبه كل در سهميه

اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخـاب رشـته بايـد بـه رتبـه در      (باشند رتبه يكساني خواهند داشت  ه برابر داشت  چنانچه نمره
وجـه نبايـد     هـيچ   داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«سهميه و رتبه كشوري 

  ).را مالك قرار دهند سهميهكل   رتبه
  .باشد داوطلب مي) )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه  :آخرين رتبه مجاز

. شـود  دهـي مـي   ه ترتيب نزولي مرتب شده و رتبهگرفتن سهميه داوطلبان اين نمره ب نظر هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 
اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبـه در سـهميه و رتبـه    ( برابر رتبه يكساني خواهند داشت  داوطلبان با نمره

را كشـوري  كل  وجه نبايد رتبه  هيچ  وستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، بهداوطلبان براي مقايسه خود با د. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«كشوري 
  ).مالك قرار دهند

 : اير توضيحاتس) 2- 4
و مؤسسـات   نـور  پيامدانشگاه سسات آموزش عالي ؤمندي خود را جهت تحصيل در مراكز و م چنانچه داوطلب عالقه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي آموزش عالي
پـرديس  حضـوري و مجـازي و    ، نيمـه )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره: بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

و  بهيـاران  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آمـوزش و پـرورش  ( فرهنگيانويژه ، تحصيليصرفاً بر اساس سوابق با نوع پذيرش  هاي ، رشتهغيرانتفاعي و نور م، پياگرداندخو
  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي

  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به ر چند گروه آزمايشي شركت كردهشود كه اطالعات فوق براي داوطلباني كه د خاطر نشان مي: نكته
  :گزينش دانشجو )3

  :باشد مي )تحصيلي سوابق مثبت اعمالو آزمون نمراتبا(براساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1
 :متمركز روش -

شدگان در  ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميو حسب ضوابط سوابق تحصيلي كه فقط نمرات آزمون   ز، روشي استروش گزينش متمرك
ل اكتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين بر اساس نمره ك و...) از نظر سهميه، بوم و ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي

هاي  گزينش اغلب رشته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد
  :گردد شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام مي ر اعالم اسامي پذيرفتهبه منظو .گيرد مي صورتها و مؤسسات آموزش عالي به روش متمركز  دانشگاه

  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به بررسي كدرشته -
  .گيرد داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي اي كه بين هر و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -
  .شدگان نهايي اعالم اسامي پذيرفته -

هايي هستند كه در پذيرش آنها شرايط خاصي از  رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
مطـابق ظرفيـت هـر    با اعمال نتايج مراحـل فـوق،   ها  شدگان نهايي اين رشته شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و  قبيل مصاحبه،

  . شود هاي متمركز اعالم مي ها به همراه ساير رشته شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميكدرشته 
  :متمركز نيمه  روش -
نظيـر    ديگـري   اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

ها را انتخـاب كـرده و در    كه كد اينگونه رشته  دسته از داوطلباني  بين آن هاي متمركز و از جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  مصاحبه، معاينه، آزمون
برابـر ظرفيـت بـراي انجـام      شدگان چند اسامي معرفي. گيرد صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت مي  به اند،  اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده

متمركز عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر       هاي نيمه در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود ي و يا عملي اعالم ميمراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علم
 . گردد شدگان نهايي اعالم مي شود و اسامي پذيرفته رشته نيز مالك قرار داده مي

 بـا توجـه    هر رشته  متمركز تا چند برابر ظرفيت نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به 

  منظـور اسـتخراج   متمركز به  نيمه  هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  متمركز پذيرفته نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره
  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست
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  فصل اول  12صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

 داوطلبـان   عمـومي   هـاي  صـالحيت   بررسـي   نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  لك  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان 
  نوبت  يك  عنوان  هاي روزانه، به متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  مصاحبه در  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   از حداكثر دو نوبت
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  وليقب مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
شـوند و   مـذكور پذيرفتـه     هـاي   رشـته  يـا   رشـته    گـزينش    مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

رفتـار   انتقـالي    هماننـد دانشـجويان    و با آنان لغو گرديدهمتمركز  در رشته  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   يي نها  شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  فهرست
  .خواهد شد

گيرند، توصـيه   قرار مي) هاي بومي انند رشتهم(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته :نكته مهم
هاي متمركـز   بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته. متمركز خودداري نمايند هاي نيمه شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته مي

 . مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد متمركز قرار گيرند، هاي نيمه شدگان نهايي رشته داراي تعهد، در رديف پذيرفته
متمركـز از   هاي تحصيلي نيمه اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته شود، بنابر ماه اعالم مي ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -

  . دخواهد بو) ماه بهمن(نيمسال دوم 
 پذيرنـد، در  متمركـز دانشـجو مـي    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سال آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -

  محـل   و يا ارگان يا سازمان  كد وزارتخانه  و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1394/ 29تا تاريخ   صورتيكه
  .ه عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت براي مصاحبه در رشته مربوط، قرار خواهند گرفتباشند، ب  نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و  متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي هاي نيمه تهمعرفي چند برابر رش -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه در رديف پذيرفته

  :باشد مي سوابق تحصيليكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس ي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اسـاس سـوابق تحصـيلي انجـام      ظرفيت دانشگاه% 70ها، پذيرش براي حدود  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه در راستاي اجراي

روزانـه، نوبـت دوم   : هـاي مختلـف اعـم از    در دوره ها و مؤسسات آموزش عـالي  برخي از دانشگاههاي  پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1395اسري سال آزمون سردر . شود مي
پـذيرش در  . پذيرد صورت مي) كتبي ديپلممعدل (صرفاً براساس سوابق تحصيلي با توجه به تعداد متقاضيان آنها،  ...و  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،نور دانشگاه پيام، )شبانه(

داوطلبـان واجـد شـرايط    ديـپلم   معـدل كتبـي  فقط در اين روش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كليه كدرشته
از نظر سهميه، بـوم و  ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد طور يكجا اعالم مي شدگان در يك مرحله و به ذيرفتهپ  گيرد و اسامي مالك و مبناي پذيرش قرار مي

، در صـورت وجـود ظرفيـت    )در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد ( ، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري داردمعدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) 
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته. ودش معرفي مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
  .گيرد لب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مياي كه بين هر داوط و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان      صورت مي) معدل كتبي ديپلم(از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي : تبصره
وت اشود متفاوت باشد، درصد اعمـال معـدل كتبـي متفـ     متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي....) ساني و رياضي، تجربي ، ان(

  .دارد معطوف مي زيررا به جدول خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان 
  وجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشيبا ت) معدل كتبي ديپلم(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  

  گروه آزمايشي
  رياضي فيزيك

  )10كد (
  علوم تجربي

  )11كد (
  ادبيات و علوم انساني

  )12كد (
  علوم و معارف اسالمي

  )19و  18 هايكد(
  ساير عناوين ديپلم

  )20و  17، 16، 15، 14، 13كدهاي (
  4/31  4/31  4/31  4/74  100  علوم رياضي و فني

  4/31  4/31  4/31  100  9/80  م تجربيعلو
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  8/69  8/69  8/69  100  100  هـــنر
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان

  :انتخاب رشته )4
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است با مراجعه بـه سـايت سـازمان سـنجش      پذير مي ق اينترنت امكانبا توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طري) الف
هـاي انتخـابي    هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشـته  نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند از كنترل مجدد كدرشته خود را پرينت و بعد
پـرديس  حضوري و مجـازي و   ، نيمه)شبانه(نوبت دوم روزانه و «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«، با درج كلمه شما با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن) ب

هاي با نوع پذيرش صرفاً بـر اسـاس سـوابق     و رشته غيرانتفاعي سساتؤپيام نور، مدانشگاه  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش( خودگردان، ويژه فرهنگيان
از شـما  هـا و وضـعيت    بهتمام اطالعات مربوط به نمرات خام، رتايد، در كارنامه اوليه شما  ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده .مشخص شده است تحصيلي

بايست در انتخـاب رشـته بـه وضـعيت مجـاز بـه        لذا مي .است  شدهتعيين د، يا هايي كه شركت كرده نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه
  .انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد

  .توانيد انتخاب رشته كنيد ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( آزمايشيهاي تحصيلي هر گروه  از دوره) ج
به تعـداد دلخـواه،   توانند در صورت تمايل  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1395در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  )د

بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند كدرشته نيمه
  .ه معرفي خواهد شدهاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاين متمركز با توجه به اولويت كدرشته نيمه 2حداكثر در 

، فقط يـك فـرم   )باشند اعالم عالقمندي كردهها  اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
، فقط )محل كدرشته 150حداكثر ( هاي انتخابي خود را اين الزم است كليه كدرشته بنابر .گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 

  .ديم وارد نمايردر اين ف
همچنـين انتخـاب   آزمون و  به روش پذيرش باهاي تحصيلي  اند، مجاز به انتخاب رشته شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1395داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

هـايي كـه در آن اعـالم عالقمنـدي      و در دوره  هاي آزمايشي كه در آن شركت نمـوده  در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً رشته
  .باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت اند، مي نموده

در صورتيكه قـبالً در آن گـروه    -1: باشند اند، مي شدهنهايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته  مند به انتخاب رشتهاين دسته از داوطلبان چنانچه عالق: تبصره
گروه آزمايشـي مـورد نظـر     نام در آزمون چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي اند نيازي به پرداخت وجه عالقمندي براي گروه نام نموده آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به  ريال را از طريق كارت 000/180اند بايستي ابتدا هزينه اعالم عالقمندي براي گروه آزمايشي مربوط يعني مبلغ  نبوده
  . انتخاب رشته اقدام نمايند



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                                 فصل اول                                                              

  فصل اول  13صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

بـا  بـه روش پـذيرش   هاي تحصيلي  منحصراً مجاز به انتخاب رشته ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  ب رشته نشدهمجاز به انتخا 1395در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
داده جازه تأييد و ادامه مراحل انتخاب رشته اينترنتي به آنان ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي اعمال سوابق تحصيلي

  .خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدي را ادامه دهند يانتخابهاي  اولويت، از مربوطهاي  نسبت به حذف كدرشته در همان مرحله بايست نخواهد شد و مي
هـاي مربـوط    توانند رشته اند، مي نام نموده ثبت 1395بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال  -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره

اند و عالقمند بـه انتخـاب رشـته از     نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت به گروه يا گروه
هاي بانكي عضو شبكه  ريال را از طريق كارت 000/180هاي آزمايشي مربوط يعني مبلغ  اعالم عالقمندي براي گروه بايست ابتدا هزينه باشند مي هاي آزمايشي مي ساير گروه

  . شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند
انـد، در صـورت    نـام نمـوده   ثبـت  1395در آزمون سراسري سال ) هاي خارجي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي ) ح

هـاي بـانكي عضـو شـبكه شـتاب       ، منحصراً از طريق كارت)ريال 000/180هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  تمايل در اين مرحله مي
  .هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي اقدام نمايند هاي آزمايشي مربوط از بخش رشته از گروه يا گروه  بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته

توانـد متقاضـي يـك گـروه آزمايشـي       هر داوطلب مي) سوابق تحصيلي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
متقاضـي دو گـروه   همزمـان  توانـد   بديهي است يك داوطلب نمـي . هاي خارجي باشد و دو گروه آزمايشي هنر و زبان )ربي و علوم انسانيعلوم رياضي و فني، علوم تج( اصلي

  . باشدهاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني  يعني گروههاي آزمايشي اصلي  آزمايشي از گروه
  :تذكرات -
هايي كه اجازه انتخاب رشته به شـما   هاي آزمايشي و دوره عيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهدر انتخاب رشته بر اساس وض -

 .ته از آنها را نداريد، باطل استهايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب رش هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. داده نشده، خودداري نمائيد
ه بر اساس كهايي را انتخاب كنيد كه عالوه بر اين ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .را دارا باشيد كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و ضوابط آنها
   :هاي انتخاب رشته مالك -
كه به همراه كارت ورود بـه  و راهنماي شركت در آزمون مذكور  1395آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش  هاي سازمان مندرج در هفتهاطالعيهو همچنين  به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
  .كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيد

هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس      در رشته(و يا معدل كتبي ديپلم هاي انتخابي ه يا رشتهدر گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشت -2
هـاي  لذا الزم است در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبـه . رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست. مالك خواهد بود، )سوابق تحصيلي است

 .جه نمائيدها توخود در زيرگروه
درج گرديـده و نيـز توضـيحاتي كـه در مقابـل سـتون       راهنمـا  اين دفترچـه  فصل سوم وست پي 2بخش ها و مؤسسات آموزش عالي كه در به كليه ضوابط و شرايط دانشگاه -3

 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل مالحظات برخي از كدرشته
خانواده، محيط آموزشي، افراد : مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار عبارتند از. شودن شامل عوامل بيروني و عوامل دروني ميعوامل تأثيرگذار بر انتخاب رشته تحصيلي داوطلبا -4

هـاي  هـا، ويژگـي  هـارت ها و م ها، اعتقادات، تواناييعالقه، ارزش: ها و عوامل دروني مهم تأثيرگذار بر اين امر عبارتند ازهاي همساالن و رسانهتأثيرگذار در زندگي فرد، گروه
شود جهت انتخاب رشته صحيح و آگاهانه از نظرات افرادي استفاده كنيد كه داراي اطالعات كافي باشند و به آنها اطمينان و اعتماد توصيه مي. شخصيتي، اهداف و تجربيات

ها و شرايط خاص خـود را در   همچنين سعي كنيد محدوديت. برداري نمائيدبهرهداريد و از منابعي كه جهت باال بردن آگاهي شما در اين زمينه توسط سازمان منتشر گرديده، 
  .گيري كنيد بندي و بر اساس نتايج حاصله، تصميم هاي الزم، جمع نظر داشته، تصوير روشني از عوامل دروني فوق داشته باشيد و پس از انجام مشورت

  :فرايند انتخاب رشته -
  .زمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيدكارنامه اوليه را از طريق سايت سا -1
دقيق مندرجات آن  يافت و نسبت به مطالعهدرسايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه( 1395هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدخراج و در فرم پيشهاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استكدرشته -3
هاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را مشاهده مراجعه و به يكي از روش  www.sanjesh.org:يسازمان سنجش آموزش كشور به نشانبه سايت اينترنتي  -4

 :افزار انتخاب رشته الزامي است د به نرم، لذا آماده داشتن اطالعات مورد نياز براي ورونمائيد
 شماره شناسنامه)رقمي 12( نام وارد كردن اطالعات سريال ثبت) روش اول ،. 
 وارد كردن شماره پرونده، كد ملي، شماره سريال شناسنامه) روش دوم.  
 كد ملي)رقمي 16( نام گيري ثبترهوارد كردن شماره ) روش سوم ،.  

 .اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، تأييد نمائيده، اطالعات شناسنامهقبل از تكميل فرم انتخاب رشت -5
 .نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورت دقيق اقدام كنيدهاي انتخابي خود از روي فرم پيشنسبت به وارد كردن كدرشته -6
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيدبه پيامدر مرحله بعدي  -7
در اين مرحله عناوين . ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

اصالح  كد مربوطه راايد، به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه كرده. شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگرهها در دورشته
 .شود، مورد تأييد شما است، به مرحله بعد برويدكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. نمائيد

شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شده خود را شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته رحله رسيددر آخرين م -9
 .نزد خود نگه داريدبصورت محرمانه  1395چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

    :تذكرات مهم
هاي  ها و دورههاي محل دانشگاهها، شهرها، دانشگاه محل رشتههاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته

 .انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد ادامه دهيد و در پايان از فرم رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2

بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون  هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي آن دسته از داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته -3
 www.azmoon.org: به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي با كد دسترسي مندرج در كارنامهسراسري و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته 

 .مراجعه نمايند


