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توصيههاي مهم ،به كليه مسؤلين محترم آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي:

با توجه به اينكه بررسي و تأييد اطالعات دريافتي كليه پذيرفتهشدگان از پرتال اين سازمان ،با اصلل ملدار

ارائه شده از سوي داوطلبان ،عيناً توسط كارشناسان محترم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي صورت ميگيرد؛ للذا ززم

است كليه موارد مندرج در اين دستورالعمل ،به دقت مطالعه و مد نظر قرار گيرد؛ تا هيچگونه مغلايرتي بلين اطالعلات و
مدار

ارائه شده وجود نداشته باشد .در صورت وجود مغايرت در هر يك از اطالعات موجود ززم است مطلاب بنلدهاي

اعالم شده در اين دستورالعمل در پايان مرحله ثبتنام و بطور يكجا و تا تاريخهاي مشخص شده در اين دستورالعمل به اين
سازمان اعالم و پيگيري شود.



شايان ذكر است هر زماني كه مشخص گردد كه در اطالعات موجود در پرتال و ملدار

ارائله شلده توسلط

داوطلبان ،مغايرتي وجود داشته باشد و يا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نسلبت بله رعايلت بلوابط ،متلوبات و

آييننامههاي مربوط اقدام ننموده باشند ،قبولي داوطلب لغو و كليه مسئوليت آن بر عهده مؤسسه آموزش علالي ذيلربط
خواهد بود .لذا خواهشمند است نسبت به مطالعه دقي و اجراي مفاد اين دستورالعمل ،اقدام مقتضي بعمل آيد.



بمناً مقتضي است پس از دريافت فرم اطالعات قبولين و كارنامه تغيير رشته و انتقال پذيرفتهشدگان سال جاري

از پرتال نسبت به ذخيره و نگهداري آن اقدام ززم صورت پذيرد.
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الف) مدار

مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفتهشدگان كدرشتههاي امتحاني (پذيرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي) ميبايست حسب مورد مطابق
جدول ذيل ،مدارك الزم را براي ثبتنام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهيه و تحويل نمايند.
رديف

مورد (ديپلم يا مدر

تحتيلي)

7-7

2-7

نظام قديم آموزش متوسطه

9-7
7-2
2-2
9-2

نظام جديد آموزش متوسطه

نوع مدر

توبيح و موارد بررسي

 اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش سـالهدبيرستان و يا هنرستان بـا مهـر و اميـاي مـدير دبيرسـتان و يـا
هنرستان با درج نوع ديپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

 بخش و شهرستان محل اخـذ ديـپلم ،سـال مـا قبـل و دو سـالماقبل ديپلم ميبايست با سه سـال تحصـيل منـدرج در ليسـت
يكسان باشد.
 تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول ودوم بايد حداكثر تا پايان  79/6/11باشد.
 عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج در فايـل اطالعـايكسان باشد.

 گواهي تحصيلي سال ماقبل و  2سال ماقبـل ديـپلم بـا درجبخش و شهرستان محـل تحصـيل بـا مهـر و اميـاي مـدير
دبيرستان و يا هنرسـتان بـا درج بخـش و شهرسـتان سـال
ماقبل و  2سال قبل از ديپلم.
 اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديـپلم ناـام قـديم بـا قيـدمعدل كتبي ديپلم با امياء و ممهور بـه مهـر دبيرسـتان يـا
سازمان آموزش و پرورش.
 اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيشدانشگاهي با مهـر و اميـايمــدير مركــن پــيشدانشــگاهي بــا درج رشــته تحصــيلي ،بخــش و
شهرستان محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي.
 اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه ناام جديد با مهـر و اميـايمدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ
مدرك.
 اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهـر و اميـاي مـديردبيرستان و يا هنرسـتان بـا درج بخـش و شهرسـتان محـل اخـذ
مدرك.

4-2

 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه ناام جديد (رياضي فينيـك،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) در هـر يـك از
سالهاي  1131به بعد با امياء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش
و پرورش.
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اصــل كارنامــه تحصــيلي دوره پــيشدانشــگاهي (رياضــي فينيــك،
علومتجربي ،علوم انساني ،علوم و معـارف اسـالمي و هنـر) ازسـال
1171با امياء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
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دانشجويان :اخراجي آموزشي و يا
انترافي مؤسسات آموزش عالي

دارندگان مدر  :معادلكارداني

دارندگان مدر

كارداني

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
دارندگان مدر

كارداني گروه

آموزشي پزشكي

دارندگان مدر

كارداني پيوسته

 -اصل فرم انصراف از تحصيل

 -اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي در دورهي معادل.

 اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم). در كنار اسـامي ايـ دسـته از پذيرفتـه شـدگان در ليسـتدانشگاه عالمت "*" و در فايل ارسـالي در ذيـل سـتون 11
عدد  1اختصاص داده شده است.
 اصل و يا گواهي مدرك كـارداني پيوسـته آموزشـكدههـاي فنـي وحرفــهاي ،دانشــگاه جــام علمــي – كــاربردي و يــا دانشــگاه آزاد
اسالمي.
 اصل يـا گـواهي تحصـيلي سـال اول ،دوم و سـوم دبيرسـتان و يـاهنرستان با مهر و امياي مدير دبيرسـتان و يـا هنرسـتان بـا درج
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 مــدرك كــارداني پيوســته بــدون شــرط معــدل ب ـه جــاي مــدركپيشدانشگاهيبراي پذيرفتهشدگان مالك عملوقابلقبول ميباشد.
 در كنار اسامي اي دسته از پذيرفته شدگان در ليسـت دانشـگاه يـافايل اطالعا ارسالي عالمت "*" و در فايل ارسالي در ذيل ستون
 11عدد  1اختصاص داده شده است.

 رشــتههــاي تحصــيلي گــنينش صــرفاً بــر اســاس ســوابقتحصيلي (معدل كتبي)

 تاريخ اخذ دوره پيشدانشگاهي در هر يك از رشتههاي تحصيلينيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان  79/6/11باشد.
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيشدانشـگاهي ،اخـذديپلم و سال ماقبل از ديپلم ميبايسـت بـا سـه سـال تحصـيل
مندرج در ليست يكسان باشد.

 بررسي دقيق نمرا دروس موثر در كارنامه با نمرا منـدرج درليستها و يا اطالعا دريافتي از پرتال سازمان.
 بررسي معدل كتبي ديپلم ناام جديد آموزش متوسطه يـا ناـامقديم آموزش متوسطه براي پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصـيلي
پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي.
 عنوان ديپلم و پـيش دانشـگاهي ارائـه شـده بـا عنـوان ديـپلم وپيشدانشگاهي مندرج در فايل اطالعا يكسان باشد.
دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانـهدانشــگاههــا و مؤسســا آمــوزش عــالي حــداكثر تــا تــاريخ
 1176/12/22الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه
حساب كامل تأييد شده دانشـگاه و اداره كـل امـور دانشـجويان
داخل ارائه نمايند( .فرم شماره  – 1ص 11دفترچه شماره )1
 در خصــوص دارنــدگان مــدرك معــادل مفــاد بخشــنامه شــماره 2/99611مورخ  72/5/23معاونت آموزشي وزار متبوع مـالك
عمل بوده و بررسي هاي الزم مي بايست براساس ايـ بخشـنامه
صور گيرد .ضمنا قبولي پذيرفتهشدگان داراي مـدرك معـادل
كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نميباشند ،لغو خواهد شد.

 تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 79/6/11 پايـان طـرح نيـروي انسـاني تـاريخ ( 79/6/11فـار التحصـيالنرشته هاي گروه آمـوزش پنشـكي) پذيرفتـهشـدگانرشـتههـاي
تحصيلي نيمسال اول و يا  79/11/12براي رشتههاي تحصـيلي
نيمسال دوم باشد.
 با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 79/6/11 -شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد.

 بخش و شهرستان محـل اخـذ سـال تحصـيلي اول ،دوم وسوم ميبايست با سهسال ذكر شده درليست يكسانباشد.
 بررسي معدل كتبي ديپلم ناام جديـد آمـوزش متوسـطهبراي پذيرفتهشدگان رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بـر
اساس سوابق تحصيلي .ديپلمه هاي فنـي مشـمول سـوابق
نميشوند.
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كارمندان دولت

 -اصل حكم مرخصي ساالنه ياموافقترسميوبدون قيدوشرط.

 -نمونه فرم شماره  12صفحه 23

3

گواهي اشتغال

 تصــوير حكــم كــارگنيني بــراي كاركنــان رســمي ،پيمــاني،شــايلي و بازنشســتگان وزارتخانــههــاي علــوم ،تحقيقــا و
فنــاوري و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پنشــكي و ســاير
مؤسسا آموزشي تابعه وزارتخانههاي مذكور.

 براي استفاده از تخفيف  52درصـدي (بـه اسـتناد تصـويبنامـهشماره  17311 22671هـ مورخ  1199/5/17هيا وزيـران)
در يكي از رشتههاي تحصـيلي دوره شـبانه (مقـاط كـارداني و
كارشناسي) براي خود و يا فرزندانشان.

دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 1
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كاركنان رسمي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
و پژوهشي وابسته پذيرفتهشده در
رشتههاي تحتيلي نوبتدوم (شبانه)

77

كاركنان دانشگاهها و دانشكدههاي علوم
پزشكي پذيرفته شده در رشتههاي
تحتيلي نوبت دوم(شبانه)
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بهياران پذيرفته شده
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سهميه مناط محروم

سهميه داوطلبان شهرستانهاي:
اسالمآباد غرب ،پاوه ،ثالث باباجاني،
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جوانرود ،دازهو ،روانسر ،سرپل ذهاب،
قترشيرين ،گيالنغرب و همچنين
بخشهاي كوزران و ماهيدشت شهرستان
كرمانشاه در استان (استان كرمانشاه)
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سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در
استان هرمزگان

توبيح و موارد بررسي
نوع مدر
 حداكثر س  15 ،سال تمام به هنگام ثبـتنـام در آزمـونسراسري بوده است .در ييـر اينصـور قبـولي آنـان لغـو
 اصل حكم اسـتخدامي و يـا گـواهي رسـمي مشـمول سـازمانميشود.
اداري و استخدامي كشور.
 در ذيل ستون كد ارگان اي دسته از پذيرفتـه شـدگان درليستهاي ارسالي ،اعداد  11و يا  12درج گرديده است.
 اصل گواهي مبني بر داشت شرايط بـومي و همننـي داشـت  -محدوديتي از لحاظ س ندارند.حداقل  1سال سابقه يكـي از انـواع اسـتخدام در اسـتان محـل  -در ذيل ستون كد ارگان اي دسته از پذيرفتـهشـدگان در
ليستهاي ارسالي اعداد  11و يا  11درج گرديده است.
قبولي.
 معرفينامه مبني بر داشت  1سال خـدمت ،اعـم از دولتـي يـاييردولتي به عنوان بهيار در اسـتان محـل خـدمت اشـتغال بـا
 رشته تحصيلي قبولي :پرستاري.تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.
 در ذيل ستون موارد (بهياري) در ليست كد به كد ارسـالي ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري ناام قـديم يـا ديـپلمعدد  1درج گرديده است.
بهياري ناام جديد به همراه مدرك پيشدانشگاهي (كـه تـاريخ
اخذ آن حداكثر تا  76/6/11باشد).
 پذيرفته شده ميبايست حسـب مـورد و بـا توجـه بـه كـدكدرشتههاي مندرج در دفترچههاي انتخاب رشته تحصيلي:
قبولي بومي يكي از استانهاي :ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و
 علوم رياضي و فني (صفحا  55و )56بختيــاري ،سيســتان و بلوچســتان ،كردســتان ،كرمانشــاه،
 علوم تجربي (صفحه )92كهگيلويه و بويراحمد ،لرستان و هرمنگان مطـابق ضـوابط
 علوم انساني (صفحا  12و )11مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشـتههـاي تحصـيلي
 هنر (صفحه )17دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي (شماره  )2باشد.
 زبانهايخارجي (صفحا  15و )16كدرشتههاي مندرج در دفترچههاي انتخاب رشته تحصيلي:
 بومي يكي از بخشهاي شهرستانهاي ذيربط. علوم رياضي و فني (صفحه )59 محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم و يـا علوم تجربي (صفحه )91ســوم و يــا پــيشدانشــگاهي در يكــي از بخــشهــا و يــا
 علوم انساني (صفحه )11شهرستانهاي ذيربط باشد.
 هنر (صفحه )17 تاييديه از سوي فرمانداري. -زبانهاي خارجي (صفحه )16

داوطلبان مشمول توضيحا بند «د» صفحه  8دفترچه
راهنماي انتخاب رشته

سهميه داوطلبان شهرستانهاي جنوب

76

استان كرمان (جيرفت ،عنبرآباد،
كهنوج ،رودبار ،قلعهگنج و منوجان) و

داوطلبان مشمول توضيحا بند «ب» صفحه  0دفترچه
راهنماي انتخاب رشته

 مالك بومي :ارائه گواهي سكونت مستمر به مد  1سالدر شهرستان ابوموسي.
 مالك بومي :ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سـه سـالآخر و همنني محل تولد در يكي از شهرهاي مذكور

شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

71

سهميه  %91دانشجوي بومي از محل
اصالح قانون عدالت آموزشي ،متوبه
سال  7932مجلسمحترم شوراي اسالمي

 ارائه مدرك دال بر بومي بودن بـا توجـه بـه محـل قبـولي در اخذ تعهد خدمت بصور محيري مبني بر  1برابـر طـولرشته هاي تحصيلي منـدرج در صـفحا  62تـا  67دفترچـه
مد تحصيلي از پذيرفته شده.
راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي
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 -اصل شناسنامه به انيمام  2نسخه تصوير از تمام صفحا آن
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 -اصل كار ملي به انيمام دو برگ تصوير پشت و روي آن
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كليه پذيرفتهشدگان
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  6قطعه عكس تمامرخ  1×1تهيه شده در سال جاري اصل و كپي دفترچه بيمه (در صور دارا بودن) اعم از خدمادرماني ،تامي اجتماعي ،ارتش و...

------------------------------------ لطفا به توضيحا منـدرج در صـفحه مربـوط بـه مغـايرعكس توجه كافي مبذول شود.
-------------------

 بايد واجد شرايط عمومي قيد شده در دفترچه راهنمـاي و------------------ثبتنام شركت در آزمون (شماره  )1باشند.
 با توجه به يكي از بندهاي مندرج در صـفحه  16دفترچـه مدرك وضعيت ناام وظيفه.كليه پذيرفتهشدگان (برادران)
راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون (دفترچه شماره )7
 جداول نقص عيو ييرمـوثر در فعاليـت مطلـوب حرفـهايگروه هاي آزمايشي پنجگانه در صفحه  7بخش پيوستهـا
برخورداري از توانايي جسمي ززم
------------------درج گرديده است .الزم به ذكـر اسـت بخـش پيوسـت در
متناسب با رشته قبولي
قالــب يــك فايــل  pdfدر ســايت ســازمان بــه نشــاني
 www.sanjesh.orgقابل مشاهده و دريافت ميباشد.
قبـــل از نـــام و نـــامخـــانوادگي وضـــعيت ايــ دســـته از
پذيرفتهشدگان در ليست و فايل به ترتيب با اعداد
گواهي اخذ مدرك تحصيلي از پذيرفتهشدگان داراي مدرك
( :)7دانشجوي انصرافي :)0( ،دانشجوي دوره روزانه،
كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد.
( :)0دانشجوي دوره ييرروزانه :)8( ،فار التحصـيل مقطـ
وبعيت تحتيلي (بند  92تقابانامه)
و دريافت فرم مخصوص انصراف قطعي تا تاريخ 36/70/03
كارداني :)5( ،فار التحصيل مقط كارشناسي،
از پذيرفتهشدگاني كه دانشجوي دوره روزانه بودهاند :)6( .فار التحصيل مقط كارشناسي ارشد و باالتر،
( :)7هينكدام ،مشخص گرديده است.
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دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
توبيحات و نكاتي در ختوص رديفهاي جدول فوق:
 -رديف :2

* با توجه به برگناري امتحانا جبراني دوره پيشدانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ،در صورتي كه پذيرفتهشدگان در زمان ثبتنام موفق به ارائه
گواهي پيشدانشگاهي نگردند ،الزم است از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيشدانشگاهي تا تاريخ  79/9/12اخذ شود .بديهي است در صور عدم
ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  79/9/12قبولي آنان لغو ميگردد .ضمناً مسئوليت رعايت اي موضوع و تبعا ناشي از عدم رعايت آن ،عيناً بعهده
مؤسسه آموزش عالي است و عدم رعايت آن تخلف محسوب ميشود.
* با توجه بـه بخشـنامه شـماره  162/221116مـورخ  71/12/13رياسـت محتـرم مركـن سـنجش آمـوزش و پـرورش (منـدرج در صـفحه  )15كليـه
پذيرفتهشدگان ميبايست به همراه تصوير گواهي پيشدانشگاهي خود به «دفاتر پيشلخوان خلدمات دوللت» مراجعـه و تائيديـهي تحصـيلي (ارزش
تحصيلي) از اداره آمـوزش و پـرورش محـل تحصـيل خـود را درخواسـت نماينـد و رسـيد آن را در زمـان ثبـتنـام بـه دانشـگاه ارائـه دهنـد .كليـه
پذيرفتهشدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعالم نمايند.
 -رديف :9

دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع آيي نامه آموزشي و همنني دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا
كارداني) را اخذ نمودهاند نين مانند مقررا مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همنني اداره كل امور
دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزار ذيربط و در صور نداشت مشكل ناام وظيفه (براي برادران) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته
نداشته و حق ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده را دارا ميباشند .بديهي است اي دسته از داوطلبان ميتوانند كليه تعهدا مربوط را پس از اتمام
تحصيال خود به صور يكجا به انجام برسانند.
 رديفهاي  4الي :1 -7فارغالتحصيالن و يا هريك از دارندگان مدرك كارداني (فوقديپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوستته آموزشتهدههتاي
فنيوحرفهاي ،دانشگاه جامععلمي-كاربردي و يا دانشگاه آزاداسالمي كه حداكثر تا تاريخ  37/6/07فارغالتحصيل شدهاند:

الف) رشته تحصيلي آنها مورد تائيد وزار علوم ،تحقيقا و فناوري يا وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي و يا دانشگاه آزاد اسالمي باشد.
ب) رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد.
ج) در مهلت تعيي شده بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعنام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهاند.
در صور قبولي در رشتههاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط و در مقط باالتر از كارداني و با احتساب تعـدادي از واحـدهاي دوره كـارداني در دوره
باالتر به نحوي كه حداكثر طول مد تحصيل آنها از كارداني به مقط باالتر  2سال كمتر از طول مد تحصيل طبق ضوابط وزار متبوع در همان
دوره تحصيلي باشد ،قبولي آنان از نار ناام وظيفه بالمان ميباشد .در يير اينصور قبـوليآنـان لغـو مـيگـردد .الزم بـه ذكـر اسـت كـه در كنـار
نامخانوادگي اي دسته از داوطلبان در ليست كد به كد ارسالي عالمت ستاره «*» درج گرديده است.
 -2دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي) كه در هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته شدهاند چناننـه
در حي انجام خدمت ضرور (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرور (وظيفه عمومي) آنـان تـا
تاريخ ( 79/6/11براي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ ( 79/11/12براي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال دوم) به پايان
خواهد رسيد ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده ميباشند.
 -1كليه فار التحصيالن دورههاي كارداني (فوق ديپلم دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي) رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي پنشكي (اعم از خواهران و
برادران) كه خدما قانوني مقرر آنان (طرح اليحه نيروي انساني) تا تاريخ  79/6/11به پايان رسيده باشد ،مجاز به انتخاب رشتههاي نيمسـال اول و
دوم بوده و فار التحصيالن دورههاي مذكور كه خدما قانوني مقرر آنان تا تاريخ  79/11/12به پايان ميرسد ،منحصراً مجاز به انتخـاب رشـتههـاي
تحصيلي براي نيمسال دوم سال تحصيلي  1179-73بودهاند .بديهي است آن دسته از دارندگان مدرك كارداني (فـوقديـپلم) رشـتههـاي تحصـيلي
گروه آموزشي پنشكي كه خدما قانوني مقرر آنان تا تاريخ  79/11/12به پايان نخواهد رسيد ،مجاز بـه ثبـتنـام در رشـته قبـولي (پـذيرش بـراي
نيمسال دوم سال جاري هم) نبوده و قبولي آنان لغو خواهد بود.
 رديف  :24مطابق ماده  2آيي نامه اجرايي تبصره ماده  3موضوع اليحه قانوني اصالح مواد  9و  3قانون تامي وسايل و امكانا تحصيلي اطفال وجوانان ايراني مصوب  53/9/26شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ،دانشآموختگاني كه از آموزش رايگان استفاده كردهاند چناننه طبق مقررا
آموزشي جهت تكميل تحصيال در دوره هاي باالتر در كشور پذيرفته شوند ،خدمت مربوط به آموزش رايگان خود را پس از خاتمه تحصيال انجام
خواهند داد.
 رديف  :25دانشجويان دوره روزانه كه در اي آزمون پذيرفته شدهاند ،ميبايست تا تاريخ  1176/12/22اقدام به انصراف قطعي از تحصيل مينمودند.برخي از اي داوطلبان ممك است دانشجوي سال آخر بوده و تا تاريخ ذكر شده انصراف نداده باشند ،در صورتي اي دسته از داوطلبان مدرك فرايت از
تحصيل خود را تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي  76-79دريافت نموده و ارائه نمايند وضعيت آنها را حداكثر تا تاريخ  79/9/12براي بررسي به اي
سازمان اعالم تا پس از بررسي و تصميم گيري درخصوص ثبتنام و ادامه تحصيل آنان اظهارنار گردد.
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دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
ب) توبيحاتي در ختوص پذيرفتهشدگان داراي مدر

كارشناسي و بازتر:

* به استناد رأي مورخ  79/2/7ديوان عدالت اداري ،مبني بر حذف بند «و» شرايط اختصاصي مندرج در صفحه  5دفترچه راهنماي ثبـتنـام
(دفترچه شماره  )1آزمون سراسري سال  ،1179بديهي است دانشآموختگان مقاط كارشناسي ارشد ناپيوسته و يـا دكتـري عمـومي (پنشـكي،
دندانپنشكي ،داروسازي و دامپنشكي) پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي دانشگاههاي علوم پنشكي تا صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري با
رعايت شرايط ذيل ميتوانند ادامه تحصيل دهند:
 )1لنوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانشآموختگان مشمول طرح.
 )2دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدا سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.
 )1نداشت ممنوعيت تحصيل از نار سازمان ناام وظيفه.
ج) توبيحات نمره كل سواب تحتيلي:
«باتوجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكن آموزش عالي كشور مصوب  75/2/26مجلس محترم شوراي اسالمي و
براساس مصوبه نهمي جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  76/6/22مينان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1179
همانند آزمون سراسري سال  1176به صور زير ميباشد» .لذا الزم است بررسي سوابق تحصيلي منحصراً براي داوطلباني صور گيرد كه اعالم رشته
قبولي آنها با تاثير مثبت سوابق تحصيلي انجام شده و اي موضوع در فايل پذيرفتهشدگان با كد  1مشخص گرديده است.
-7ج) نمره كل سابقه تحتيلي ديپلم:
نمره كل سابقه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمـال سـابقه تحصـيلي بـودهانـد .آن دسـته از ديپلمـههـاي
رياضيفينيك ،علومتجربي ،علومانساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را از سال  1131به بعد اخذ نمودهاند و امتحانا يك يا چنـد
درس آنها بصور نهايي و سراسري برگنار شده ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجـود ديـپلم (سـال سـوم آمـوزش
متوسطه) به مينان حداكثر  05درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود (با توجه به جدول شماره  -7ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم در

نمره كل داوطلبان) و به صور تأثير مثبت در گنينش نهايي آنان لحاظ گرديده است.
تبصره :داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرا دروس امتحان نهايي سال سوم خود بودهاند براي آنها كارنامـهاي طبـق نمونـه (فـرم شـماره 16
صفحه  )11اي مجموعه صادر گرديده كه الزم است جهت بررسي سوابق تحصيلي ديپلم مورد توجه قرار گيرد.
-2ج) نمره كل سابقه تحتيلي پيشدانشگاهي :داوطلبان داراي مدرك پيشدانشگاهي رياضيفينيك ،علومتجربي ،علومانساني ،علـوم و
معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيشدانشگاهي خود را از سال تحصيلي  1172-1171به بعد (سال  71و بعـد از آن) اخـذ نمـودهانـد و
امتحانا يك يا چند درس آنها به صور نهايي ،سراسري و كشوري برگنار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي
موجود دوره پيشدانشگاهي (صرفاً نمرا د روسي كه به صور نهايي ،سراسري و كشوري برگنار شده است) به مينان حداكثر  5درصتد بـه
نسبت سوابق تحصيلي موجود (با توجه به جدول شماره  -0ميزان تأثير سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در نمره كل داوطلبتان) و بـه صـور تـأثير

مثبت در گنينش نهايي آنان لحاظ گرديده است.
توجه :براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي«-1ج) و -2ج)» ،هر دو مورد اعمال ميگردد.
لذا كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي بايست نسبت به بررسي و مطابقت دقيق نمرات مندرج در كارنامه سال سوم نظام جديد
آموزش متوسطه (ديپلم) (نمونه مندرج در صفحه  )08و مدرك دوره پيشدانشگاهي پذيرفتهشدگاني كه مشمول مصوبه فوقالذكر ميباشند و در
رشتهمحلهاي پذيرش با آزمون قبول شدهاند ،اقدام الزم بعمل آورند.

(در باالي صفحه ليست كد به كد ارسالي براي اين قبيل كدرشتهها كلمه "با آزمون" درج گرديده است)
(ذيل ستون شماره در فايل دريافتي از پرتال سازمان براي ايندسته از پذيرفتهشدگان عدد صفر " "1منظور گرديده)
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ترتيب دروس سواب تحتيلي به تفكيك گروه آزمايشي مندرج در ليست و فايل اطالعات ارسالي از چپ به راست:
نام ديپلم

نام درس

رديف

كددرس

نام ديپلم

نام درس

رديف

كددرس

1

تعليما ديني و قرآن 1

5171

1

تعليما ديني و قرآن 1

5171

2

زبان فارسي 1

5172

2

زبان فارسي 1

5172

دروس

1

ادبيا فارسي 1

5171

دروس

1

ادبيا فارسي 1

5171

(سوابق تحصيلي)

1

عربي 1

5176

(سوابق تحصيلي)

1

عربي 1

5176

ديپلم نظام جديد

5

زبان خارجي 1

5522

ديپلم نظام جديد

5

زبان خارجي 1

5522

رشته

6

فينيك  1آزمايشگاه

5521

رشته

6

فينيك  1آزمايشگاه

5522

ريابي فيزيك

9

شيمي  1آزمايشگاه

5521

علوم تجربي

9

شيمي  1آزمايشگاه

5521

شامل  73درس

3

جبر و احتمال

5529

شامل  73درس

3

رياضي 1

5512

7

هندسه 2

5523

7

12

حسابان

5527

12

زيستشناسي  2آزمايشگاه
زمي شناسي

5515
5516

1

تعليما ديني و قرآن 1

5171

1

زبان فارسي تخصصي

5171

2

زبان فارسي تخصصي

5171

2

ادبيا فارسي تخصصي

5175

1

ادبيا فارسي تخصصي

5175

1

زبان خارجي 1

5522

1

عربي 1

5179

1

جامعه شناسي 2

5517

5

زبان خارجي 1

5522

5

فلسفه و منطق

5525

6

جامعه شناسي 2

5517

6

اصول عقايد 2

5519

9

تاريخ ايران و جهان 2

5521

9

عربي 1

5517

3

جغرافيا 2

5521

3

تاريخ اسالم 2

5511

7

آرايههاي ادبي

5521

7

تفسير و علوم قرآني 2

5511

12

فلسفه و منطق

5525

12

اخالق 2

5513

11

رياضي و آمار

5511

11

رياضي و آمار

5511

دروس
(سوابق تحصيلي)
ديپلم نظام جديد
رشته

علوم انساني
شامل  77درس

دستورالعمل ثبتنامي

دروس
(سوابق تحصيلي)
ديپلم نظام جديد
رشته

معارف اسالمي
شامل  77درس

صفحه 5

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
ترتيب دروس سواب تحتيلي پيشدانشگاهي مندرج در ليست و اطالعات ارسالي از چپ به راست:
عنوان پيشدانشگاهي

ريابي فيزيك

گروه
آزمايشي

نام درس

زبان فارسي
معارف اسالمي
رياضي
حساب ديفرانسيل وانتگرال
فينيك (رياضي)
زبان فارسي
معارف اسالمي
تجربي
حساب ديفرانسيل وانتگرال
فينيك(رياضي)
زبان فارسي
انساني معارف اسالمي
حساب ديفرانسيل وانتگرال
زبان فارسي
معارف اسالمي
هنر
حساب ديفرانسيل وانتگرال
فينيك (رياضي)
زبان فارسي
زبان
معارف اسالمي
زبان فارسي
رياضي معارف اسالمي
عربي
زبان فارسي
تجربي معارف اسالمي
عربي
زبان فارسي

علوم انساني

علوم و معارف
اسالمي

دستورالعمل ثبتنامي

انساني معارف اسالمي
ادبيا فارسي
عربي
زبان فارسي
هنر معارف اسالمي
عربي
زبان فارسي
زبان معارف اسالمي
عربي
زبان فارسي
رياضي
ادبيا عرب
زبان فارسي
تجربي
ادبيا عرب
زبان فارسي
ادبيا عرب
انساني
اصول عقايد
فقه و اصول
زبان فارسي
هنر
ادبيا عرب
زبان فارسي
زبان
ادبيا عرب

كددرس

1196
1199
1131
1131
1196
1199
1131
1131
1196
1199
1131
1196
1199
1131
1131
1196
1199
1196
1199
1139
1196
1199
1139

عنوان پيشدانشگاهي

علوم تجربي

هنللللللر

1196
1199
1135
1139
1196
1199
1139
1196
1199
1139
1196
1137
1196
1137
1196
1137
1172
1171
1196
1137
1196
1137

صفحه 6

گروه
آزمايشي

نام درس

كددرس

زبان فارسي
رياضي معارف اسالمي
فينيك(تجربي)
زبان فارسي
معارف اسالمي
تجربي
زيستشناسي
فينيك(تجربي)
زبان فارسي
انساني
معارف اسالمي
زبان فارسي
هنر معارف اسالمي
فينيك(تجربي)
زبان فارسي
زبان
معارف اسالمي
زبان فارسي
رياضي
معارف اسالمي
تجربي زبان فارسي
تجربي معارف اسالمي
زبان فارسي
انساني
معارف اسالمي

1199

زبان فارسي
معارف اسالمي

1196
1199

هنر

آشنايي با ميراث هنري و
فرهنگي ايران

سير هنر در تاريخ
زبان فارسي
زبان

معارف اسالمي

1196
1199
1132
1196
1199
1197
1132
1196
1199
1196
1199
1132
1196
1199
1196
1199
1196
1199
1196

1126
1171
1196
1199

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
ساختار فايل نمرات ديپلم و پيشدانشگاهي براي پذيرفته شدگان داراي تأثير مثبت سواب تحتيلي آزمون سراسري سال 7931
طول فيلد
8×77
0×77
0
0
8×77
8×77
8×77
7
8

نام فيلد
رديف
طول فيلد
نام فيلد
رديف
كد درس يك تا يازده
12
پرونده
1
7
سال اخذ نمره يك تا يازده
11
داوطلب
2
7
كد عنوان پيشدانشگاهي
12
نام خانوادگي
1
03
سال اخذ پيشدانشگاهي
11
نام
1
03
*نمره درس يك تا چهار پيشدانشگاهي
11
كد دانشآموزي ديپلم
5
73
كد درس يك تا چهار پيشدانشگاهي
15
كد منطقه اخذ ديپلم
6
8
سال اخذ نمره يك تا چهار پيشدانشگاهي
16
كد ديپلم آ.پ
9
0
گروه قبولي
19
سال اخذ ديپلم آ.پ
3
0
كد دانشگاه قبولي
13
يازده
تا
يك
درس
نمره
7
8×77
 در رديف  9كدهاي 12 ،11 ،12 :و  17به ترتيب ديپلمههاي رياضي فينيك ،علوم تجربي ،ادبيا و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي ميباشد. در رديف  12كدهاي 17 ،12 ،11 ، 12 :و  11به ترتيب پيشدانشگاهي رياضي فينيك ،علوم تجربي ،ادبيا و علوم انساني ،علومومعارفاسالمي و هنر ميباشد. -براي رديفهاي  12و  15كد و عنوان دروس در جدول صفحا  5و  6درج گرديده است.

* در رديف  : 11داوطلباني كه فيلد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم (رديف  )55يا پيشدانشگاهي (رديف )56براي آنها در جدول قبولي يك ميباشد.
د) شيوه پذيرش رشتههاي آزمون سراسري و بررسي مغايرت سواب تحتيلي:
پذيرش رشته محلهاي آزمون سراسري به يكي از دو شيوه زير انجام ميشود:
 -1رشتههاي پذيرش با آزمون
 -2رشتههاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي
الزم است به نهات زير توجه شود:
نهته  :7براي پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سواب تحتيلي ،نمرا ديپلم يا پيشدانشگاهي تأثيري نداشـته و مـالك عمـل
معدل كتبي و عنوان ديپلم براي ديپلمههاي ناري و معدل كل و عنوان ديپلم براي ديپلمههاي ناام جديد فنيوحرفهاي ويا كاردانش ميباشد.
نهته  :0براي پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحصيلي پذيرش با آزمون معدل كتبي ديپلم تأثيري نداشته است.
نهته  :0با توجه به اعتراض دانش آموزان به نمرا امتحاني دبيرستان ايشان ،ممك است كارنامه ارائه شده به دانشگاه ،كارنامه نهايي نباشد ،لذا الزم است پذيرفتهشـدگان
در رشتههاي با آزمون كارنامه نهايي را (بعد از بررسي مجدد نمرا و اعمال اعتراض) از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسي به دانشگاه ارائه نمايند.
نهته  :8چناننه داوطلب در آزمون ترميم نمرا سوابق تحصيلي ديپلم كه توسط وزار آموزش و پرورش برگنار شده ،در يك يـا چنـد درس شـركت نمـوده
باشد ،الزم است عالوه بر نمرا كتبي ديپلم ،نمرا ترميم شده خود را نين از آموزش و پرورش اخذ و جهت بررسي به دانشگاه ارائه نمايد.
-7د) رشتههاي پذيرش با آزمون و نحوه بررسي مغايرت سواب تحتيلي ديپلم يا پيشدانشگاهي:
چناننه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي ديپلم ،سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي و يا هر دو با تأثير مثبت در نمره كـل نهـايي
آنان اعمال شده است ،الزم است هر يك از نمرا دروس سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي مندرج در ليسـت و يـا فايـل اطالعـا ( )dataدريـافتي از
طرف اي سازمان با نمرا دروس در اصل كارنامه نهايي ديپلم (كارنامهاي كه داوطلب بعد از رسيدگي به اعتراض نمـرا ديـپلم از آمـوزش و پـرورش اخـذ
ميكند) ،كارنامه آزمون ترميم ( اگر داوطلب در آزمون ترميم ديپلم آموزش و پرورش شركت نموده ب اشد بايد كارنامه ترميم را نين از آموزش و پرورش اخـذ
و به دانشگاه ارائه نمايد) و مدرك پيشدانشگاهي (با امياء و مُهر آموزش وپرورش) ،مطابقت دادهشود و اگر مغاير داشته باشد به شرح ذيل اقدام شود:

 -7از اي دسته از پذيرفتهشدگان ثبتنام مشروط بعمل آيد و فرم تعهد (شماره  2و يا  )1صفحا  22و  21اي مجموعه تكميل و در پرونده دانشجو
نگهداري شود.
 -0-7چناننه بعد از ارائه كارنامه نهايي ديپلم و كارنامه ترميم شده ،هنوز هم مغاير نمره در دروس مشاهده ميشود ،مكاتبه (بطور يكجا) و به
صور فايل  Excelو با مشخصا جدول ذيل ب ا عنوان مدير كل دفتر طرح و آمار به آدرس اي سازمان به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند،
بي خيابان استاد نجا اللهي و سپهبد قرني ،پالك  - 221صندوق پستي :تهران  15395-1193صور پذيرد .بديهي است كه نتيجه بررسي علمي
مغاير در نمرا دروس سوابق تحصيلي با توجه به حجم مكاتبا اي سازمان در اسرع وقت به اطالع مؤسسهآموزشعالي ذيربط خواهد رسيد.
اطالعات مورد نياز براي تهيه فايل مغايرت سواب تحتيلي ديپلم و يا پيشدانشگاهي
عنوان
سرستون
عنوان
سرستون
كد محل اخذ ديپلم و يا پيشدانشگاهي
7
شماره داوطلب
7
كد درس داراي مغايرت
4
شماره پرونده
0
نام درس داراي مغايرت
3
نام خانوادگي
0
نمره ارسالي در فايل (غير صحيح)
73
كد و نام رشته قبولي
8
نمره صحيح مندرج در اصل كارنامه ارائه شده
77
مؤسسه محل قبولي
5
عنوان مدرك ديپلم و يا پيشدانشگاهي
70
كد دانشآموزي
6

توجه :تأكيد ميگردد در تنايم فايل مربوط به داوطلبان داراي مغايرت در دروس سواب تحتليلي و عنلوان ملدر
پيشدانشگاهي دقت الزم بعمل آيد و چناننه اي فايل طبق فرمت و مشخصا جدول فوق نباشد و يا داراي اطالعا

تحتليلي ديلپلم و يلا

اشـتباه باشـد ،امكـان

بررسي نخواهد بود و عيناً به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي مربوط عود خواهد شد.

دستورالعمل ثبتنامي
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دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
-2د) رشتههاي پذيرش صرفاً بر اساس سواب تحتيلي و نحوه بررسي مغايرت معدل كتبي ديپلم :
پذيرش داوطلبان در برخي از كدرشته محلهاي دورههاي روزانه ،شبانه و مجازي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي ،دانشگاه پيام نور و مؤسسا آموزش عـالي
ييرانتفاعي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل ديپلم) صور گرفته است .در اي روش فقط معدل كتبي و يا معدل كل ديپلم داوطلبان واجد شرايط مطـابق
توضيحا بند د) مالك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي پذيرفته شدگان در اي مرحله نين به همراه ساير پذيرفتهشدگاني كه با اعمال نمره آزمون و سـوابق
تحصيلي ديپلم و يا پيشدانشگاهي براي ثبت نام در آن مؤسسه آموزش عالي اعالم و به مؤسسا معرفي شدهاند .براي پذيرفتهشدگان اي نوع رشته محلها بايد
به موارد ذيل دقت نمود:
 -1در باالي صفحه ليست كد به كد ارسالي براي اي قبيل كدرشتهها كلمه "صرفاً بر اساس سواب تحتيلي (بدون آزمون)" درج شده است.
 -2درج معدل و عدد  1در ذيل ستون  65در فايل اطالعا بدي معني ميباشد كه اي دسته از پذيرفتهشدگان در كدرشته محلهاي با اعمال سوابق تحصيلي (معدل
كتبي ديپلم) گنينش و معرفي شدهاند.
 -1كليه مدارك درخواستي مندرج در قسمت "الف" اي دستورالعمل براي اي دسته از پذيرفتهشدگان قابل اعمال و بررسي ميباشد.
 -1ارائه اصل كارنامه نهايي تحصيلي براي هر يك از پذيرفتهشدگاني كه داراي مدرك ديپلم متوسطه ناام جديد (سال سوم ناام جديد آموزش متوسـطه) بـا
امياء و ممهور به مُهر دبيرستان يا اداره آموزش و پرورش براي ديپلمههاي (رياضيفينيك ،علومتجربي ،علومانساني و علـوم و معـارف اسـالمي) سـالهـاي
 1176و قبل آن كه امتحانا آنان به صور كتبي و سراسري برگنار شده است در هنگام ثبتنام ضروري ميباشد.
 -5ارائه اصل كارنامه نهايي تحصيلي براي هر يك از پذيرفتهشدگاني كه داراي مدرك ديپلم ناام قديم آموزش متوسطه با امياء و مُهر دبيرستان و يـا اداره آمـوزش و پـرورش
براي ديپلمههاي (رياضيفينيك ،علومتجربي ،علومانساني و علوم و معارف اسالمي) سالهاي  7036و قبل از آن در هنگام ثبتنام ضروري ميباشد.

 -6براي كدرشته محلهاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ،مالك عمل عنوان و معدل كتبي ديپلم براي ديپلمههتاي نظتري و عنتوان و
معدل كل ديپلم براي ديپلمههاي فني و حرفهاي و يا كاردانش بوده و الزم است عنوان و معدل كتبي مندرج در مدرك ديپلم داوطلبـان را بـا
صورتيكـه" معدل منلدرج در كارنامله

عنوان و معدل اعالم شده توسط ليست و يا اطالعا (ديتا) ارسالي از طرف اي سازمان مقايسه شود و در
تحتيلي ارائه شده كمتر از معدل مندرج در ليست و يا فايل ارسالي باشد و يا مغايرت در عنوان ديپلم وجود داشته باشد" ،الزم است به شرح ذيل اقدام گردد:

 -7-6از اي دسته از پذيرفتهشدگان ثبتنام مشروط بعمل آيد و فرم تعهد (شماره  )9در صفحه  25تكميل و در پرونده دانشجو نگهداري شود.
 -0-6مكاتبه (بطور يكجا) با عنوان مدير كل دفتر طرح و آمار به آدرس اي سازمان به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،بي خيابان استاد نجا اللهي و سپهبد
قرني ،پالك  - 221صندوق پستي :تهران 15395-1193صور پذيرد .بديهي است كه نتيجه بررسي علمي مغاير معـدل پذيرفتـهشـدگان بـا توجـه بـه حجـم
مكاتبا اي سازمان در اسرع وقت به اطالع مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد رسيد.
 -0-6در خصوص كدرشته محلهايي كه با توجه به نتيجه اعالم شده و تعداد اسامي پذيرفتهشدگان كمتر از ظرفيت اعالم شده در دفترچه بوده و ظرفيتت آنهتا
تهميل نشده است ،نيازي به بررسي و اعالم مغايرت معدل نميباشد .فهرست اين قبيل كدرشته و يا رشتههاي تحصيلي در آن مؤسسه (كدرشتههايي كه ظرفيت
آنها تهميل نشده است) حداكثر تا تاريخ  37/7/03در پرتال قرار داده خواهد شد.

تذكر :از آنجائيكه پذيرفتهشدگان با مدرك ديپلم فني و حرفهاي و يا كاردانش فاقد معدل كتبي ديپلم ميباشـند ،مـالك گـنينش آنـان در رشـتههـاي تحصـيلي
پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي معدل كل آنان بوده است.
 -8-6كليه دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي ميبايست موارد مغاير در معدل كتبي و عنوان ديپلم پذيرفتهشدگان در آندسته از كدرشتههايي كه ظرفيـت آنهـا تكميـل شـده

است را بالفاصله پس از پايان فرصت ثبتنام و حداكثر تا تاريخ  79/3/22يكجا و بصور فايل  Excelو با مشخصا جدول ذيل به نشـاني منـدرج در بنـد" "2-6بـه ايـ سـازمان
ارسال نمايند.
سرستون
7
0
0
8
5
6

اطالعات مورد نياز براي تهيه فايل مغايرت معدل كتبي ديپلم
عنوان
سرستون
عنوان
گروه آزمايشي
7
شماره داوطلب
نوع آزمون (با آزمون يا بدون آزمون)
4
شماره پرونده
نوع ديپلم
3
نام و نامخانوادگي
سال اخذ ديپلم
73
كد رشته قبولي
معدل كتبي داراي مغايرت
77
نام رشته قبولي
معدل كتبي صحيح
70
مؤسسه محل قبولي

توجه :تاكيد ميگردد در تنايم فايل مربوط به داوطلبان داراي مغايرت معدلكتبي ديپلم دقت الزم بعمل آيد و چناننه اي فايل طبق فرمت و مشخصا جـدول فـوق نبـوده و
يا داراي اطالعا اشتباه باشد ،امكان بررسي نخواهد بود و عيناً به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي مربوط عود خواهد شد.
تبتره :بررسي و تائيد اطالعا دريافتي كليه پذيرفتهشدگان از پرتال اي سازمان با اصل مدارك ارائه شده از سوي داوطلبان عيناً توسط كارشناسان محترم دانشگاههـا و مؤسسـا
آموزش عالي صور ميگيرد .لذا الزم است كليه موارد ،به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا هينگونه مغايرتي بي اطالعا و مدارك ارائه شده وجود نداشته باشد .شـايان ذكـر اسـت
كه هر زماني مشخص گردد كه در اطالعا موجود در پرتال و مدارك ارائه شده توسط داوطلبان مغاير وجود داشته باشد و يا دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي نسبت به رعايـت
ضوابط ،مصوبا و يا آيي نامههاي مربوط اقدام ننموده ،قبولي داوطلب لغو و كليه مسؤوليت آن عيناً بر عهده مؤسسه آموزش عالي خواهد بود.
ذ) نحوه بررسي و تجميع پذيرفتهشدگان در كدرشته محلهاي تكميل نشده:
در صور عدم تكميل ظرفيت پذيرش كد رشتههاي با آزمون و بـدون آزمـون (پـذيرش صـرفاً بـر اسـاس سـوابق تحصـيلي) آن مؤسسـه در آزمـون سراسـري سـال  ،7037تجميـ
پذيرفتهشدگان با اخذ درخواست كتبي از داوطلبان و با رعايت موارد ذيل از نار اي سازمان بالمان مي باشد:
 -7كدرشتهها بايد از يك گروه آزمايشي باشد.
 -0كدرشتههاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي كه خالي ماندهاند ،با يكديگر قابل تجمي ميباشند.
 -0كدرشتههاي پذيرش با آزمون كه خالي ماندهاند ،با يكديگر قابل تجمي ميباشند.
 -8تجمي كدرشتههاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي با كدرشتههاي پذيرش با آزمون ممنتوع است.
 -5تجمي منحصراً در كدرشته محلهاي مربوط كه از طريق پرتال در اختيار آن مؤسسه قرار گرفته امكانپذير بوده و تجمي از ساير كدها به كدهاي منبور و يـا بـالعكس امكـانپـذير
نيست به عبار ديگر هم كدرشته محل قبولي و هم كدرشته محل تجمي بايد در پرتال وجود داشته باشد.
 -6ضرور دارد فهرست رشته محلهايي را كه به روش فوق تجمي ميگردد ،حداكثر تا تاريخ  79/3/25به اي سازمان ارسال گردد.

ضمناً تأكيد ميگردد هرگونه تجميع ديگر بجز موارد فوق مورد تأييد اين سازمان نخواهد بود و عواقب آن به عهده آن مؤسسه است.
دستورالعمل ثبتنامي
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آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
ر) سهميههاي نهادي:
آندسته از پذيرفتهشدگان با سهميه رزمندگان و ايثارگران ،شامل (سهميه هاي خانواده شهدا ،جانبازان ،جانبازان  25درصد و باالتر ،فرزنـدان و همسـر جانبـاز 25
درصد و باالتر ،آزادگان ،فرزندان و همسر آزاده ،فرزندان شهيد و همسر شهيد مفقوداالثر ،جانبازان با جانبازي كمتر از  25درصد ،فرزندان و همسـر جانبـازان كمتـر از
 25درصد ،فرزندان و همسر رزمنده داراي حداقل  6ماه حيور داوطلبانه در جبهه) ،نيازي به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تائيد سهميه ثبتنامي خويش در زمـان
ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده ندارند و مالك عمل براي ثبتنام از اي دسته از پديرفتهشدگان همان عنوان اعالم شده در فايل ارسالي از سـوي سـازمان سـنجش
ميباشد .بديهي است چناننه سهميه پذيرفتهشدهاي بر حسب مورد از سوي ارگانهاي مربوطه مورد تائيد قرار نگيرد از طريق اي سازمان به آن مؤسسه آموزش عالي
اعالم تا از تحصيل وي ممانعت بعمل آيد.

* توبيح بسيار مهم:
چناننه سهميه پذيرفتهشدهاي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران ،ستاد كل نيروهاي مسلح ،سازمان بسيج مستيعفي و وزار جهاد كشاورزي مورد تائيد قـرار
نگيرد مراتب از سوي اي سازمان تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري براي جلوگيري و ممانعت از تحصيل آنان به اطالع آن دانشگاه خواهد رسيد.
جدول توبيح سهميه ثبتنامي پذيرفتهشدگان در آزمون سراسري سال 7931
رديف در
تقابانامه

عنوان سهميه در تقابانامه ثبتنام

عنوان سهميه نهايي در ليست
كد به كد
منطقه 7

كد درج شده
در فايل اطالعات
7

منطقه 0

0

منطقه 0

0

خانواده شهدا

خ شهدا

8

جانباز  05درصد به باال

ايثارگران  05درصد

عنوان سهميه ثبتنامي

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

7

مناطق

منطقه سه با توجه به ضوابط مربوط به سه سال محل تحصيل
0

پدر ،مادر ،برادر و خواهر شهدا و يا مفقوداالثر

0

جانبازان  05درصد و باالتر

8

فرزند جانباز  05درصد و باالتر

ف جانباز  05درصد به باال

ايثارگران  05درصد

5

همسر جانباز  05درصد و باالتر

هت جانبار  05درصد به باال

ايثارگران  05درصد

6

آزادگان

7

فرزند آزاده

4

آزاده

ايثارگران  05درصد

ف آزاده

ايثارگران  05درصد

همسر آزاده

هت آزاده

ايثارگران  05درصد

3

فرزند شهيد و يا مفقوداالثر

ف شاهد

ايثارگران  05درصد

73

همسر شهيد و يا مفقوداالثر

هت شاهد

ايثارگران  05درصد

جهادگر

رزمندگان

جانبار كمتر از  05درصد

ايثارگران  5درصد

ف جانباز كمتر از  05درصد

ايثارگران  5درصد

هت جانباز كمتر از  05درصد

ايثارگران  5درصد

ف رزمنده سپاه

ايثارگران  5درصد

77

رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)

70

رزمنده وزارت جهاد كشاورزي
رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح شامل كادر رسمي،پيمانيو وظيفه

70
78

جانبازان كمتر از  05درصد

75

فرزند جانبازان كمتر از  05درصد

76

همسر جانبازان كمتر از  05درصد

77

فرزند رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)

74

فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي

5

بسيج
6

ن مسلح

ف رزمنده جهاد

ايثارگران  5درصد

ف رزمنده ن مسلح

ايثارگران  5درصد
ايثارگران  5درصد

73

فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح شامل كادر رسمي،پيمانيو وظيفه

03

همسر رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)

هت رزمنده سپاه

07

همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي

هت رزمنده جهاد

ايثارگران  5درصد

00

همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح شامل كادر رسمي،پيمانيو وظيفه

هت رزمنده ن مسلح

ايثارگران  5درصد

7

ز) تعهداتي كه ززم است از پذيرفتهشدگان بر اساس سهميه ثبتنامي اخذ گردد:
سهميه ثبتنامي (نهايي) مناط  2 ،7و يا  9پذيرفتهشدگان آزمون سراسري بر اساس جدول ذيل تعيين ميگردد.

مال

تعيين سهميه

دارنتتتتدگان متتتتدرك دوره يهستتتتاله
پيش دانشگاهي با ديپلم نظام جديد آموزش

 بخش محل اخذ پيشدانشگاهي -بخش محل اخذ ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه

متوسطه

 -بخش محل اخذ سال دوم نظام جديد آموزش متوسطه

در صورتي كته بختش محتل اختذ متدرك

 -بخش محل اخذ دپيلم

تحصتتيل داوطلبتتان در ستته ستتال متتذكور

دارندگان مدرك ديپلم نظام قديم

 بخش محل اخذ سال سوم -بخش محل اخذ سال دوم

متفاوت باشد ،سهميه ثبتتنتامي داوطلتب

دارنتتتدگان متتتدرك كتتتارداني پيوستتتته
آموزشهدههاي فني و حرفهاي و موسستات
آموزش عالي غيرانتفاعي

 بخش محل اخذ دپيلم نظام جديد آموزش متوسطه بخش محل اخذ سال دوم -بخش محل اخذ سال اول

ثبتنامي (نهايي)
براي پذيرفتهشدگان با
سهميه مناط
 2 ،7و 9

براساس بخش محل اخذ متدرك تحصتيلي
منطقه مرفهتر (باالتر) تعيين گرديده است.

 -7از پذيرفتهشدگان سهميه مناطق  0و  0به دليل امتيازاتي كه در پذيرش سهميهاي از آن برخودار شدهاند ،تعهد خدمت به ميـنان دو برابتر طـول
مد تحصيل (تعهد آموزش رايگان و تعهد سهميه) در شهرستانهاي واق در سهميه منطقه اخذ ميگردد( .فرم شـماره  5مربـوط بـه تعهـد سـاير
رشتههاي تحصيلي ييرپنشكي در صفحه  ،21فرم شماره  6مربوط به تعهد رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي پنشكي صـفحه  21و فـرم شـماره 19
مربوط به تعهد رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي پنشكي  122درصد بومي صفحه .)11
دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 7

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
توبيح  :7براساس تصميما متخذه در جلسه مورخ  1195/7/21كميته مطالعه و برنامهريني آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسا آمـوزش عـالي،
پس از اعالم نتايج ،هر يك از پذيرفتهشدگان با سهميههاي ثبتنامي مناطق  2و يا  1كه حداقل نمره سهميه آزاد يا منطقه  7در رشته قبولي
خويش را دارا باشند ،در صور موافقت ارگان ذيربط به ميزان طول مدت دوره تحصيل تعهد خدمت بسپارند.
توبيح  :2نتيجه محاسبه نمرا علمي پذيرفتهشدگان منطقه  2و يا  1كه داراي حداقل نمره قبولي در سهميه منطقه  1و يا  22درصد آزاد ميباشـند منحصـراً
در كارنامه تغيير رشته و انتقال كه در آذرماه سال جاري بر روي پرتال اي سازمان قرار خواهد گرفت درج ميگردد .الزم به ذكر است كه اي دسـته از

پذيرفتهشدگان ميتوانند با توجه به ضوابط و آيي نامههاي مربوط و بر اساس موافقـت وزار علـوم ،تحقيقـا و فنـاوري و وزار بهداشـت،
درمان و آموزش پنشكي نسبت به كاهش مد تعهد خدمت خويش اقدام نمايند.
توبيح  :9از آنجائيكه پذيرفتهشدگان هر يك از رشتههاي تحصيلي نوبت دوم (دوره شبانه) ،مؤسسا ييرانتفاعي ،دانشگاه پيامنور ،دورههـاي مجـازي ،پـرديس
خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي تحت پوشش آموزش رايگان قرار نميگيرند ،لذا نيازي به انجام مراحل اخذ تعهد و تكميـل
فرم مربوط براي اي دسته از پذيرفتهشدگان نميباشد .به ديگر سخ ؛ تعهد آموزش رايگان منحصراً مربوط به پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي
دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي ميباشد .لذا پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي كه از آنان شـهريه اخـذ مـيگـردد مشـمول ايـ تعهـد
نميباشند.

 -0پذيرفتهشدگان كدرشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص همانند كدرشتههاي مخصوص داوطلبان استان يا شهرخاص ،بورسـيههـا و يـا دورههـاي
مناطق محروم ،تعهدا آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بي ارگانهاي مربوط صور ميپذيرد و مشمول مورد فوق نميباشند.
 -0فار التحصيل دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور( :فرم شماره  7ت صفحه )73
 -1-1دانشجوي فعلي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي نباشد.
 -2-1دانشجوي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي بوده كه در تاريخ ( 76/12/22براي رشتههاي تحصيلي دوره روزانه) انصراف قطعـي از تحصـيل
حاصل نموده است.
تبتره :دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم (شبانه) ،نيمه حيوري ،دانشگاه پيامنور ،مؤسسا ييرانتفاعي و مجازي ،پرديس خودگردان و ظرفيت مـازاد
دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نكردهاند ،مجاز بودهاند بـدون انصـراف از تحصـيل در آزمـون سراسـري
ثبتنام و شركت نمايند و در صور قبولي در آزمون سراسري و قبل از ثبتنام در رشته قبولي جديد ،از رشته قبـولي قبلـي خـود انصـراف
قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند .الزم به توضيح است كه اي دسته از داوطلبان حـق بازگشـت و ادامـه
تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند.
 -8از پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي در سهميههاي ثبتنامي منطقه يك ،خانواده معام شهدا ،ايثارگران ،رزمندگان ،آزادگـان و جانبـازان انقـالب
اسالمي تعهد خدمت به مينان طول مد تحصيل در استانهاي مختلف كشور اخذ گردد( .فرم شماره  8ت صفحه .)00
 -5پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص (بورسيهها) موظفند مطابق قرارداد منعقد شده از طرف وزار يا سازمان متبوع عمل نمايند.
توجه :پذيرفتهشدگان كليه رشتههاي تحصيلي (با شرايط خاص ـ بورسيهها) در كليه سهميههاي مختلف بايد متعهد شـوند كـه پـس از اتمـام دوره
تحصيل ،در صور نياز سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي و به تشخيص مراجـ ذيصـالح خـدمت نماينـد و در
صور عدم نياز سازمانها و ارگانهاي مذكور ،در بخش خصوصي به تشخيص و معرفي وزار كار و امور اجتماعي خدمت نمايند.
 -6پذيرفتهشدگان كدرشتههاي تحصيلي مناطق محروم (استانهاي :ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ،سيستان و بلوچستان ،كردستان ،كرمانشـاه،
كهگيلويه و بويراحمد ،لرستان و هرمنگان) ،شهرستان ابوموسي در استان هرمنگان ،شهرستانهاي اسالمآباد يرب ،پـاوه ،ثـال باباجـاني ،جـوانرود،
داالهو ،روانسر ،سـرپل ذهـاب ،قصرشـيري  ،گيالنغـرب و همننـي بخـشهـاي كـوزران و ماهيدشـت شهرسـتان كرمانشـاه در اسـتان كرمانشـاه،
شهرستانهاي جنوب استان كرمان(جيرفت ،عنبرآباد ،كهنوج ،رودبار ،قلعهگـنج و منوجـان) و شهرسـتان بشـاگرد در اسـتان هرمنگـان ،منـدرج در
دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره  ،)2هيچگونه تعهدي به استانداريهاي ذيربط ندارند (به ييـر از گـروه آمـوزش پنشـكي) و در
صور نياز ،ارگانها و سازمانهاي دولتي ميتوانند از آنان تعهد خدمت اخذ نمايند( .اي رشتهها در دفترچه انتخـاب رشـتههـاي تحصـيلي گـروه علـوم
رياضي و فني در صفحا  55تا  ،59گروه علوم تجربي در صفحا  92و  ،91اعم از رشتههاي پنشكي و يير پنشكي ،گروه علـوم انسـاني در صـفحا  12و ،11
گروه هنر صفحه  17و گروه زبانهاي خارجي در صفحا  15و  16درج گرديده است).

تبتره :هر يك از پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي در طرح مناطق محروم و يا رشتههاي تحصيلي مخصوص داوطلبان بـومي
استان و يا شهرستانهاي خاص ميبايست به هنگام ثبتنام ،فرم اخذ تعهد "فرم شماره  3ت صفحه  "07را تكميل نمايد .ضـمناً الزم اسـت
كه يك نسخه از فرم مورد نار در پرونده پذيرفتهشده نگهداري و رونوشت آن به دانشگاه علومپنشكي محل تعهد خدمت ارسال گردد.
 -7پذيرفتهشدگان هر يك از كدرشتههاي تحصيلي مناطق محروم ميبايست بومي يكي از استانهاي :ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختياري ،سيسـتان و
بلوچستان ،كردستان ،كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد ،لرستان و هرمنگان باشند.
 -4پذيرفتهشدگان با استفاده از سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمنگان ميبايست گواهي مبني بر سكونت مستمر به مدت  0ستال
در شهرستان ابوموسي در زمان ثبتنام ارائه نمايند در يير اينصور قبولي وي لغو ميگردد.
 -3پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي ذيربط (اي رشتهها در دفترچه انتخاب رشتههاي تحصيلي گروه علوم رياضي و فني در صفحه  ،59گروه علوم تجربـي در
صفحه  91اعم از رشتههاي پنشكي و يير پنشكي ،گروه علوم انساني در صفحه  ،11گروه هنر در صفحه  17و گروه زبانهاي خارجي در صفحه  16درج گرديـده
است) كه با استفاده از سهميه داوطلبان شهرستانهاي اسالم آباد يرب ،پاوه ،ثال باباجـاني ،جـوانرود ،داالهـو ،روانسـر ،سـرپلذهـاب ،قصرشـيري ،

گيالنغرب و همنني بخشهاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه در استان كرمانشاه ميبايست:
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 -7-3بومي يكي از بخشهاي تابعه شهرستانهاي اسالم آباد يـرب ،پـاوه ،ثـال باباجـاني ،جـوانرود ،داالهـو ،روانسـر ،سـرپل ذهـاب ،قصرشـيري ،
گيالنغرب و همنني بخشهاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه باشند.
 -0-3محل اقامت آنان يكي از شهرهاي فوق و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سالهاي دوم ،سوم و يا پيشدانشگاهي آنها در يكي ازشهرهاي ياد شده
باشد.
 شهر اقامت در صورتي مالك عمل قرار ميگيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلنله در اي شهرستانها اقامت داشته و ايـ موضـوع مـورد تأييـدفرمانداري ذيربط قرار گيرد.
 -0-3مينان تعهد خدمت پذيرفتهشدگان با استفاده از اي سهميه ،دو برابر مد تحصيل ميباشد.
 -8-3هرگونه تغيير رشته و يا انتقال براي پذيرفتهشدگان با استفاده از اي سهميه ممنوع ميباشد.
 -73تغيير رشته پذيرفتهشدگان طرح  533نفر مناطق محروم ،شهرستان ابوموسي در استان هرمنگان و بومي جنوب استان كرمـان(جيرفـت ،عنبرآبـاد،
كهنوج ،رودبار ،قلعهگنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمنگان ممنوع ميباشد.
تبصره :انتقال محل تحصيل پذيرفتهشدگان طرح مناطق محروم منوط به موافقت استانداريها و در محدوده دانشگاههاي واق در قطب دانشگاهي ميباشد.
 -77پذيرفتهشدگان با استفاده از سهميه داوطلبان شهرستانهاي جنوب استان كرمـان (جيرفـت ،عنبرآبـاد ،كهنـوج ،رودبـار ،قلعـهگـنج و منوجـان) و
شهرستان بشاگرد در استان هرمنگان ميبايست نسبت به ارائه گواهي محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر و همننـي محـل تولـد در يكـي از
شهرهاي فوق اقدام نمايند در يير اينصور قبولي وي لغو ميگردد .ضمناً پذيرفتهشدگان مشمول تسهيال اي طرح بايد متعهد شوند كه به مـد
دو برابر مد تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.
 -70پذيرفتهشدگان طرح مناطق محروم و بومي استانهاي محروم در هريك از رشتههاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي مورد نار ميبايست در زمـان
ثبتنام در رشته قبولي اعالمشده نسبت به سپردن تعهد محيري به مؤسسه محل قبولي خويش اقدام نمايند(.فرم شماره  - 11صفحه .)27
------------------------------------------------------------------سهميه  %91دانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي ،متوبه سال  7932مجلس محترم شوراي اسالمي
* مهم :كليه پذيرفتهشدگان اين طرح (رشته هاي تحتيلي مندرج در صفحات  54الي  )67مي بايست نسبت به سپردن تعهد محضري مبني براي انجام
خدمت به مدت  9برابر طول مدت تحتيل اقدام ززم بعمل آورند .فرم مختوص اين طرح (پذيرفتهشدگان مقطع دكتلري عملومي سلهميه
مناط محروم موبوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي) در صفحات  97و  92اين دستورالعمل درج گرديده است).
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناط محروم كشور ظرف  71سال آينلده،
قانون «اصالح بند ( )9ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحتيالت تكميللي و تختتلي» مجللس
شوراي اسالمي ،براي رشتههاي مندرج در صفحات  54تا  67دفترچه شماره  2گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسلري سلال  7931اجلرا
مينمايد .بر اساس اين قانون تا  %91ظرفيت در رشتههاي مورد نياز از طري جذب دانشجوي بومي با اولويت مناط محروم و متناسب با نيلاز
استانها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش ميشود.

* شرايط و بوابط مهم:
 -1سهميههاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاههاي علوم پنشـكي
ايجاد شده است .اكثر ظرفيتهاي پيشبيني شده به شيوه "بومي استاني" بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب ،مطابق نقـاط محـروم منـدرج در
جداول مربوط ،از پذيرفتهشدگان تعهد محيري اخذ مينمايد.
 -2استفاده از اين سهميهها مستلزم سپردن تعهد خدمت  0برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي ميباشد.
 -1ارائه مدرك تحصيلي ،بعد از اتمام دوره تعهد انجام ميپذيرد.
 -1دانشآموختگان سهميه بومي در طول مد زمان تعهد ،مجاز به فعاليت پنشكي در ساير نقاط كشور نميباشند.
 -5اولويت تحصيل دانشجوي بومي ،در استان خود ميباشد.
 -6ادامه تحصيل ،پس از گذراندن نيمي از مد زمان تعهد امكانپذير است.
 -9مشموالن اي سهميه ،مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نميباشند ،لذا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند.
 -3كليه پذيرفتهشدگان استفاده كننده از اي سهميه ،مكلف ميباشند قبل از ثبتنام ،ضم حيور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نماينـدگان دفتـر
حقوقي دانشگاه /دانشكدهها نسبت به تودي سند تعهد پذيرفتهشدگان مقط عمومي (سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالتآموزشي و
اصالحا بعدي) مطابق فرم تعهد (فرم شماره  -11صفحا  11و  )12اي مجموعه اقدام نمايند.
 -7در مواردي كه به علت ننديك نبودن يك رشته در يك استان ،سهميه بومي در استانهاي همجوار ايجاد شده ،الزم اسـت دانشـگاه محـل قبـولي
داوطلب ،با دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه ،در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فار التحصيلي به دانشگاه استان بـومي خـود
جهت ارائه خدمت هدايت شود.
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ط) بررسي موارد مغايرت در عكس پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحتيلي گزينش با آزمون و تأثير مثبت سواب تحتيلي:
* خيلي مهم :

الزم است عكس ارائه شده توسط پذيرفته شده در زمان ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده با چهره وي و عكس دريـافتي از پرتـال سـازمان تطبيـق
داده شود و در صور وجود مغاير  ،از داوطلب بصور موقت ثبتنام بعمل آيد و مراتب فوراً طي نامهاي به صور محرمانه بـه همـراه :فترم تهميتل
شده شماره  4مندرج در صفحه  06همين مجموعه (به منظور بررسي دستخط داوطلب ،كليه موارد فرم شماره  8حتماً توسلط شلخص داوطللب تكميلل

گردد) ،تصوير كليه صفحات شناسنامه ،تصوير كارت ملي 0 ،قطعه عهس جديد و قديم ،تصوير مدارك ديپلم نظامجديد آمتوزش متوستطه ،تصتوير
مدرك پيشدانشگاهي داوطلب به اي سازمان حداكثر تا  79/3/22به اي سازمان گنارش گردد.
ظ) بررسي موارد مغايرت در عكس پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحتيلي بدون آزمون (صرفاً براساس سواب تحتيلي) :در خصوص آن
دسته از پذيرفتهشدگاني كه گزينش آنان صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است و در فايل عهس دريافتي از پرتال سازمان فاقد عهس و يا داراي
مغايرت عهس ميباشند ،خواهشمند است به شرح ذيل اقدام گردد.

 -1از اي دسته از پذيرفتهشدگان بطور قطعي ثبتنام بعمل آيد.
 -2مسئوليت احراز هويت فرد پذيرفته شده و تطابق چهره با عكس ارائه شده و مشخصا آنان با مدارك شناسايي شامل شناسـنامه ،كـار ملـي،
مدرك ديپلم و دوره يكساله پيشدانشگاهي كامال به عهده مؤسسه آموزش عالي ميباشد.
 -1الصاق عكس بر روي فرم اطالعا قبولي پس از احراز هويت فرد پذيرفته شده.
 -1ممهور نمودن عكس الصاقي بر فرم اطالعا قبولي با مُهر باالتري مقام مؤسسه آموزش عالي.
 -5ارسال يك نسخه تصوير خوانا از فرم تكميل شده مورد نار به سازمان سنجش آموزشكشور.
الزم به ذكر است كه انجام مراحل مذكور براي اي دسته از پذيرفتهشدگان از نار اي سازمان با رعايت ضوابط مربوط و در صور دارا بودن سـاير
شرايط الزم براي ثبتنام بالمان ميباشد.
ع) بررسي مغايرت در مشختات شناسنامهاي و مدار تحتيلي پذيرفتهشدگان:
 -7خواهشمند است مقرر فرمايند در صورتي كه مشخصا شناسنامهاي مندرج در ليست يا اطالعا ارسالي پذيرفتـهشـدگان بـا اصـل شناسـنامه
پذيرفته شده مغاير داشته باشد (با توجه به جدول و بندهاي ذيل) ،از آنان ثبتنام بعمل آيد و كليه موارد حداكثر تـا قبـل از شـروع نيمسـال
دوم سال تحصيلي جاري يكجا برحسب مورد به اي سازمان گنارش شود.
 -0موارد مشروحه ذيل به عنوان مغاير در مشخصا شناسنامهاي با مندرجا ليست و يا مدارك ارسالي محسوب نميگردد .لـذا الزم اسـت كـه
موارد ذيل رأساً از سوي آن مؤسسه آموزش عالي در ليست و مدارك ارسالي تصحيح گردد.
موارد مندرج در شناسنامه و يا مدارك ارائه شده
همزه در آخر اسامي پذيرفتهشدگان مثل اسماء

اسما

مد در اسامي پذيرفتهشدگان مثل آزيتا

ازيتا

كلمه مواليد در شماره شناسنامه مثل  0مواليد

0

صفر (سمت چپ قبل از عدد) در كد ملي و يا شماره شناسنامه و يا خط فاصله بين اعداد ( )335-573745-3
عالمت تشديد « ّ » در اسامي پذيرفتهشدگان مثل محمّد

55737453
محمد

محل صدور شناسنامه ،محل تولد پذيرفتهشدگان (در فرم اطالعات قبولين و ليست ارسالي)
نام پدر (در صورتي كه مشخصات سجلي و چهره مطابقت داشته باشد)
مغايرت نوع ديپلم و يا گواهي دوره پيشدانشگاهي (براي نظام قديم و جديد آموزش متوسطه)
-0

موارد مندرج در ليست

--------------------------طبق بند  7ذيل

خواهشمند است مقرر فرمايند موارد مغاير شناسنامهاي پذيرفتهشدگاني به اي سازمان اعالم شود كه داراي يكـي از سـهميه ثبـتنـامي
نهادي "شاهد ،رزمندگان ،آزادگان و جانبازان" و يا پذيرفتهشدگاني كه داراي مدرك پيشدانشگاهي سال  1175و قبل آن ميباشند.

* توبيح :نيازي به اعالم مغاير در مشخصا شناسنامهاي پذيرفتهشدگان با شرايط ذيل به اي سازمان نميباشد و ميبايست مغاير پـيش آمـده
رأساً از سوي آن مؤسسه آموزش عالي اصالح و به اي سازمان براي نگهداري در سوابق گنارش گردد:
داوطلبي كه داراي سهميه ثبتنامي مناط ( 2 ،7و  )9ميباشد كه در سال  7936در سال سوم نظام جديد آموزش متوسطه مشغول به تحتيل
بوده و تا تاريخ  31/6/97مدر

پيشدانشگاهي خويش را اخذ نموده باشد .به ديگر سخن؛ داوطلباني كه براي اولين بار در آزمون سراسري
پذيرفته شدهاند.
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براساس ضواب ط مربوط داوطلبان آزمون سراسري بدون در نار گرفت نوع ديپلم (براي داوطلبان ناام قديم آموزش متوسطه) و يا گواهينامه
دوره پيشدانشگاهي (داوطلبان ناام جديد آموزش متوسطه) مجاز بودهاند در هر يك از گروههاي آزمايشي پنجگانه آزمون سراسري ثبتنـام
و شركت نمايند .اما از آنجاييكه تناسب و يا عدم تناسب عناوي ديپلم و پيش دانشگاهي داوطلبان در هر گروه آزمايشي داراي تاثير متفـاو
در نمرهكل آنها دارد ،الزم است عناوي مدارك فوق كه توسط پذيرفتهشدگان در زمان ثبتنام ارائه مـيشـود بـا عنـاوي منـدرج در فايـل
اطالعا قبولي ارسالي از اي سازمان كنترل شده و مغايرتهاي آنان تا  79/3/22گنارش گردد.
الزم است كه كليه مغاير ها پس از اصالح (موضوع بندهاي مذكور كه نياز به مكاتبه با اي سازمان ندارد) در زمان مقتيي توسط مراكن در
قالب فايل با فرمت  Excelو با درج مشخصا مشروحه ذيل تهيه و بصور يكجا به اي سازمان ارسال گردد.
عنوان
سرستون
1
شماره داوطلب مندرج در ليست يا فايل
2
كد قبولي مندرج در ليست و يا فايل
1
سال قبولي
1
نامخانوادگي مندرج در ليست يا فايل
5
نام مندرج در ليست يا فايل

سرستون
6
9
3
7
12

عنوان
سال تولد اصالح شده
شماره شناسنامه اصالح شده
كد ملي اصالح شده
نامخانوادگي و يا نام اصالح شده
عنوان مدرك ديپلم و يا پيشدانشگاهي اصالح شده

 -6كليه ادارا آموزش الزم است با رعايت ضوابط نسبت به ثبتنام و اقدام الزم براي ترخيص از خدمت ناام وظيفه پذيرفتهشدگان اقدام نمايند.
 -7با توجه به اين موضوع كه فرم اطالعات قبولي و كارنامه تغيير رشته و انتقال پذيرفتهشدگان حداكثر تا پايان نيمستال اول ستال
جاري از طريق پرتال اين سازمان قابل دسترس ميباشد ،لذا الزم است به همهاران محترم به نحو مقتضي اعالم گردد تا در زمتان
مقرر نسبت به دريافت و ذخيره فايلهاي مورد نظر اقدام مقتضي بعمل آورند.
*تبصره  :كليه دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي ميبايست پس از كنترل مدارك ثبتنامي داوطلبان،كمبود فرم اطالعا قبولي پذيرفتهشدگان
تا تاريخ  37/3/75و همنني كمبود كارنامه تغيير رشته و انتقال آنان حداكثر تا تاريخ  37/77/03بررسي و گنارش نمايند.
*تبصره  :در خصوص پذيرفتهشدگاني كه پس از اعالم اسامي شهريورماه براي تحصيل به آن دانشگاه/مؤسسه معرفي ميگردنـد (در قالـب اشـتباه
انتخاب رشته ،هيأ علمي ،تكميل ظرفيت و  )...خواهشمند است مقرر فرمايند مدارك ثبتنامي اي دسته از داوطلبان از مؤسسه محل قبولي قبلـي
آنان درخواست و از مكاتبه در اي خصوص با اي سازمان جداً خودداري گردد.
*تبصره  :پذيرفته شدگان خارج از اعالم اسامي شهريورماه در آزمون سراسري فاقد كارنامه تغيير رشته و انتقال ميباشند لـذا در صـور تقاضـاي
تغيير رشته و يا انتقال ،ميبايست كد و يا كدرشتههاي مورد نار آنان براي بررسي به اي سازمان ارسال گردد.
 -4در خصوص پذيرفتهشدگاني كه بعد از تاريخ مقرر براي ثبتنام به آن دانشگاه مراجعه مينمايند (حداكثر تا قبل از شتروع تترم دوم ستال
تحصيلي جاري) ،درخواست آنها راساً از سوي دانشگاه و با توجه به فيا ،امكانا آموزشي و ساير ضوابط و آئي نامـههـاي مربـوط بررسـي و از
مكاتبه با اي سازمان خودداري گردد .الزم به ذكر است كه ادامه تحصيل پذيرفتهشدگان مورد نار در صور دارا بودن ساير شـرايط و ضـوابط
الزم از نار اي سازمان بالمان ميباشد.
 -3هيچ دانشجويي مجاز نيست كه همزمان در دو رشته و يا دو محل (اعم از مؤسسا دولتي و يا ييردولتي) تحصيل نمايند .لذا در صور تخلـف
طبق آئي نامه انيباطي دانشجويان با وي رفتار خواهد شد( .فرم تعهد شماره  -7صفحه )73
 -73الزم به تاكيد است عنوان رشته قبولي پذيرفته شدگان براساس مندرجا دفترچه راهنماي انتخاب رشته ،ميبايست با عنوان رشـته درج شـده
در مدرك فار التحصيلي پذيرفتهشدگان يكسان باشد و هيچ مغايرتي بي اي عناوي وجود نداشته باشد.
 -77دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسالمي ميبايست كليه مغايرتهايي را كه طب اين دستورالعمل ززم است به اين سازمان در تاريخهاي تعيين شلده اعلالم
شود را از واحدها و مراكز تابعه دريافت نموده ،سپس با تجميع اين اطالعات و مغايرت ها ،آنها را بتورت يكجا و متمركز به اين سازمان اعالم نمايند.

و) در ختوص تقسيمبندي پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحتيلي كه داراي ظرفيت پذيرش در دو نيمسال (نيمسال اول و دوم) ميباشند:

تقسيمبندي داوطلبان براي آن دسته از كدرشتههاي تحصيلي كه براي هر دو نيمسال تحصيلي پذيرش دانشجو دارند ابتدا نسبت به ثبـتنـام
از پذيرفتهشدگان رديفهاي فرد (به ترتيب رديفهاي  5 ،1 ،1و )....براي نيمسال اول و رديفهاي زوج (بـه ترتيـب رديـفهـاي  6 ،1 ،2و)...
براي نيمسال دوم اقدام فرمايند .بديهي است در صور عدم تكميل ظرفيت براي نيمسال اول آن مؤسسه ميتوانـد از رديـفهـاي زوج بـراي
تكميل ظرفيت نيمسال مربوط اقدام نمايد.
تبتره :ثبتنام از آن دسته از پذيرفتهشدگان كه جنو نفرا اول تا دهم رتبه كشوري در گروه آزمايشي مربوط ميباشند بدون رعايت شـرح فـوق
و در صور تمايل پذيرفتهشده براي نيمسال اول سال تحصيلي جاري صور گيرد.
هت) شرايط و ضوابط پذيرفتهشدگان مراكز آموزشي دانشگاه پيامنور در صفحه  83دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون (دفترچه
شماره  )7آزمون سراسري سال  7037به صورت جامع و مبسوط درج گرديده است .الزم است مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيامنور،
در زمان ثبتنام از پذيرفتهشدگان دقت الزم مبذول فرمايند.
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ي) شرايط و بوابط ثبتنام اتباع خارجي:

پذيرفتهشدگان اتباع ييرايراني ،بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اي آزمون (مندرج در دفتر چه شماره  ،)1داراي شرايط ذيل نين باشد:
 )7ثبتنام پذيرفتهشدگان ييرايراني در آزمون سراسري و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفاد شيوهنامه ثبتنام دانشجويان ييرايراني مصـوب
سال  38و قابل دسترسي از طريق پايگاه الكترونيكي به نشاني http://iso.saorg.ir :انجام ميپذيرد.
 )0داوطلبان ييرايراني ملنم به مطالعه دقيق مندرجا دفترچههاي راهنماي آزمون (دفترچههاي راهنماي شماره  1و  )2و اطالعيههاي مربوط به آزمون بوده و در
صور عدم احراز شرايط مندرج در دفترچهها ،هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچهها ،اطالعيهها و قواني مربوطه پذيرفته نيست.

 )0فقط اتباع ييرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به ثبتنام در رشته قبـولي اعـالم شـده مـيباشـند .اتبـاع ييرايرانـي
پذيرفته شده در زمان ثبتنام ملنم به ارائه يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير ميباشند.
 )1-1گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.
 )1-2دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتاامي جمهوري اسالمي ايران.
 )1-1كار هويت ويژه اتباع ييرايراني داراي اعتبار در سال  ،1179صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجري خارجي وزار كشور.
 )1-1آخري كار آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجري خارجي وزار كشور.
 )8چناننه اتباع ييرايراني پذيرفته شده نهايي در اي آزمون ،در هنگام ثبتنام بند  03تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند ،پذيرش آنان لغو خواهد شد.
 )5تحصيل همنمان اتباع ييرايراني شايل به تحصيل در مؤسسا آموزشعالي ،مركن جامعهالمصطفي(ص)العالميه و دانشگاه بي المللياهلبيت(ع)ممنوعميباشد.
 )6اتباع ييرايراني مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي ،نمـيباشـند.
بديهي است در صور پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان ييرايراني در مناطق ممنوعه ،پـذيرش آنـان در دانشـگاههـا و مؤسسـا آمـوزش عـالي آن
مناطق« ،باطل» تلقي ميگردد و امكان بررسي جهت رشتههاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و از ثبتنام آنان ممانعت بعمـل مـيآيـد.
توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسهان براي اين داوطلبان ،در صفحه بعد و سايت اينترنتي سازمان درج شده است.
 )7اتباع ييرايراني پذيرفته شده در مناطق ممنوعه (ييرمجاز) در صور كسب حداقل نمره علمي در اولي كدرشته تحصيلي انتخابي بعد از رشته قبولي اعالم شده
و همنني مكاتبه مستقيم ميتوانند ادامه تحصيل دهند .ضمناً دانشگاه يا مؤسسه قبولي اوليه كه جنء مناطق ييرمجاز محسوب ميشود ملنم به ارجاع

پذيرفتهشده ييرايراني طي مكاتبه مستقيم به اي سازمان براي بررسي و معرفي به اولويت بعدي قبولي مجاز داوطلب ميباشند.
 )4پذيرش اتباع ييرايراني در رشتههايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود (از جملـه تعهـدا اسـتخدامي) و رشـتههـاي
خاص و حساس اكيداً ممنوع ميباشد .توضيح و فهرست اين رشتهها ،در ذيل همين صفحه و سايت اينترنتي سازمان درج شده است.
 )3پذيرفته شدگان همانند دانشجويان ايراني تاب ضوابط و مقررا آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود ميباشند.
 )73مطابق مصوبات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري كليه پذيرفتهشدگان غيرايراني دورههاي روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،موظف به
پرداخت شهريه تحصيلي به ميزان حداكثر تا  %43شهريههاي دورههاي نوبت دوم (شبانه) و در دانشگاههاي علوم پزشتهي بتر حستب مقطتع
تحصيلي و بر اساس مصوبه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشهي ميباشند.

 )77حداكثر مد تحصيل مجاز در مقاط كارداني و كارشناسي پيوسته براي پذيرفتهشدگان ييرايراني ،رشتههاي تحصيلي دانشـگاه پيـامنـور مطـابق
شيوهنامه ثبتنام مصوب سال  1171به ترتيب  2و  5سال ميباشد.
 )70چناننه در حي تحصيل پذيرفتهشدگان ييرايراني ،محرز گردد كه دانشج و داراي مدرك كارداني و يا باالتر بوده و مجدداً با شركت در آزمـون ،در
مقط تحصيلي تكراري پذيرفته شده است ،از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب ميگردد .دانشگاه محل قبولي داوطلبان در ايـ
خصوص ملنم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبتنام اوليه هستند.
رشتههاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايراني
پذيرش اتباع ييرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهدا استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و همنني رشتههاي تحصيلي :فينيك
اتمي ،فينيك هستهاي ،فينيك مولكولي (پالسما) ،فينيك ذرا بنيادي ،مهندسي پالسما ،مهندسي ايمني (گرايش بازرسي فني و حفاظت هواپيما)،
مهندسي تعمير و نگهداري (هليكوپتر و هواپيما) ،مهندسي هوا و فيا ،مهندسي هوانوردي (خلباني ،ناوبري هواپيما،تعمير و نگهداري هواپيما ،خلباني
هليكوپتر و مراقبت پرواز) ،علوم ناامي ،الكترونيك هواپيمايي ،تعمير و نگهداري هواپيما ،مخابرا هواپيما ،مراقبت پرواز ،فناوري اطالعا ( ITگرايش
مخابرا ام ) ،مهندسي فناوري ماهواره و مهندسي كامپيوتر (گرايش رايانش ام ) ممنوع ميباشد.
مناط ممنوعه براي انتخاب محل تحتيل اتباع غيرايراني
هر يك از اتباع ييرايراني كه متقاضي شركت در آزمونهاي سراسري ميباشند ،منحصراً ميبايست واجد شرايط و ضوابط اعـالم شـده در دفترچـههـاي
راهنماي هر يك از آزمونهاي ذيربط باشند و در زمان انتخاب رشته  ،محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربـوط انتخـاب نمـوده باشـند.
شايان ذكر است اتباع ييرايراني مقيم ،مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نميباشند؛ بديهي اسـت در صـور پـذيرش و اعـالم قبـولي داوطلبـان
ييرايراني در رشتهها و مناطق ممنوعه ،پذيرش آنان در دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي آن مناطق« ،كان لم يك » تلقـي گرديـده و امكـان بررسـي
جهت رشتههاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نميباشد و از ثبتنام آنان ممانعت بعمل ميآيد.
جدول مناطق و شهرستانهاي ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني در صفحه بعد درج شده است.
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جدول مناط ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني
مناط ممنوعه استان

نام استان
آذربايجان شرقي

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان تبريز) ممنوع ميباشد.

آذربايجان غربي

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان اروميه) و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد.

اردبيل

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان اردبيل) و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي پارس آباد ،بيله سوار ،گرمي ،مشهين شهر و نمين ممنوع ميباشد.

اصفهان

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي نطنز ،فريدن ،فريدون شهر ،سميرم ،چادگان ،خوانسار ،دهاقان ،نائين ،گلپايگان ،خوروبيابانك ،اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان
آران و بيدگل ممنوع ميباشد.

البرز

اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع ميباشد.

ايالم

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان ايالم) و اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستانهاي مهران ،دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد.

بوشهر

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي ديلم و گناوه ممنوع ميباشد.

تهران

اقامت اتباع غيرايراني در كل استان (به استثناء منطقه خجير در منطقه  70شهرداري تهران براي اتباع افغاني) بالمانع ميباشد.

چهارمحال و بختياري

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان شهركرد) ممنوع ميباشد.

خراسان جنوبي

اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستانهاي مرزي نهبندان ،سربيشه ،درميان ،قائن ،زيركتوه ،فتردوس ،سترايان و طتبس ممنتوع متيباشتد .اقامتت اتبتاع افغتاني در
شهرستانهاي خوسف و بيرجند مجاز است .اقامت اتباع عراقي در سطح استان (بغير از شهرستان بيرجند) ممنوع ميباشد.

خراسان ربوي

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي مرزي تربت جام ،قوچان ،تايباد ،خواف ،سرخس ،كالت نادري و درگز ممنوع ميباشد.

خراسان شمالي

اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان (بغير از شهرستان بجنورد) ممنوع ميباشد.
اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستانهاي اهواز و گتوند) و اقامت و تردد ساير اتباع غيرايراني در شهرستانهاي آبادان ،خرمشهر و دشت آزادگتان ممنتوع

خوزستان

ميباشد.
تبصره :اقامت اتباع غيرايراني دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر بالمانع ميباشد.

زنجان
سمنان

سيستان و بلوچستان

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان زنجان) ممنوع ميباشد و صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز ميباشد.
اقامت و تردد اتباع غيرايراني در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام ،مركز آمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آمتايش ستراج و اقامتت اتبتاع
افغاني در شهرستانهاي شاهرود و دامغان ممنوع ميباشد.
اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان (بغير از شهرستان زاهدان) و اقامت و تردد اتباع غيرايراني در شهرستانهاي زابتل ،هيرمنتد ،زهتك و نيتز بختشهتاي مترزي
شهرستانهاي خاش،ايرانشهر ،سراوان و چابهار ممنوع ميباشد.

فارس

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي فيروزآباد ،فراشبند ،داراب ،ارسنجان ،فسا ،مُهر ،رستم ،خنج و ني ريز ممنوع ميباشد.

قزوين

اقامت اتباع افغاني در كل استان (بغير از شهرستان قزوين) ممنوع ميباشد.

قم

اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع ميباشد.

كردستان

كرمان

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان سنندج) و اقامت كليه اتباع غيرايراني در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و مريوان و همچنين
شهرهاي مرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع ميباشد.
اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي عنبرآباد ،بافت ،منوجان ،قلعه گنج ،بم ،فهرج ،رودبار ،فارياب ،نرماشير ،كهنوج ،جيرفت ،انار و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در
سطح استان (بغير از شهرستان كرمان) ممنوع ميباشد.

كرمانشاه

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان كرمانشاه) و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد.

كهگيلويه و بويراحمد

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان ياسوج) ممنوع ميباشد.

گلستان

اقامت اتباع افغاني در كل استان (بغير از شهرستان گرگان و گنبد) ممنوع ميباشد.

گيالن

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان رشت) ممنوع ميباشد.

لرستان

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان خرمآباد) ممنوع ميباشد.

مازندران

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان ساري) ممنوع ميباشد.

مركزي

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي آشتيان ،تفرش ،فراهان ،فرمهين ،خمين ،شازند ،محالت ،زرنديه ،كميجان و خنداب ممنوع ميباشد.

هرمزگان

اقامت اتباع افغاني در كل استان (بغير از شهرستان بندرعباس) و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي كيش ،حاجي آباد ،قشم ،ابوموسي و جاسك ممنوع ميباشد.

همدان

اقامت اتباع افغاني در سطح استان (بغير از شهرستان همدان) ممنوع ميباشد.

يزد

اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستانهاي خاتم و بافق ممنوع ميباشد.
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ساختار اطالعات پذيرفتهشدگان آزمون سراسري در پرتال دانشگاهها
نام فيلد

رديف

نام فيلد

طول فيلد

طول فيلد

رديف

7

شماره پرونده

7

07

بهيار

0

شماره داوطلبي

7

04

آموزگار

7

0

نامخانوادگي

03

03

گروه قبولي

7

8

نام

03

83

كدرشته قبولي

5

5

نام پدر

03

87

عنوان رشته قبولي

83

6

جنس

7

80

عنوان گرايش قبولي

63

7
4
3

تاريخ تولد (روز ،ماه و سال)
شماره شناسنامه
كد ملي

6
73
73

80
88
85

كد دانشگاه قبولي
عنوان دانشگاه قبولي
مقطع قبولي

8
63
7

73

كد وضعيت نظام وظيفه

0

86

كد دوره قبولي

0

77

كد بخش تولد

8

87

كد نظام آموزشي (دانشآموز يا فارغالتحصيل)

7

70

كد شهر تولد

0

84

دين

7

70

كد استان تولد

0

83

اتباع غيرايراني و مليت

7

78

كد بخش ديپلم يا پيشدانشگاهي

8

53

كد پيگيري اتباع

76

75

كد شهر ديپلم يا پيشدانشگاهي

0

57

سال اخذ ديپلم

0

76
77
74

كد استان ديپلم يا پيشدانشگاهي
كد بخش سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي
كد شهرستان سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي

0
8
0

سال اخذ پيشدانشگاهي

0

73

كد استان سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي

7

50
50
58

نمرات خام دروس
زبان خارجي

7

0

55

رتبه درسهميه نهايي(اين فيلدها برايگزينشرشتههاي صرفاً با سوابقتحصيلي صفر ميباشد)

6

03

كد بخش دو سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي

8

56

نمره قبولي

5

07

كد شهرستان دو سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي

0

57

تاثير سوابق تحصيلي ديپلم در نقطه قبولي

7

(اين فيلدها براي گزينش رشتههاي صرفاً با سوابق تحصيلي صفر ميباشد)

70×5

00

كد استان دو سال قبل از ديپلم يا پيشدانشگاهي

0

54

تاثير سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در نقطه قبولي

7

00

كد بخش اقامت

8

53

تلفن ثابت

77

08

كد شهر اقامت

0

63

تلفن همراه

77

05

كد استان اقامت

0

67

كدپستي

73

06

كد استان بومي

0

60

عنوان استان محل سهونت

53

07

سهميه نهايي

7

60

عنوان شهر محل سهونت

53

04

كد سهميه ثبت نامي

0

68

آدرس محل سهونت

033

03

سهميه قبولي

7

65

پست الهترونيهي ()E-Mail

83

كد وضعيت اشتغال به تحصيل در آموزش عالي

7

03

نابينا

7

66

07

كم بينا

7

 67تا
63

00

ناشنوا

7

73

00
08
05

كم شنوا
معلول جسمي حركتي
كد عنوان ديپلم
كد عنوان پيشدانشگاهي

7
7
0

77
70
70

0

78

06

كد وضعيت فارغالتحصيلي در آموزش عالي(كارداني،كارشناسي،
كارشناسي ارشد و باالتر)
معدل كتبي ديپلم (سال سوم نظام جديد)
(اين فيلد برايگزينش رشتههاي با آزمون صفر ميباشد)

پذيرش بدون آزمونميباشد (عدد  3به منزله خير و عدد  7به منزله بلي ميباشد)
كد تعهد وزارت بهداشت (عدد  3به منزله خير و عدد  7به منزله بلي ميباشد)

چپ دست (عدد  3به منزله خير و عدد  7به منزله بلي ميباشد)
كد نقص تصوير (عدد  3به منزله داراي عهس معتبر و عدد  7به منزله فاقد
ميباشد)

7
8
7
7
7
7

* براي داوطلباني كه فيلد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم (رديف  )55يا پيشدانشگاهي آنها (رديف  )56يك ميباشد حتماً بايد نمـرا سـوابق تحصـيلي ارسـالي از سـازمان
سنجش با مدرك ارائه شده توسط داوطلب كنترل شود.
كد و عناوين فيلدهاي اطالعات ارسالي
جنس
سهميهنهايي
سهميهقبولي

گروهآزمايشي

-7زن

دين

-0 ،مرد

-7منطقه-0 ،7منطقه-0 ،0منطقه-8 ،0خانواده شهدا-5 ،ايثارگران 05درصد ظرفيتت ،
-6رزمندگان  -7ايثارگران  5درصد ظرفيت
-3آزاد-7 ،منطقه-0 ،7منطقه-0 ،0منطقه-8 ،0خانوادهشهدا -5 ،ايثتارگران 05درصتد
ظرفيت-6 ،رزمندگان -7كارمندي-4 ،سهميه :بهيار/آموزگاري/ديپلمههاي كشاورزي
-3ايثارگران  5درصد ظرفيت
-7علومرياضيوفني-0 ،علومتجربي-0 ،علومانساني-8 ،هنر-5 ،زبانخارجي

مقطع

-7كارداني-0 ،كارشناسي-0 ،كارشناسيارشد-8 ،دكتريحرفهاي-5 ،دكتريپيوسته

نظام

-7نظام جديد (پيشدانشگاهي)-0،نظتام قتديم-0 ،دوره كتارداني-8 ،دورهكارشناستي
پيوسته

دستورالعمل ثبتنامي

-3اسالم-7 ،كليمي-0 ،مسيحي-0 ،زرتشتي

اتباع خارجي

-7افغانستان -0پاكستان -0تركيه -8عراق -5لبنان -6هند -7سايركشورها

زبان خارجي

-7انگليسي-0 ،آلماني-0 ،فرانسه-8 ،روسي-5 ،ايتاليايي

كد وضعيت
تحصيلي در
آموزش عالي

-7دانشتتجوي انصتترافي-0 ،دانشتتجويدورهروزانتته -0 ،دانشتتجويدورهغيرروزانتته-8 ،
فارغالتحصيل مقطع كارداني -5 ،فارغالتحصيل مقطتع كارشناستي  -6 ،فتارغالتحصتيل
مقطع ارشد و باالتر
-7روزانتته -0 ،نوبتتتدوم(شتتبانه)-0 ،پيتتامنتتور-8 ،نيمتتهحضتتوري-5 ،محتتروم-6 ،
فرهنگيان/آزاد-7 ،غيرانتفاعي-4 ،فرهنگيان /شاغل-3 ،پرديس ختودگردان-73 ،مجتازي
دولتي-77 ،مجازي غيرانتفاعي-70 ،ظرفيتمازاد-70 ،مشترك بين دانشگاههاي خارج

كد دوره
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كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميتوانند يهي از نمرات خام پيشنهادي مندرج در جدول ذيل را به عنوان
حد نصاب ارائه درس پيشنياز براي داوطلباني كه در رشتههاي پذيرش با آزمون قبول شدهاند ،انتخاب نموده و نسبت
به ارائه كالسهاي پيشنياز درس مربوطه براي دانشجوياني كه اين حداقل نمرات را كسب نهردهاند ،اقدام نمايند

جدول دروس پيشنياز دانشگاهي متوبه شوراي عالي برنامهريزي

گروه علوم تجربي
دروس امتحاني
زبان عمومي

زمين شناسي

رياضي

زيست شناسي

فيزيك

شيمي

نمرات خام
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0

00/8
03/3
53/3
00/8
7/3
53/3
00/8
03/3
53/3
00/8
04/3
53/3
00/8
78/5
53/3
00/8
07/3
53/3

گروه علوم انساني
دروس
امتحاني
زبان عمومي

رياضيات پايه
ادبيات فارسي
تخصصي
زبان عربي تخصصي

تاريخ و جغرافيا

جامعه شناسي

فلسفه و منطق

روانشناسي

گروه علوم ريابي و فني
دروس امتحاني
زبان عمومي

رياضي

فيزيك

شيمي

دستورالعمل ثبتنامي

نمرات خام
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0

00/8
08/7
53/3
00/8
78/0
53/3
00/8
75/6
53/3
00/8
76/0
53/3

گروه هنر

نمرات خام
00/8
8/3
53/3
00/8
73/6
53/3
00/8
75/6
53/3
00/8
07/7
53/3
00/8
77/4
53/3
00/8
00/8
53/3
00/8
73/7
53/3
00/8
86/7
53/3

7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0

دروس
امتحاني
زبان عمومي

ترسيم فني
خالقيت
تصويري
خالقيت
نمايشي
خالقيت
موسيقي
خواص مواد
درك عمومي
هنر
درك عمومي
رياضي و
فيزيك

نمرات خام
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0
7
0
0

00/8
04/3
53/3
00/8
6/7
53/3
00/8
73/3
53/3
00/8
6/7
53/3
00/8
7/7
53/3
00/8
7/7
53/3
00/8
0/8
53/3
00/8
74/3
53/3

گروه زبانهاي خارجي
دروس
امتحاني
زبان عمومي

زبان تخصصي

نمرات خام
7
0
0
7
0
0
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00/8
58/7
53/3
00/8
07/7
53/3

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
عنوان دروس عمومي و اختتاصي مندرج در ليست ارسالي (از چپ به راست) در ذيل مشختات
و فايل اطالعات بدين ترتيب ميباشد:

شماره و نام دروس

نوع دروس

 .1زبان و ادبيا فارسي
 .2زبان عربي
دروس عمومي
 .1فرهنگ و معارف اسالمي
براي كليه گروههاي آزمايشي
 .1زبان خارجي
 .5رياضي
دروس اختتاصي
 .6فينيك
گروه آزمايشي علوم ريابي و فني
 .9شيمي
 .5زمي شناسي
 .6رياضي
 .9زيست شناسي
دروس اختتاصي
 .3فينيك
گروه آزمايشي علوم تجربي
 .7شيمي
 .12بهياري (براي بهياران)
 .5رياضي
 .6اقتصاد
 .9زبان و ادبيا فارسي
 .3زبان عربي
دروس اختتاصي
 .7تاريخ و جغرافيا
گروه آزمايشي علوم انساني
 .12علوم اجتماعي
 .11فلسفه و منطق
 .12روانشناسي
 .11اصول عقايد و فقه (داراي ديپلم و پيشدانشگاهي معارف اسالمي)
 .5درك عمومي هنر
 .6درك عمومي رياضي -فينيك
 .9ترسيم فني
دروس اختتاصي
 .3خالقيت تصويري و تجسمي
گروه آزمايشي هنر
 .7خالقيت نمايشي
 .12خالقيت موسيقي
 .11خواص مواد
درس اختتاصي
گروه آزمايشي زبانهاي خارجي

دستورالعمل ثبتنامي

 .5زبان تخصصي

صفحه 13

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
تاريخ:

فرم شماره 7

شماره:

باسمه تعالي

نمونه فرم اخذ تعهد از فارغالتحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج ازكشور
و دانشجويان فعلي و انصرافي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

اينجانب  .............................................................فرزند  ...........................متولد سال  .....................داراي شناسنامه شماره  ..........................صادره از

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

ساك  .............................................................................................................................................................................................................................................در آزمون سراسري سال 1179
در گروه آزمايشي  .....................................در رشته  .........................................................................................................مؤسسه آموزشي

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

پذيرفته شدهام ،متعهد ميشوم:
 -1فار التحصيل دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي داخل و خارج از كشور در مقط باالتر:
الف) از مقط كارداني در رشتههاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي فار التحصيل شدهام  نشدهام 
ب) از مقط كارشناسي در رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي فار التحصيل شدهام  نشدهام 
ج) دانشجوي فعلي و يا اخراجي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي داخل كشور ميباشم  .نميباشم .
د) قبل از تاريخ  76/12/22دانشجو بودهام و حداكثر لغايت  76/12/22از تحصيل انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي از مؤسسه آموزش
عالي ذيربط و اداره كل امور دانشجويان مربوط را دريافت داشتهام .
تبصره :دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم (شبانه) ،نيمه حيوري و مؤسسا ييرانتفاعي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي كه از معافيت
تحصيلي استفاده نميكنند ،ميتوانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبتنام و شركت نمايند .بديهي است در صور
قبولي در آزمون سراسري ،اي دسته از داوطلبان ميبايست قبل از ثبتنام در رشته قبولي جديد ،در رشته قبولي قبلي خود انصراف
قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه ذيربط ارائه نمايند .الزم به توضيح است كه اي دسته از داوطلبان حق بازگشت و
ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند.
ضمناً در صور عدم صحت مطالب فوق اي مؤسسه /دانشگاه ميتواند از تحصيل اينجانب در هر مقطعي از تحصيل ممانعت بعمل آورده و
مطابق مقررا مربوطه اقدام نمايد.

تاريخ:

دستورالعمل ثبتنامي

امضاء و اثر انگشت:
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آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 0
باسمه تعالي

فرم تعهد براي پذيرفتهشدگان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصيلي ديپلم در آزمون سراسري
اينجانب

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

فرزند:

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

به شماره شناسنامه:

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

كدملي:

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

متولد ................................................. :به شماره داوطلبي ................................................. :پذيرفته شده رشته( ...................................................................... :كدرشته
مؤسسه آموزشعالي ................................................. :داراي ديپلم كامل متوسطه در رشته:

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

ناام آموزشي:

)

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

بدينوسيله ضم مطالعه دقيق بندهاي ذيل نسبت به امياء و رعايت مفاد آن متعهد ميگردم:
از آنجاييكه نمرا مربوط به سوابق تحصيلي اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب با نمرا مربوط در مدارك
تحصيلي ديپلم داراي اختالف ميباشد ،لذا متعهد ميشوم كه هينگونه اعتراضي به دانشگاه محل قبولي مبني بر عدم ثبتنام و همنني
نسبت به زمان و نتيجه بررسي نمرا علمي بر مبناي نمرا صحيح سوابق تحصيلي توسط سازمان سنجش آموزش كشور (اعم از عدم
تغيير در رشته قبولي اعالم شده ،تغيير در كدرشته قبولي و يا لغو قبولي) نداشته باشم.
متعهد ميگردم كه اظهارا درج شده در اي فرم عي واقعيت بوده و در صور اثبا خالف آن ،سازمان سنجش آموزش كشور مجاز
است مطابق با قواني مربوط با اينجانب برخورد نمايد .اسناد مربوط به اثبا صحت نمرا سوابق تحصيلي ،در صور قبولي مجدد توسط
اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم ميشود .در يير اينصور قبولي مجدد نين لغو خواهد شد.
دروس سواب تحتيلي ديپلم عبارتند از:
ديپلم ريابي فيزيك:
تعليما ديني و قرآن  ،1زبان فارسي  ،1ادبيا
احتمال ،هندسه  ،2حسابان.

فارسي  ،1عربي  ،1زبان خارجي  ،1فينيك  1آزمايشگاه ،شيمي  1آزمايشگاه ،جبر و

ديپلم علوم تجربي:
تعليما ديني و قرآن  ،1زبان فارسي  ،1ادبيا فارسي  ،1عربي  ،1زبان خارجي  ،1فينيك  1آزمايشگاه ،شيمي  1آزمايشگاه ،رياضي ،1
زيست شناسي ،آزمايشگاه ،زمي شناسي.
ديپلم علوم انساني:
تعليما ديني و قرآن  ،1زبان فارسي تخصصي ،ادبيا فارسي تخصصي ،عربي  ،1زبان خارجي  ،1رياضي و آمار ،جامعه شناسي  ،2تاريخ
ايران و جهان ،جغرافيا  ،2آرايههاي ادبي ،فلسفه و منطق.
ديپلم علوم و معارف اسالمي:
زبان فارسي تخصصي ،ادبيا فارسي تخصصي ،زبان خارجي  ،1رياضي و آمار ،جامعه شناسي  ،2فلسفه و منطق ،اصول عقايد  ،2عربي ،1
تاريخ اسالم  ،2تفسير و علوم قرآني  ،2اخالق .2

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

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

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

تلف ثابت:

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

محل اثر انگشت و امياء:
تاريخ تكميل فرم:

دستورالعمل ثبتنامي

تلف همراه:

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

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

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

صفحه 22

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 0
باسمه تعالي
فرم تعهد براي پذيرفتهشدگان داراي تناقض در نمرات دروس سواب تحتيلي دوره پيشدانشگاهي در آزمون سراسري

اينجانب

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

فرزند:

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

به شماره شناسنامه:

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

كدملي:

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

متولد ................................................. :به شماره داوطلبي ................................................. :پذيرفته شده رشته( ......................................................................... :كدرشته
مؤسسه آموزشعالي ............................................ :داراي مدرك پيشدانشگاهي در رشته:

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

گروه آزمايشي:

)

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

بدينوسيله ضم مطالعه دقيق بندهاي ذيل نسبت به امياء و رعايت مفاد آن متعهد ميگردم:
از آنجاييكه نمرا مربوط به سوابق تحصيلي اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب با نمرا مربوط در مدارك
تحصيلي دوره پيشدانشگاهي داراي اختالف ميباشد ،لذا متعهد ميشوم كه هينگونه اعتراضي به دانشگاه محل قبولي مبني بر عدم
ثبتنام و همنني نسبت به زمان و نتيجه بررسي نمرا علمي بر مبناي نمرا صحيح سوابق تحصيلي توسط سازمان سنجش آموزش
كشور (اعم از عدم تغيير در رشته قبولي اعالم شده ،تغيير در كدرشته قبولي و يا لغو قبولي) نداشته باشم.
متعهد ميگردم كه اظهارا درج شده در اي فرم عي واقعيت بوده و در صور اثبا خالف آن ،سازمان سنجش آموزش كشور مجاز
است مطابق با قواني مربوط با اينجانب برخورد نمايد .اسناد مربوط به اثبا صحت نمرا سوابق تحصيلي ،در صور قبولي مجدد توسط
اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم ميشود .در يير اينصور قبولي مجدد نين لغو خواهد شد.
دروس سواب تحتيلي دوره پيشدانشگاهي عبارتند از:
پيشدانشگاهي ريابي فيزيك :گروه آزمايشي رياضي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،حسابديفرانسيل و انتگرال ،فينيك(رياضي)
گروه آزمايشي تجربي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،حسابديفرانسيل و انتگرال ،فينيك(رياضي)
گروه آزمايشي انساني  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،حسابديفرانسيل و انتگرال
گروه آزمايشي هنر  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،حسابديفرانسيل و انتگرال ،فينيك(رياضي) گروه آزمايشي زبان  :زبان فارسي ،معارف اسالمي
پيشدانشگاهي علوم تجربي:

گروه آزمايشي رياضي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،فينيك(تجربي)

گروه آزمايشي تجربي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،زيستشناسي،فينيك(تجربي) گروه آزمايشي انساني:زبانفارسي ،معارف اسـالمي
گروه آزمايشي زبان  :زبان فارسي ،معارف اسالمي
گروه آزمايشي هنر  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،فينيك(تجربي)
پيشدانشگاهي علوم انساني :گروه آزمايشي رياضي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،عربي
گروه آزمايشي تجربي :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،عربي گروه آزمايشي انساني  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،ادبيا فارسي ،عربي
گروه آزمايشي زبان  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،عربي

گروه آزمايشي هنر  :زبان فارسي ،معارف اسالمي ،عربي
پيشدانشگاهي علوم و معارف اسالمي:
گروه آزمايشي تجربي  :زبان فارسي ،ادبيا عرب

گروه آزمايشي رياضي  :زبان فارسي ،ادبيا عرب
گروه آزمايشي انساني  :زبان فارسي ،ادبيا عرب ،اصول عقايد ،فقه و اصول

گروه آزمايشي هنر  :زبان فارسي ،ادبيا عرب

گروه آزمايشي زبان  :زبان فارسي ،ادبيا عرب

پيش دانشگاهي هنللر :گروه آزمايشي رياضي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي گروه آزمايشي تجربي  :زبان فارسي ،معارف اسالمي
گروه آزمايشي زبان:زبان فارسي ،معارف اسالمي
گروه آزمايشي انساني  :زبان فارسي ،معارف اسالمي
گروه آزمايشي هنر :زبانفارسي ،معارفاسالمي ،آشنايي با ميرا هنري و فرهنگي ايران ،سير هنر در تاريخ

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

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

آدرس كامل پستي:
تلف ثابت:

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

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

محل اثر انگشت و امياء:
دستورالعمل ثبتنامي

تلف همراه:

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

...........................................................................
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آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 8

تاريخ:

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

شماره:

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

باسمه تعالي
فرم مختوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه  ،7رزمندگان و ايثارگران،
براي كليه رشتهها در آزمون سراسري
اينجانب :نام  ....................................نامخانوادگي  ..........................................فرزند  ....................................متولد سال

 ....................................به شماره شناسنامه.....................................

صادره از  ....................................محل تولد  ....................................ساك  .......................................................كه در گروه آزمايشي  ...............................................در آزمون سراسري
سال  ................در رشته( .................................................بجن رشتههاي دبيري) در مقط

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

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

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

جنو داوطلبان سهميه منطقه يك و يا ساير سهميهها (بجن سهميه مناطق  2و  )1پذيرفته شدهام در كمال ميل و اختيار ،ضم عقد خارج
الزم متعهد و ملتنم ميشوم كه پس از گذراندن دوره تحصيلي در مقط فوق پس از تعيي تكليف خدمت وظيفه عمومي به مد يك برابر
زمان تحصيل خود در مناطقي كه:
 -1وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي تعيي ميكند (براي رشتههاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي).
 -2سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي تعيي ميكنند (براي ساير رشتهها).
در وهله اول در صور نياز وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي ،سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمي (بـر
حسب موارد  1و  )2خدمت نمايم و در صور عدم نياز وزارتخانهها و يا سازمانهاي مذكور در بخش خصوصي به تشـخيص و معرفـي وزار
كار و امور اجتماعي خدمت نمايم .چناننه ظرف يكسال پس از پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفه عمومي) از انجـام خـدمت بنحـو
فوق استنكاف نمايم وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي مربوطه مجاز و مختارند عالوه بر استرداد برابر هنينههاي سرانه دانشـجو
در طول مد تحصيل از تحويل مدارك تحصيلي تا انجام خدمت مذكور خودداري نمايند .مفاد اي تعهد بمعني اجراي تعهد آموزش رايگـان
ميباشد و به موجب اي تعهد ضم عقد خارج الزم به وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي مربوطه وكالـت مـيدهـم در صـور
تخلف از مفاد اي تعهد و استنكاف از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد يك برابر هنينههـاي مصـروفه سـرانه دانشـجو را در مـد
تحصيل از اموال اينجانب برداشت نمايند .تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزارتخانههاي ذيربط در مورد كيفيـت تخلـف و ميـنان
هنينههاي مصروفه ييرقابل اعتراض بوده و صرف اعالم وزارتخانههاي مذكور براي اينجانب قطعي و الزماالجرا ست.
توضيح :براي رشتههاي گروه آموزشي پنشكي
 -1خدما منبور (تعهد) جنو خدما قانوني گروه پنشكي محسوب ميشود.
 -2تا انجام تعهدا مذكور در اي تعهدنامه حق شركت در درجا تحصيلي باالتر را ندارم مگر با موافقت وزار بهداشت ،درمان و آموزش
پنشكي.

تاريخ:

دستورالعمل ثبتنامي

امياء و اثر انگشت:

صفحه 22

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 5

باسمه تعالي

تاريخ:

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

شماره:

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

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان رشتههاي مختلف تحصيلي (به غير از رشتههاي گروه آموزش پزشكي)

سهميههاي مناطق  0و  0در آزمون سراسري
اينجانب:
نام  .........................نام خانوادگي  ..........................فرزند  ......................متولد سـال  ................بـه شـمارهشناسـنامه ....................................
صادره از  ............................محلتولد  ........................ساك  ..........................................كـه در گـروه آزمايشـي  ...........................در آزمـون
سراسري سال  ................در رشته  ............................در مقط  ...................دانشگاه  /مؤسسه آموزش عالي  ...............................با استفاده از
سهميه منطقه  2و منطقه  1پذيرفته شدهام ،با كمال ميل و اختيار ضم عقد خارج الزم متعهد و ملتـنم مـيشـوم كـه پـس از
گذراندن دوره تحصيلي در مقط فوق و بعد از تعيي تكليف خدمت وظيفه عمومي نسبت به انجام تعهد آموزش رايگـان بمـد يـك
برابر زمان تحصيل خود و همنني تعهد سهميه خويش (در مجموع دو برابر) را بترتيب اولويت در مناطق ذيل:
 -1شهرستانهاي واق در سهميه منطقه يا سهميه عشاير ثبتنامي در آزمون سراسري.
 -2ساير مناطق به تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري.
در وهله اول در صور نياز سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهـاي انقـالب اسـالمي و در صـور عـدم نيـاز سـازمانهـا و
ارگانهاي مذكور در بخش خصوصي به تشخيص و معرفي وزار كار و امور اجتماعي خـدمت نمـايم .چناننـه ظـرف يكسـال پـس از
پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفه عمومي) از انجام خدمت به نحو فوق استنكاف نمـايم ،وزار علـوم ،تحقيقـا و فنـاوري
مجاز و مختار است عالوه بر استرداد دو برابر هنينههاي سرانه دانشجو در طول مد تحصـيل از تحويـل مـدارك تحصـيلي تـا انجـام
خدمت مذكور خودداري نمايد .مفاد اي تعهد مان از اجراي تعهد آموزش رايگان نبوده و تعهد آموزش رايگان را پـس از اتمـام تعهـد
مذكور انجام خواهم داد .به موجب اي تعهد ضم عقد خارج الزم به وزار وكالت مـيدهـم در صـور تخلـف از مفـاد ايـ تعهـد و
استنكاف از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد دو برابـر هنينـههـاي مصـروفه سـرانه دانشـجو را در مـد تحصـيل از امـوال
اينجانب برداشت نمايد .تشخيص وزار علوم ،تحقيقا و فناوري در مورد كيفيت تخلف و مينان هنينههاي مصروفه ييرقابل اعتـراض
بوده و صرف اعالم وزار مذكور براي اينجانب قطعي و الزماالجراست.
محل سكونت :

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

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

تاريخ:

دستورالعمل ثبتنامي

امياء و اثر انگشت:

صفحه 21

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
باسمه تعالي

فرم شماره 6

تاريخ:

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

شماره:

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

فرم مختوص اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان رشتههاي مختلف گروه آموزشي پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي در سهميههاي مناط  2و  9در آزمون سراسري
اينجانب :نام  ....................................نامخانوادگي  ....................................فرزند  ....................................متولد سال ...................................به شماره شناسنامه

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

صادره از  ....................................محل تولد  ....................................ساك  .......................................................كه در گروه آزمايشي  .............................................در آزمون سراسري
سال  ................در رشته  .............................................................در مقط

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

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

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

با استفاده از سهميه منطقه  2و منطقه  1پذيرفته شدهام ،در كمال ميل و اختيار ضم عقد خارج الزم متعهد و ملنم ميشوم كه پس
از گذراندن دوره تحصيلي در مقط فوق عالوه بر تكليف قانوني خدمت رايگـان بـه مـد يـك برابـر زمـان تحصـيل و همننـي تعهـدا
منطقهاي (در مجموع دو برابر) خدمت نمايم و به ترتيب اولويت در مناطق ذيل:

 -1شهرستانهاي واق در سهميه منطقه ثبتنامي در آزمون سراسري.
 -2مناطق محرومتر به تشخيص وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي.
در وهله اول در صور نياز وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي ،سازمانها و ادارا دولتي و ارگانها و نهادهـاي انقـالب
اسالمي و در صور عدم نياز وزار مذكور ،در ساير ادارا و در بخش خصوصي به تشخيص سازمان اداري و استخدامي كشور و
وزار كار و امور اجتماعي خدمت نمايم و چناننه ظرف يكسال پس از پايان تحصيل (بدون احتساب خدمت وظيفـه عمـومي) از
انجام خدمت بنحو فوق استنكاف نمايم ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي مجاز و مختار است كه نسـبت بـه اسـترداد دو
برابر هنينههاي سرانه دانشجو در طول مد تحصيل اقدام و وزار علوم ،تحقيقا و فناوري و وزار بهداشت ،درمان و آمـوزش
پنشكي مجازند از تحويل مدارك تحصيلي تا انجام خدمت مذكور خودداري نمايند .مفاد اي تعهد مان از اجـراي تعهـد آمـوزش
رايگان و نين خدمت وظيفه عمومي نبوده و تعهد آموزش رايگان را پس از اتمام تعهد مذكور انجام خواهم داد .بموجب اي تعهـد
ضم عقد خارج الزم به وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي وكالت ميدهم در صور تخلف از مفاد اي تعهـد و اسـتنكاف
از آن كه خارج از حيطه اقتدار اينجانب نباشد دو برابر هنينههاي مصروفه سرانه دانشجو را در مـد تحصـيل از امـوال اينجانـب
برداشت نمايند .تشخيص وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي در مورد كيفيت تخلف و مينان هنينههـاي مصـروفه ييرقابـل
اعتراض بوده و صرف اعالم وزار مذكور براي اينجانب قطعي و الزماالجراست.
توضيح اينكه:
 -1خدما منبور (تعهد) جنو خدما قانوني گروه پنشكي محسوب ميگردد.
 -2تا زمان انجام تعهدا مذكور در اي تعهدنامه حق شركت در درجا تحصيلي باالتر را ندارم مگر با موافقت وزار بهداشت،
درمان و آموزش پنشكي.
محل سكونت

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

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

تاريخ:

دستورالعمل ثبتنامي

امياء و اثر انگشت:

صفحه 21

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 7

باسمه تعالي

تاريخ:

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

شماره:

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

فرم تعهد براي پذيرفتهشدگان داراي تناقض معدل كتبي ديپلم در آزمون سراسري

(براي پذيرفتهشدگان صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ت بدون آزمون)
اينجانب :نام  ....................................نامخانوادگي  ....................................فرزند  ....................................متولد سال ...................................به شماره شناسنامه

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

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

سال  ................در رشته  ....................................................در مقط  ...............................................دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

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

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

بدينوسيله ضم مطالعه دقيق بندهاي ذيل نسبت به امياء و رعايت مفاد آن متعهد ميگردم:
از آنجاييكه معدل كتبي ديپلم (ناام قدم يا ناام جديد آموزش متوسطه) اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به اينجانب
با معدل كتبي ديپلم در مدارك تحصيلي داراي اختالف ميباشد ،لذا متعهد ميشوم كه هينگونه اعتراضي به دانشگاه محل قبولي مبني بر
عدم ثبتنام و همنني نسبت به زمان و نتيجه بررسي معدل كتبي توسط سازمان سنجش آموزش كشور (اعم از عدم تغيير در رشته
قبولي اعالم شده ،تغيير در كدرشته قبولي و يا لغو قبولي) نداشته باشم.
متعهد مي گردم كه اظهارا درج شده در اي فرم عي واقعيت بوده و در صور اثبا خالف آن ،سازمان سنجش آموزش كشور مجاز
است مطابق با قواني مربوط با اينجانب برخورد نمايد .اسناد مربوط به اثبا صحت معدل كتبي ديپلم ،در صور قبولي مجدد توسط
اينجانب به دانشگاه محل قبولي تسليم ميشود .در يير اينصور قبولي مجدد نين لغو خواهد شد.
معدل كتبي ديپلم (نادرست) مندرج در ليست يا فايل قبولي :

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

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

تاريخ تكميل فرم:

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

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

آدرس كامـــــــــل پســـــــــتي:

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

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

تلف ثابت:

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

تلف همراه:

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

محل امياء و اثر انگشت:

دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 25

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

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
باسمه تعالي

فرم شماره 4
فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس التاق شده بر روي فرم اطالعات قبولي در آزمون سراسري
(اين فرم ميبايست توسط شخص دانشجو تكميل گردد)

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

سال تولد:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

شماره داوطلبي:

اظهارات داوطلب:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

امضاي داوطلب:

اثر انگشت داوطلب:

اين فرم الزم است پس از تهميل و امضاي داوطلب ،به همراه يك قطعه عهس بصورت رسمي به اين سازمان ارسال گردد.
دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 26

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
فرم شماره 3

باسمه تعالي

تاريخ:

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

شماره:

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

فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه استانهاي محروم در آزمون سراسري در اجراي متوبه
شوراي عالي انقالب فرهنگي
اينجانب  ...............................................................فرزند  ...........................................متولد سال  ....................به شماره شناسنامه  ............................................صادره از
ساك  ..........................................................كه در آزمون سراسري سال  .............با استفاده از سهميه استانهاي محروم و در اجراي مصوبه شوراي عالي
) دانشگاه  /مؤسسه  ...................................................پذيرفته شدهام ،متعهد ميگردم
انقالب فرهنگي در رشته ( ....................................................كدرشته
پس از فرايت از تحصيل سه برابر طول مد تحصيل در استان ذيربط با توجه به نياز اعالم شده از سوي دانشگاه علوم پنشكي خدمت
نمايم .ضمنا تعهد مينمايم براساس ضوابط اعالم شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي،
نسبت به تكميل فرم مخصوص و تحويل آن به دانشگاه محل قبولي و دريافت معرفي نامه براي درج در پرونده قبل از نيمسال دوم سال
تحصيلي جاري اقدام نمايم .بديهي است در صور عدم انجام تعهد ،آن مؤسسه آموزش عالي ميتواند برابر مقررا مربوط از تحويل مدارك
تحصيلي و يا صدور هر نوع گواهي فراعت از تحصيل براي ادامه تحصيلي و يا اشتغال در يير از محل مورد تعهد و همنني از ادامه
تحصيلي اينجانب در هر مقط از تحصيل اقدام نمايد.
....................

محل امضاء و اثر انگشت داوطلب:

تاريخ:

 ........................................................................................................................................................................................ .
فرم شماره 73
باسمه تعالي
فرم اخذ تعهد از دارندگان مدر

تاريخ:

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

شماره:

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

كارداني «داوطلبان مرد» پذيرفته شده در رشتههاي تحتيلي مربوط در گروه ذيربط در آزمون

سراسري (براي دانشآموختگان دوره كارداني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين دوره كارداني نظام جديد)
اينجانب  .............................................................................فرزند  .....................................................به شماره شناسنامه  .............................................كه در مقط فوق ديپلم (كارداني)
دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي و يا آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزار آموزش و پرورش حداكثر تا تاريخ  79/26/11از مؤسسه /
در گروه
دانشگاه  ..................................................................در رشتـه  ...........................................................فار التحصيل ميشوم و در آزمون سراسري سال
آزمايشي  ...............................در رشته  ..........................................مؤسسه /دانشگاه  ...................................................پذيرفته گرديدم ،متعهد ميشوم:
 -1فار التحصيل (حداكثر تا تاريخ  )79/26/11دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي و يا دوره كارداني ناام جديد دانشگاه فني و حرفهاي و موسسا
آموزش عالي ييرانتفاعي هستم كه گواهي مربوط را از مؤسسه آموزش عالي ذيربط دريافت و ارائه مينمايم.
 -2از آنجائيكه پس از شركت در آزمون سراسري به خدمت اعنام شدهام و دفترچه آماده بخدمت تاريخ اعنام  ..............................اينجانب ميباشد و متعهد
ميشوم با توجه به اينكه در رشته تحصيلي مربوط در گروه آزمايشي يا مطابق ذيربط در مقط باالتر از كارداني پذيرفته شدهام ،بنحوي در مقاط
باالتر فار التحصيل شوم كه حداكثر طول مد تحصيلم از كارداني به مقاط باالتر  2سال كمتر از طول مد تحصيل در رشته قبولي طبق ضوابط
وزار علوم ،تحقيقا و فناوري باشد.
بديهي است در صور عدم موافقت ناام وظيفه با تحصيل در رشته قبولي جديد ،آن مؤسسه /دانشگاه ميتواند از ادامه تحصيل اينجانب در هر
زمان در طول تحصيل ممانعت بعمل آورده و مطابق مقررا مربوط اقدام نمايد.
تاريخ:

دستورالعمل ثبتنامي

امياء و اثر انگشت:

نام و نام خانوادگي:
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دانشگاه /مجتمع آموزش عالي /آموزشكده فني
باسالم و احترام

بدي وسيله اعالم ميدارد كه ادامه تحصيل برادر /خواهر  .......................................................فرزند  ..................................................متولد
به شماره شناسنامه  .......................................................پذيرفته شده در آزمون سراسري سال  .................................رشته ................................................................................
آن مؤسسه آموزش عالي بدون سپردن تعهد خدمت به وزار آموزش و پرورش بالمان است.

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

اداره كل آموزش و پرورش
مهر و امياء

 ........................................................................................................................................................................................ .
فرم شماره 70

باسمه تعالي

فرم معرفي دانشجويان كارمند براي ثبتنام و ادامه تحتيل در دانشگاه
تاريخ:

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

شماره:

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

به:
از:

با سالم و احترام

با توجه به اينكه آقاي  /خانم  ......................................................................................................................كارمند رسمي قطعي  رسمي آزمايشي  پيماني 
) سال ......................................
سازمان  .....................................................................در مقط  ..........................................رشته تحصيلي ( ...............................................كد
آن دانشگاه پذيرفته شده است و با آگاهي از اينكه تحصيل نامبرده در آن دانشگاه بصور تمام وقت ميباشد ،بدينوسيله موافق بدون قيد و
شرط اي سازمان  /وزار را با ثبتنام و ادامه تحصيل ايشان اعالم مينمايد .ضمنا حكم مرخصي  حكم ماموريت  نامبرده تا تاريخ
 ...........................................ارسال خواهد شد.
محل مهر و امياء باالتري مقام اداري

دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 23

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931
باسمه تعالي
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نوع سند  -تعهد محضري
اينجانب  ...................................................................فرزند  ..........................................داراي شماره شناسنامه  ..........................................صادره از .................................................................
متولد  ..........................................تبعه دولت جمهـوري اسـالمي ايـران مقـيم (آدرس كامـل) ..............................................................................................................................................
بوده كه در آزمون سراسري سال  .............با استفاده از سهميه اسـتان  ..................................در كـد رشـته مقطـ  .......................در دانشـگاه علـوم پنشـكي و
خدما بهداشتي درماني  ..................................پذيرفته شدهام .با علم و آگاهي كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آئي نامههاي اجرائي آن و مطابق ماده 2
آيي نامه اجرايي تبصره ماده  3موضوع اليحه قانوني اصالح مواد  9و  3قانون تامي وسايل و امكانا تحصـيلي اطفـال و جوانـان ايرانـي مصـوب
 53/9/26شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ملنم ميشوم كه در رشته مقط  ..........................................به تحصيل مشغول شوم و طبق ضـوابط
مربوط دوره مذكور را به پايان برسانم و مقررا مربوط به دوره دانشگاه محل تحصيل را رعايت نمايم و حداكثر ظرف مد يك ماه پـس از پايـان
دوره تحصيل خود را به دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني استان  ..........................................معرفي نمايم و با توجه به منـدرجا دفترچـه
آزمون سراسري چناننه از سهميه ثبتنامي منطقه يك ،رزمندگان ،شاهد ،خانواده شهدا و سهميه قبـولي كـد صـفر ( %22آزاد) اسـتفاده نمـوده
باشم ،برابر مد تحصيل و اگر از سهميه ثبتنامي مناطق  2و  1استفاده نموده باشم دو برابر مد تحصيل را در هـر محلـي كـه دانشـگاه علـوم
پنشكي و خدما بهداشتي درماني استان  ...................................................تعيي مينمايد ،خدمت نمايم.
در صورتي كه به داليل آموزشي ،سياسي و اخالقي به جن در مواردي كه بعلت بيماري با تائيديه شوراي عالي پنشـكي وزار بهداشـت ،درمـان و
آموزش پنشكي موفق به ادامه تحصيل نگردم و يا به دليلي از ادامه تحصيل اخراج شوم و يا پس از اتمام دوره به هر دليلي از انجام خدما مـورد
نار استنكاف نمايم يا صالحيت استخدام و اشتغال در دستگاههاي دولتي را نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتـي از مؤسسـه محـل
خدمت اخراج شوم يا ترك خدمت نمايم و يا حداكثر يك ماه پس از فرايت از تحصيل به محل تعهد خدمتي كه دانشگاه علوم پنشكي و خـدما
بهداشتي درماني  .........................................تعيي مي نمايد جهت خدمت مراجعه ننمايم و يا چناننه از هر يك از تعهداتي كه طبق اي قرارداد بـر عهـده
گرفتهام تخلف نمايم متعهد ميگردم معادل  1برابر كمك هنينه تحصيلي و همنني سه برابر هنينههاي مصروفه را به تشـخيص دانشـگاه محـل
تحصيل ،بصور يكجا و بدون هينگونه شرطي به صندوق دولت بپردازم و حق دريافت هرگونه گـواهي فرايـت از تحصـيل و ريننمـرا از وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي و دانشگاه محل تحصيل را نين از خود سلب مينمايم.
تشخيص وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي راج به وقوع تخلف و كميت و كيفيت و مينان هنينه و خسار  ،قطعي و ييـر قابـل اعتـراض
بوده و مورد پذيرش اينجانب ميباشد .همنني چناننه نشاني خود را تغيير دهم ،بايد فوراً مراتب را به دفترخانه تنايم كننده سـند و همننـي
دانشگاه مذكور اطالع دهم در يير اي صور ارسال كليه اباليا و اخطاريهها به محل تعيي شده در اي سند ابال قانوني تلقي ميشود.
«براي تيمي حس اجراي تعهدا اي سند اينجانب  ...........................................................داراي شناسنامه شماره  ................................فرزند .........................
صادره از  ..............ساك  ............................................................................................................تعهد مينمايم به طور تيام مسؤول اجـراي تعهـدا مـالي متعهـد اصـلي
مي باشم و در صورتي كه متعهد اي سند از هر يك از تعهدا مندرج در اي سند و كليه ضوابط و مقررا مربوطه تخلف نمايد ،كليه وجه التـنام
موضوع اي سند را صرف تشخيص و اعـالم وزار بهداشـت درمـان و آمـوزش پنشـكي و دانشـگاه علـوم پنشـكي و خـدما بهداشـتي درمـاني
 .....................................بدون هينگونه عذر و بهانه نقداً و يكجا پرداخت نمايم ،همنني عالوه بر تعهداتي كه متعهد اصلي به شرح مذكور در فوق تقبـل
نموده ،از عهده كليه ديون و قروضي كه ممك است متعهد به محل تحصيل و مؤسسا وابسته به آن داشته و يا خساراتي كه وارد نموده اسـت از
اموال خود برآيم و منفرداً يا متيامناً با متعهد اصلي وجه التنام و مبالغ مندرج در سـند را بپـردازم .تشـخيص وزار بهداشـت درمـان و آمـوزش
پنشكي و دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  ...................................................نسبت به وقوع تخلف ،كميت وكيفيت آن و تعيي ميـنان وجـه
التنام و ساير مبالغ مندرج در سند قطعي و مورد پذيرش اينجانبان ميباشد و حق هرگونه اعتراضي را در اي خصوص از خود سلب مـينمـائيم و
در صور تخلف متعهد اصلي از هر يك از مفاد اي سند متعهد له اي سند  .......................................حق دارد بدون مراجعه به مراج قيايي ،با اعالم به
دفترخانه تنايم كننده سند در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه نسبت به استيفاي حقوق دولت اقدام نمايد.

نام و نام خانوادگي:

تاريخ:

امياء و اثر انگشت:
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فرمت سند تعهد پذيرفتهشدگان مقطع دكتري عمومي
(سهميه مناط محروم موبوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي)

«ويژه دانشكدهها و دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي»
اينجانب  .........................................فرزند  .............................به شمارهشناسنامه  ........................................صادره از  .........................داراي كد ملي شـماره
 ......................................متولـــد  ................ســـاك  .................................................................كدپســـتي .............................. :كـــه در آزمـــون مـــورخ
 .................................با ا ستفاده از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصـالحا بعـدي در مقطـ  ......................رشـته
تحصيلي  ................................................در دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  .........................................پذيرفته شدهام ،برابر مقـررا و
آيي نامهها و دستورالعمل هاي وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي و قواني و مقررا ثبت اسناد و آيي نامه اجراي مفـاد اسـناد رسـمي و
الزماالجرا ،ضم عقد خارج الزم متعهد و ملتنم هستم:
 .1با رعايت كليه مقررا مربوط به دوره آموزشي و دانشگاه محل تحصيل در رشـته  .........................................................تحصـيل كـرده و درجـه
 ..................................را اخذ نمايم و در طول دوران تحصيل منحصراً در رشته ،مقط تحصيلي و دانشگاه تعيي شده ادامه تحصيل دهم
و دوره تحصيلي معي شده را در مد معمول و برابر مقررا آن با موفقيت به اتمام برسانم.
 .2بالفاصله پس از فرايت از تحصيل در سقف زماني مجاز ،خود را به دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  .........................معرفـي
كنم و بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحا بعدي و ساير ضوابط و مقررا مصوب ،به ميـنان سه برابر مـد تحصـيل ،در
هر محلي كه دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  .............................................تعيي كند ،خدمت نمايم.
تبصره  :7با عنايت به اينكه اينجانب از قواني و مقررا مربوطه دائر بر ممنوعيـت خريـد و جابـهجـايي تعهـدا موضـوع ايـ سـند مطلـ
ميباشم ،با علم و آگاهي كامل از اي موضوع ،در محل تعيي شده ،خدمت خواهم نمود و در خالل انجام تعهد ،اجازه فعاليـت پنشـكي در
محل ديگري يير از محل تعيي شده براي انجام تعهد نخواهم داشت.
تبصره  :0مستند به تبصرهي  1ماده واحدهي قانون اصالح قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب سال  1172ادامه تحصيل اينجانب منوط به
طي حداقل نيمي از تعهدا انجام شده خواهد بود.
 .1در صورتيكه به داليل آموزشي ،سياسي ،و اخالقي و ييره ،موفق به اتمام تحصيل در مد مقرر و مطابق ضـوابط آموزشـي نگـردم و يـا از
ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره  ..........................به هر دليل از انجام تعهد فوقالذكر استنكاف نمايم و يـا بالفاصـله پـس از
فرايت از تحصيل در سقف زماني مجاز ،خود را به دانشگاه علوم پنشكي  ..................................................معرفي نكنم ،يا جهـت انجـام خـدمت
به محل تعيي شده از سوي دانشگاه ياد شده مراجعه نكنم ،و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شـروع بـه كـار بـه هـر
علتي از مؤ سسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چناننه از هر يـك از تعهـداتي كـه طبـق ايـ قـرارداد (و
مقررا مربوط) برعهده گرفتهام تخلف نمايم ،متعهد ميشوم سه برابر كليه هنينههاي انجـام شـده از سـوي وزار بهداشـت و دانشـگاه
محل تحصيل (از جمله هنينههاي :تحصيل ،اسكان ،حقوق و مناياي پرداختي ،كمك هنينه تحصيلي و  )...و خسارا ناشي از عـدم انجـام
خدما مورد تعهد را به صور يكجا و بدون هينگونه قيد و شرطي به دانشگاه علـوم پنشـكي  .........................................بپـردازم .تشـخيص
دانشگاه منبور راج به وقوع تخلف ،كيفيت و كميت و مينان هنينهها و خسارا  ،قطعي و ييرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از
طريق دفترخانه خواهد بود.
تبصره  :7پرداخت خسارا مقرر در اي بند ،سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نميشود و دانشـگاه علـوم پنشـكي .........................................
عالوه بر دريافت وجه التنام يا خسار  ،اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيي شده در سند (يا هر محل ديگري كه بعداً تعيـي
شود) را مطالبه خواهد نمود.
 .1از آنجائي كه اعطاي دانشنامه و هرگونه مدرك تحصيلي ،صرفاً با انجام تعهدا قـانوني و قـراردادي موضـوع ايـ سـند امكـانپـذير اسـت،
پرداخت خسار موجب استحقاق اينجانب به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از جمله رين نمرا نخواهـد گرديـد و سـند تعهـد
اينجانب كماكان به قو خود باقي خواهد ماند.
 .5ضم عقد خارج الزم شرط شد كه دانشگاه علوم پنشكي  .........................................از طرف اينجانب در تشـخيص تخلـف از تعهـدا فـوق و
تعيي مينان خسار و وصول آن ،وكيل ،و در صور فو  ،وصي است تا نسبت به احراز و اثبا تخلـف از مـوارد فـوق و تعيـي ميـنان
خسار از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صور توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قيائي يا مرج ديگر
دستورالعمل ثبتنامي
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جهت تعيي اي موارد وجود نخواهد داشت .در هر حال تشخيص دانشگاه منبور در تعيي هنينههاي مذكور قطعي و ييرقابـل اعتـراض و
موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراج قيايي خواهد بود.
 .6نشاني اقامتگاه اينجانب ،نشاني مندرج در اي سند ميباشد و تمام ابال هاي ارسالي به اي محل ،به مننله ابال قانوني به اينجانب بـوده و
چناننه نشاني خود را تغيير دهم ،فوراً مراتب را به دفترخانه تنايم كننده سند ،دانشگاههاي محل تحصيل و محل خدمت اطـالع خـواهم
داد ،و اال ابال كليه اوراق و اخطاريهها به محل تعيي شده در اي سند قطعي و ييرقابل اعتراض از سوي اينجانب ميباشد.
به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند اينجانبان:
 -1آقــاي/خــانم  .....................................................فرزنــد  ........................................بــه شــمارهشناســنامه  .............................داراي كــد ملــي شــماره
 .......................................................شــــــــــــــــــغل  ...............................نشــــــــــــــــــاني محــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــار
 ................................................................................................................................كدپســتي محــل كــار  .........................................................نشــاني محــل
سكونت  ...............................................................................................................................كدپستي محل سكونت  .........................................................و
 -2آقــاي/خــانم  ......................................................فرزنــد  ........................................بــه شــمارهشناســنامه  .............................داراي كــد ملــي شــماره
 ....................................................شــغل  ...............................نشــاني محــل كــار ............................................................................................................................
كدپستي محل كار  .........................................................نشاني محـل سـكونت ............................................................................................................................
كدپستي محل سكونت  .........................................................و
با آگاهي كامل از تعهدا دانشجو ،ضم عقد خارج الزم و بر مبناي ماده  12قانون مدني متعهد ميشويم كـه تعهـدا فـوقالـذكر دانشـجو،
تعهد اينجانبان بوده و ملتنم مي شويم ،چناننه دانشجوي مذكور ،به تعهدا خود به شرح فوقالذكر عمل نكند و از هر يـك از تعهـدا فـوق
تخلف كند و مناور دانشگاه علوم پنشكي  .........................................عملي نشود ،نقض تع هد دانشـجو بـه مننلـه نقـض تعهـد اينجانبـان بـوده و
دانشگاه ياد شده ،حق دارد بدون هيچ گونه تشريفا  ،به صرف اعالم به دفترخانه ،در مورد تخلف از هر يك از تعهدا فـوق ،از طريـق صـدور
اجرائيه سه برابر هنينههاي انجام شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به عالوه كليه خسارا وارده را ،از اموال اينجانبـان راسـاً اسـتيفا كنـد و
ضم عقد خارج الزم ،دانشگاه منبور را وكيل خود در زمان حيا و وصي در زمان مما قرار داديم تا نسبت بـه احـراز تخلـف از هـر يـك از
تعهدا فوق و تعيي مينان هنينهها و خسارا و مطالبا از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصـالحه هـيچ ضـرورتي جهـت
مراجعه به مقام قيائي يا مرج ديگر براي تعيي اي موارد وجود نخواهد داشت و تعيـي و تشـخيص دانشـگاه مـذكور قطعـي و ييـر قابـل
اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بود .دانشگاه مذكور مجاز است مطالبا خود را از محل حقوق و مناياي دريافتي و يا هر محل ديگـري
از اموال و داراييهاي اينجانبان وصول كند و اينجانبان متيامناً در برابر دانشگاه ياد شده متعهد به انجام تعهـدا فـوق و جبـران خسـار و
پرداخت مطالبا فوق هستيم.
تبصره :تعهد و مسئوليت ضامني با متعهد سند نسبت به انجام تعهدا و پرداخت خسارا مندرج در ايـ سـند تيـامني اسـت و دانشـگاه
علوم پنشكي  .........................................ميتواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسار مستقيماً عليه هر يك از متعهـد و ضـامني و يـا در آن
واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليا اجرائي ثبتي را به مناور وصول مطالبا دولت و خسارا تعقيب نموده و يـا نسـبت بـه طـرح
دعوا اقدام نمايد .اي قرارداد بر مبناي ماده  12قانون مدني بي طرفي قرارداد منعقد شده و بي طرفي الزماالتباع است.

محل امضاء متعهد

محل امضاء بامنين

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

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

محل امضاء وزارت بهداشت /نماينده دانشگاه علوم پزشكي (به نيابت)
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باسمه تعالي
فرم مشختات داوطلبين افغاني و عراقي شركت كننده در آزمون سراسري سال 7931

جنسيت :زن  مرد 
مشخصات فرد

تابعيت:

نام خانوادگي و نام:
وضعيت تاهل :هرگن ازدواج نكرده 

شغل

جدا شده 

نوع شغل:

تاريخ تولد:

محل تولد:

بيوه 

متأهل دور از همسر 

متأهل با همسر 

سازمان محل كار  /كارفرما:

نشاني محل كار در ايران :شهر:
نشاني

نام پدر:

نام جد:

خيابان:

تلف :
خيابان:

نشاني كامل و دقيق مننل در ايران :شهر
تلف :
تابعيت

پالك:

كوچه:

كدپستي:
نام

نام پدر

نام خانوادگي

نام جد

نوع مدرك

شماره مدرك

شناسايي و

شناسايي و يا

يا اقامتي

اقامتي

شغل

نسبت

مشخصات
اعضاي خانوار يا
افراد تحت تهفل

دارنده ديپلم ناام جديد آموزش متوسطه 
نوع ديپلم:
مشخصات
تحصيلي

رشته تحصيلي:

معدل كتبي ديپلم:

تاريخ اخذ مدرك پيشدانشگاهي:

كارداني 

كارشناسي 

نوع مدرك شناسايي يا اقامتي :گذرنامه 

اقامت يا
شناسايي

محل صدور:

تاريخ اخذ ديپلم:

معدل دوره پيشدانشگاهي:

محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي:

شماره مدرك اقامتي:

ويژه داوطلبيني

محل اخذ ديپلم:

نوع مدرك پيشدانشگاهي:

مقط تحصيلي:
مشخصات مدرك

دارنده ديپلم ناام قديم آموزش متوسطه 

دفترچه پناهندگي 

كارشناسي ارشد پيوسته 
كار هويت ويژه اتباع خارجي 

تارخ صدور:

برگ تردد خروجي مد دار 

تاريخ انقياء اقامتي:

چناننه داوطلب داراي مادر ايراني ميباشد ،لطفاٌ مشخصا ايشان را (مشخصا مادر) در اي قسمت بنويسيد.
نام خانوادگي:

نام پدر:

كه داراي مادر

نام:

ايراني هستند

شمارهشناسنامه:

نشاني و تلفن

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

شماره كار ملي:

تاريخ تولد:
محل صدور:

محل تولد:
نوع ازدواج :رسمي  ييررسمي 

اضطراري

يادآوري

مطالب مندرج در اي فرم را به طور كامل تكميل و صحت و درستي آن را تاييد نموده و تعهد مـينمـايم ضـم رعايـت قـواني و مقـررا جمهـوري
اسالمي ايران ،در صور اثبا خالف و كتمان ضم كان لم يك شدن پذيرش اينجانب در آزمون ورودي و همنني دانشگاهها و مؤسسـا آمـوزش
عالي جمهوري اسالمي ايران تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به تصميما متخذه از سوي مراكن عالي اعتراضي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي داوطلب:
امياء و اثر انگشت

دستورالعمل ثبتنامي
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جمهوري اسالمي ايران

شماره صفحه:

استان:

نام:

منطقه/ناحيه:

نامخانوادگي:

ارتقاي نمره دروس
امتحان نهايي

آموزشگاه:

نام پدر:

كد آموزشگاه:

كد ملي:

سال تحصيلي:

شاخه:

متولد:

نوبت امتحاني:

رشته:

كد دانشآموزي:

وزار آموزش و پرورش

كارنامه متقاضيان ترميم و

رديف

كد

نام درس

برگ  1از 1

تعداد
واحد

نمره
درس

مالحظات

1
2
1
1
5
6
9
3
7
12
11

گواهي ميشود داوطلب آزاد با مشخصا فوق در امتحانا نهايي نوبت  -----سـال تحصـيلي ----
دوره  ------تعداد  -------واحد درسي مربوط به رشته  -------------شركت نموده و موفق بـه
اخذ نمرا فوق گرديده است.
مسئول ثبت نمرا :

مدير واحد آموزشي:

امياء

مُهر و امياء

مالحظات

تذكر :نمرا مندرج در اي كارنامه صرفاً جهت شركت در آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي ميباشد.
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فرم اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان سهميه  711درصد بومي
آزمون سراسري سال  7931با سهميه  2و ( 9موبوع سهميه بومي استان/بومي شهري)

نار بـه اينكـه مقـرر گرديـده ،اينجانـب  .........................................فرزنـد  .............................بـه شـمارهشناسـنامه  ........................................صـادره از
 .........................داراي كــد ملــي شــماره  ......................................متولــد  ................ســاك  ......................................................................................كدپســتي:
 ...........................................................بـــا اســـتفاده از ســـهميه منطقـــه/2منطقـــه 1در مقطـــ تحصـــيلي  .............................رشـــته تحصـــيلي
 ................................................در دانشــگاه علــوم پنشــكي و خــدما بهداشــتي درمــاني  .........................................تحصــيل نمــايم ،برابــر مقــررا و
آيي نامههاي وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي و دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  .........................كه از مفاد آنهـا كـامالً
آگاه و مطل هستم ،به موجب عقد خارج الزم متعهد و ملتنم ميگردم:
درجـه
در مقط  ...................رشته  .............................تحصيل كرده و مطابق ضـوابط مربوطـه دوره مـذكور را بـه پايـان رسـانده،
 .......................را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررا مربوط به دوره آموزشي و دانشگاه محل تحصـيل را رعايـت كـنم ،و صـرفاً بـه امـر
تحصيل و كارهاي علمي اشتغال داشته و منحصراً در رشته ،مقط تحصيلي و دانشگاه تعيي شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصـيلي معـي
شده را در مد معمول و برابر مقررا آن با موفقيت بگذرانم ،و حق تغيير رشته را از خود ساقط ميكنم.
بالفاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي ،خود را به دانشگاه علوم پنشكي و خـدما بهداشـتي درمـاني  .........................معرفـي كـنم و بـر
اساس قواني و مقررا مربوط و ضوابط وزار بهداشت ،درمـان و آمـوزش پنشـكي ،عـالوه بـر خـدما موضـوع قـانون خـدمت پنشـكان و
پيراپنشكان ،دو برابر مد تحصيل در دانشگاه علوم پنشكي  ...........................و در صور عدم نياز دانشگاه ياد شده ،در هر محلـي كـه وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي تعيي نمايد ،خدمت كنم.
در صورتيكه به داليل آموزشي ،سياسي ،و اخالقي و ييره ،موفق به اتمام تحصيال در مد مقرر و مطابق ضـوابط آموزشـي نگـردم و يـا از
ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره  ..........................به هر دليل از انجام تعهد فوقالذكر استنكاف نمايم و يا بالفاصله پس از پايـان
دوره مجاز تحصيل ،خود را به دانشگاه علوم پنشكي و خدما بهداشتي درماني  ...........................................معرفي نكنم ،يا به محل تعيـي شـده
از سوي دانشگاه علوم پنشكي ياد شده جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ،و يا صالحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع بـه كـار
به هر علتي از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چناننه از هر يك از تعهداتي كـه طبـق ايـ قـرارداد (و
مقررا مربوط) برعهده گرفتهام تخلف نمايم ،متعهد ميشوم دو برابر كليه هنينههاي انجام شده از سـوي وزار بهداشـت و دانشـگاه محـل
تحصيل (از جمله هنينههاي :تحصيل ،اسكان ،حقوق و مناياي پرداختي ،كمك هنينه تحصيلي ،هنينه كتـاب و  )...و خسـارا ناشـي از عـدم
انجام خدما مورد تعهد را به صور يكجا و بدون هينگونه قيـد و شـرطي بـه وزار بهداشـت بپـردازم .تشـخيص دانشـگاه علـوم پنشـكي
 ............................راج به وقوع تخلف ،كيفيت و كميت و مينان هنينهها و خسارا  ،قطعي و ييرقابل اعتراض است و موجب صـدور اجرائيـه از
طريق دفترخانه خواهد بود.
تبصره :خسارا مقرر در اي بند ،سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نميشود و وزار بهداشت ميتواند عالوه بر دريافـت وجـه التـنام يـا
خسار  ،اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيي شده در سند (يا هر محل ديگري كه بعداً تعيي شود) را مطالبه نمايد.
اعطاي دانشنامه ،صرفاً با انجام تعهدا قانوني و قراردادي موضوع اي سند امكانپذير است و چناننه به هر دليل موفـق بـه انجـام تعهـدا
خود نگردم ،دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي فرايت از تحصيل و مدرك تحصيلي و رين نمرا به اينجانب اعطا نخواهد شد .همنني تـا
اتمام تعهدا  ،سند تعهد اينجانب فسخ نميگردد.
طرف تعهد در اي سند ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پنشكي است .بنابراي موافقت دانشگاه با خريد تعهد يا استعفاي اينجانـب در قبـال
پرداخت خسار موجب برائت اينجانب از انجام تعهدا مندرج در اي سند نخواهد بود و وزار بهداشت ،درمان و آمـوزش پنشـكي همـواره
حق دارد انجام اصل تعهدا در محل تعيي شده در سند و يا در هر محل ديگري را كه صالح ميداند از اينجانب درخواست نمايد.
ضم عقد خارج الزم شرط شد كه وزار منبور از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدا فوق و تعيي مينان خسـار و وصـول آن،
وكيل ،و در صور فو  ،وصي است تا نسبت به احراز و اثبا تخلف از موارد فوق و وصول خسار از طرف اينجانب با خود توافق و مصـالحه
كند و در صور توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قيائي يا مرج ديگر جهت تعيي اي موارد وجود نخواهد داشـت .در هـر
حال تعيي هنينهها توسط وزار بهداشت ،قطعي و ييرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراج قيايي خواهد بود.
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نشاني اقامتگاه اينجانب ،نشاني مندرج در اي سند ميباشد و تمام ابال هاي ارسالي به اي محل ،به مننله ابال قانوني بـه اينجانـب بـوده و
چناننه نشاني خود را تغيير دهم ،فوراً مراتب را به دفترخانه تنايم كننده سند ،دانشگاه محل خدمت و همننـي وزار بهداشـت ،درمـان و
آموزش پنشكي اطالع خواهم داد ،و اال ابال كليه اوراق و اخطاريهها به محل تعيي شده در ايـ سـند قطعـي و ييرقابـل اعتـراض از سـوي
اينجانب ميباشد.
به منظور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند اينجانبان:
 -1آقــاي/خــانم  .....................................................فرزنــد  ........................................بــه شــمارهشناســنامه  .............................داراي كــد ملــي شــماره
 .......................................................شــــــــــــــــــغل  ...............................نشــــــــــــــــــاني محــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــار
 ................................................................................................................................كدپستي محل كار  ......................................................نشاني محـل سـكونت
 ..................................................................................................................................كدپستي محل سكونت  .........................................................و
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با آگاهي كامل از تعهدا دانشجو ،ضم عقد خارج الزم و بر مبناي ماده  12قانون مدني متعهد ميشويم كـه تعهـدا فـوقالـذكر دانشـجو،
تعهد اينجانبان بوده و ملتنم مي شويم ،چناننه دانشجوي مذكور ،به تعهدا خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يـك از تعهـدا فـوق
تخلف كند و مناور وزار بهداشت ،عملي نشود ،نقض تعهد دانشجو به مننله نقض تعهد اينجانبان بوده و وزار بهداشـت ،حـق دارد بـدون
هيچ گونه تشريفا  ،به صرف اعالم به دفترخانه ،در مورد تخلف از هر يك از تعهدا فوق ،از طريق صدور اجرائيه دو برابر هنينـههـاي انجـام
شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به عالوه كليه خسارا وارده را ،از اموال اينجانبان راساً استيفا كند و ضم عقد خارج الزم ،وزار بهداشـت
را وكيل خود در زمان حيا و وصي در زمان مما قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هر يك از تعهدا فوق و تعيي ميـنان هنينـههـا و
خسارا و مطالبا از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قيائي يا مرج ديگر براي
تعيي اي موارد وجود نخواهد داشت و تعيي و تشخيص وزار مذكور قطعي و يير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بـود .وزار
مذكور مجاز است مطالبا خود را از محل حقوق و يا هر محل ديگري از اموال و داراييهاي اينجانبان وصـول كنـد و اينجانبـان متيـامناً در
برابر وزار مذكور متعهد به انجام تعهدا فوق و جبران خسار و پرداخت مطالبا فوق هستيم.
تبصره :تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدا و پرداخت خسارا مندرج در اي سند تيامني اسـت و
دانشگاه منبور مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسار مستقيماً عليه هر يك از متعهد و ضامني و يا در آن واحد عليـه تمـامي آنهـا
اجرائيه صادر و عمليا اجرائي ثبتي را به مناور وصول مطالبا دولت و خسارا تعقيب نموده و يا نسبت به طـرح دعـوا اقـدام نمايـد .ايـ
قرارداد بر مبناي ماده  12قانون مدني بي طرفي قرارداد منعقد شده و بي طرفي الزماالتباع است.

محل امضاء متعهد

محل امضاء بامنين
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محل امضاء وزارت بهداشت /نماينده دانشگاه علوم پزشكي (به نيابت)

دستورالعمل ثبتنامي

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

صفحه 15

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 16

آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال 7931

دستورالعمل ثبتنامي

صفحه 19

آزمون سراسري سال 7931

