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

 .دفترچه راهنما باشنداين داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در  -
 .داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي، نبايد منعي داشته باشند -
 پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1395ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -
شوند و رشته تحصيلي آنها، به تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و     التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني  هاي آموزشكده 

 از اعـزام  و قبـل   تحصيل  بعد از اتمام  يكساله   در مهلت آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و 
 بـاالتر از كـارداني    گروه آزمايشي ذيربط در مقطـع   تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نام نموده ثبت اين مرحله در   خدمت به  
از   آنـان   تحصـيل   مـدت   حـداكثر طـول    كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب) فوق ديپلم( 

  باشـد، قبـولي    حصـيلي ت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل  مدت  كمتر از طول سال 2باالتر   مقطع  به  كارداني
در  شـركت   حـق   سراسـري   هـاي   و برابر ضوابط آزمـون گرديده  لغو   آنان  قبولي صورت  در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان 

  .را نيز ندارند  آينده سال  دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليو يا پذيرش  آزمون 
  :شرايط پذيرش دانشجو )2-1

  :پذيرش شوند كه اين مرحلهتوانند در  داوطلباني مي
 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند مندرج در اين دفترچه عمومي و اختصاصيضوابط واجد شرايط  -
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
  .1395 ماهشهريوردانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان  مدرك پيش -
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي و يـا شـاغل بـه تحصـيل در دوره كـارداني كـه حـداكثر تـا            دانشگاه) فوق دپيلم(مدرك كارداني  -

 .شوند التحصيل مي فارغ 31/6/95
بـراي  (شـوند   التحصـيل مـي   فـارغ  31/6/95و يا شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه حداكثر تـا  ) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

  .)باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش لبان داراي ديپلم فني و حرفهداوط
 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي هاي كارداني پيوسته، به جاي مدرك پيش آموختگان دوره مدرك كارداني دانش: تبصره

در شـدگان نهـايي     انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف قبـول نام و  ثبتكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت يكه داوطلبي   در صورتي
لذا به داوطلباني كـه شـرايط   . معذور خواهند بوداو از پذيرش محل قبولي آموزش عالي ات شود و مؤسس تلقي مي »يكن لم كان« وي، قبولي مرحلهاين 

  .نكنند در اين مرحله شركتشود كه به هيچ وجه  ق را كسب ننمايند، تأكيد ميدهند تا تاريخ مقرر مدارك فو مورد نظر را ندارند و يا احتمال مي
  :گزينش دانشجو )2
  :روش گزينش دانشجو     )2- 1

  :روش متمركز -
شدگان در يك مرحلـه و بـه طـور يكجـا      ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار مي معدل كتبيفقط  روشدر اين 
، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظـر علمـي   معدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) از نظر سهميه، بوم و ( ر داوطلب با توجه به شرايط ويه. گردد اعالم مي

بـه منظـور اعـالم اسـامي     . شـود  د ظرفيـت معرفـي مـي   ، در صـورت وجـو  )داوطلباني كه شرايط مشـابه وي را دارنـد   در مقايسه با ساير( برتري دارد
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي پذيرفته

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضـعيت   مقايسهو ) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -

  .گيرد مشابه وي انجام مي
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

  :متمركز نيمه  روش -
در گروه آزمايشي علـوم  . شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

ها، بهداشت محـيط،   اي، بهداشت عمومي ـ بهداشت خانواده، بهداشت عمومي ـ مبارزه با بيماري   اتاق عمل، بهداشت حرفه :كـارداني  هاي رشته  برايربي تج
هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دانشكده و يا دانشگاه تكنيسين سالمت دهان، علوم آزمايشگاهي، مامايي، مدارك پزشكي و هوشبري

  هـاي متمركـز و از بـين آن    جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  علمي  آزمون و يا نظير مصاحبه، معاينه  ديگري  اقدامات  نياز به  كه پزشكي 
صورت چند   به اند،  كرده و در اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده ها را انتخاب كه كد اينگونه رشته  دسته از داوطلباني

برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يـا عملـي اعـالم     شدگان چند اسامي معرفي. گيرد برابر ظرفيت گزينش صورت مي
شـود   ، نتايج مراحل فوق مربوط به هر رشته نيز مالك قرار داده ميمعدل كتبيمتمركز عالوه بر  نيمههاي  در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود مي

 . گردد شدگان نهايي اعالم مي و اسامي پذيرفته
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متمركـز تـا چنـد     نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به  با توجه  هر رشته  برابر ظرفيت

 هـاي  شـرايط رشـته    واجدين  شوند، در رديف  مركز پذيرفتهمت نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره
  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست  منظور استخراج متمركز به  نيمه 

 عمـومي   هـاي  صـالحيت   بررسـي   نتيجـه  و  علمي  آزمونو يا   ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه   كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ، انجامهاي علوم پزشكي دانشكده يا دانشگاهتوسط   داوطلبان 
متمركـز   نيمـه   تحصـيلي   هـاي  از رشـته   در هـر يـك    نهـايي   و گـزينش   ميلع  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   از حداكثر دو نوبت  نوبت  يك  عنوان  هاي روزانه، به دوره
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
هـاي   رشته يا  رشته   گزينش   مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

لغـو  متمركز  در رشته  آنان   لي قب گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  شوند و فهرست مذكور پذيرفته   
  .رفتار خواهد شد انتقالي   همانند دانشجويان  و با آنان گرديده

هـاي   مانند رشـته (هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته: نكته مهم
بديهي . متمركز خودداري نمايند هاي نيمه د از ادامه شركت در مراحل مصاحبه و يا آزمون علمي رشتهشو گيرند، توصيه مي قرار مي) بومي

متمركز قرار گيرنـد، مطـابق    هاي نيمه شدگان نهايي رشته هاي متمركز داراي تعهد، در رديف پذيرفته است چنانچه پذيرفته شدگان رشته
 . هد شدمفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خوا

ايـن پـذيرش دانشـجو و آغـاز تحصـيل بـراي        شود، بنـابر  ماه اعالم مي ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -
  . خواهد بود) ماه بهمن(متمركز از نيمسال دوم  هاي تحصيلي نيمه رشته

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحـل مختلـف مصـاحبه، معاينـه و آزمـون       قبولي نهايي محسوب نميمتمركز به عنوان  هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
شدگان نهايي به عنـوان قبـولي توسـط ايـن سـازمان اعـالم نتـايج شـوند پذيرفتـه شـده رشـته             عملي را با موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته

  .باشند متمركز مي نيمه
  

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(بر اساس سوابق تحصيلي صرفاً از آنجا كه پذيرش داوطلبان : تبصره
ي آن متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاض....) رياضي، تجربي، انساني و (ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان 

  .دارد معطوف مي ذيلشود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول  مي
  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) ديپلم معدل كتبي(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  

  گروه آزمايشي
  رياضي فيزيك

  )10كد (
  علوم تجربي

  )11كد (
  ادبيات و علوم انساني

  )12كد (
  علوم و معارف اسالمي

  )18كد (
  ساير عناوين ديپلم

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

  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

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

  :گزينش بومي     )2-2
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه

 . گردد اعمال مي 1395به شرح زير در آزمون سراسري سال 

  :گزيني برخي از اهداف بومي -
نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت (كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  - 1

  .)اقتصادي
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت - 2
مند  هاي بومي بهره گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشتهگزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر  - 3

  .گردند
  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
جـدول زيـر،     شـرح   و بـه   دسـته  4  كشـور بـه    در سـطح   ماهيـت و گسـترش    به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : تحصيلي  هاي رشته  بندي دسته -

  .شوند مي  بندي  تقسيم
  

  توضيح  هاي رشته
 استاني 

هـا در   رشـته   اينگونـه . نيـاز دارنـد    بـومي   متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  ها گسترش در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته
 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(جدول 

  اي ناحيه 
در  ذيـل مطـابق جـدول   (شود  مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

هـاي   هر يـك از گـروه  ) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. استموجود  )بندي نواحي بومي رابطه با دسته
 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 قطبي 
در   ذيـل   جـدول   مطـابق (شـود   مـي   بومي تلقي  قطب  عنوان  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به

هـر يـك از   ) تحصـيلي و نـوع گـزينش     ، مقـاطع  هاي تحصـيلي، زيرگـروه   رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  موجود است) بومي  هاي قطب  بندي با دسته  رابطه
 .اند هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده گروه

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

 .اند در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده هاي آزمايشي مختلف هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(در جدول 
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  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محـل اخـذ مـدرك    ) دبيرستان و يا هنرستان(محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه در صورتي كه  )الف

  .شود استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مييك پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در 
تان بومي وي در نظـر  در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلب به عنوان اس )ب

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

  .اين قبيل داوطلبان تهران خواهد بود
 

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

 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

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

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول
  تابعه هاي استان بومي  هاي قطب تابعه هاي استان  بومي  نواحي

، گيالن،  ، قـم، گلسـتان ، زنجان، سـمنان، قزوين تـهرانالبرز، )1(   يك  قطب  .مركزيو   ، قم قزوين ، ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1( يك  ناحيه
 . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2(دو  ناحيه .و مركزي مازندران

و  شمالي، سيستان  رضـوي، خراسان  جنوبي، خراسانخراسان )2( دو   قطب .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه
 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4(چهار   ناحيه . و كرمان  بلوچستان

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

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

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

 

  :هاي مختلفگزينش بومي در دوره -
بـه غيـر از   ( باشـد ها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 

هـاي  يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي بـراي سـهميه  ). نمايندپذيرش ميها  يا شهرستانها  صورت خاص از داوطلبان برخي استان  هايي كه به رشته
  . شوند شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مي مختلف در نظر گرفته مي

هـاي مختلـف توزيـع     ، با توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول ذيـل در دوره ايثارگراندرصدي سهميه  25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمي
-هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود ت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين ميهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شرك
درصد ظرفيت بـه داوطلبـان آزاد و مـابقي     20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -

) قطب، ناحيه، اسـتان ( هبوم مربوطدر هاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  آن به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه
  .يابدبه تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هر گروه آزمايشي اختصاص مي

  .يابد ظرفيت خالي مانده سهميه ايثارگران به داوطلبان آزاد اختصاص مي: تبصره
  

 هاي مختلف تحصيلي دورههاي  در رشتههاي تحصيلي  نحوة گزينش رشتهجدول 
 نوع گزينشنام دوره

  .مشخص شده استهمين دفترچه راهنما  30مندرج در صفحه اي و يا كشوري است كه در جدول  استاني يا ناحيه  روزانه
  بومي استاني  )شبانه(نوبت دوم 

  .شود گزينش بصورت كشوري است و بومي گزيني انجام نمي  مجازي
  بومي استاني  نيمه حضوري
اي بومي ناحيهغيرانتفاعيغيردولتي و 

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

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

  .گيرد گزيني صورت نمي صورت كشوري است، بومي  ي كه گزينش آنها بهيها در رشته) 1
  .شود گزيني انجام نمي ان، بوميدر گزينش داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگر) 2

... اي و  ها اعم از كشوري، قطبي، ناحيـه  بندي مناطق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محل بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره
  .مطابق مقررات اعمال خواهد شد

  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته -
بـه غيـر از   ( باشـد ها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر كدرشته محل در 

هاي مختلـف در نظـر   يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان  هايي كه به رشته
معـدل كتبـي   : سـت از ا كننده در پذيرش داوطلبـان عبـارت  در واقع سه عامل تعيين. شوند طلبان واجد شرايط در آن پذيرش ميشود و داوگرفته مي

، كـه  متفـاوت اسـت  بر اساس جداول فوق ها همانگونه كه عنوان گرديد ميزان پذيرش بومي در هر يك از دوره. ، استان بومي و سهميه داوطلبديپلم
  .زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايند الزم است داوطلبان در
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 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  كليضوابط و شرايط  )3
خـود را    تحصـيل   محل  عالي  آموزش  مؤسسه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -

 .نمايد  رعايت
 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
 در ايـن   ندارنـد، البتـه    دانشـجويان   به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه -

 . خواهند داشت  خود را مبذول تالش   خصوص 
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي مراكز آموزش عالي و تا سقف اعتبـار هـر مركـز،     -

  .در قبال اعطاي انواع تسهيالت به دانشجويان تعهدي ندارد
،  ، كارگـاه  ، آزمايشـگاه  كـالس   تشـكيل   بـراي   و درسـي )  مؤسسـه   به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  ، مكاني زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  امور كه  قبيل و اين   ، كارآموزي ييصحرا  عمليات
 طبـق   تخلـف   نمايـد، در صـورت    تحصـيل )  و غيردولتـي   دولتـي   از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل رشته  در دو  همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  انضباطي   نامه  آيين 
تمامي متقاضيان، پذيرش آن هاي موجود بين  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادالنه فرصت با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه -

) روزانـه (اند، در همان دوره  اي به اتمام رسانيده تحصيالت خود را در رشته) آموزش رايگان(دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي 
ر همان مقطع متقاضي شوند و يا در صورت قبولي د) شبانه(توانند براي دوره نوبت دوم  اين قبيل داوطلبان در صورت تمايل مي. باشد پذير نمي امكان

  .، در رشته مربوط ادامه تحصيل نمايند)شبانه(توانند، با پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم  در دوره روزانه مي
، براي شـركت در آزمـون   نمايند نميكه از معافيت تحصيلي استفاده ) و ماقبل آن 1393آزمون سراسري سال ( دانشجويان دوره روزانه سنوات قبل -

نـام در   و قبل از ثبـت  1395اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال  از سپبايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما،  مي
  .اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف دهند از رشته ،رشته قبولي جديد

عـالي و همچنـين     هـا و مؤسسـات آمـوزش    دانشـگاه ) الملـل  بين(  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -
توانند بدون انصراف از تحصـيل در   كنند، مي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي

نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشـته    بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت .شركت نمايند نام و آزمون سراسري ثبتاين مرحله از 
  .قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند

 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاهتحصيلي مختلف  هاي دورهدر  دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 4

  :شرايط و ضوابط كلي) 1-4
عالي و همچنين دانشگاه پيام نور و مؤسسـات آمـوزش عـالي      ها و مؤسسات آموزش مجازي دانشگاه و) شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -

  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهغيرانتفاعي و غيردولتي 
نامـه   ها و مؤسسات آموزش عـالي، بـر اسـاس آيـين     تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاهانتقال و  -

شـدگان  پذيرفتهضمناً . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد ميهماني و انتقال دانشجو انجام مي
بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بـر اسـاس   صورت درخواست تغيير رشته يا انتقال و يا هر دو به صورت توأم، مي در

  .نداقدام نمايمربوط نامه آموزشي  آئين
  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته) 2-4
توانند در اين  مياند، منحصراً   پذيرفته شده) متمركز هاي متمركز و يا نيمه رشته اعم از( 1394دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -

. شوند) ، نيمه حضوري، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي)شبانه(نوبت دوم (روزانه  هاي غير  هاي تحصيلي دوره رشتهمرحله متقاضي 
از تحصـيل  قطعي نسبت به انصراف نام در رشته قبولي جديد  و قبل از ثبتاعالم نتايج نهايي اين مرحله پس از بايست  مياين داوطلبان  بديهي است

  .نداينم اقدام 
به عنوان يـك نوبـت از حـداكثر دو نوبـت قبـولي در      ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه(روزانه  دورههاي تحصيلي  هر يك از رشتهشدن در پذيرفته -

 .گرددقي ميآزمون سراسري تل
به بعد، يـك   1376از سال يا ايثارگر به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد  1368داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال  -

ف داده يـا در رشـته قبـولي    انصـرا قبولي شوند، اعم از اينكه از رشته هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا ميبار در رشته
  .نخواهند بود مربوطهاي يا نكرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهميه نام كردهثبت

  ):شبانه(هاي تحصيلي دوره نوبت دوم  رشته) 3-4
نماينـد، از   اقدام به پذيرش دانشجو مي 1395كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -

لـذا بـه   . باشـند  بطور جــد معـذور مـي   ) شبانه(ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم 
  .مايندشهر محل سكونت خود را انتخاب ن/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  داوطلبان توصيه مي

 ايجـاد دوره   طـرح   نامـه  آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -
  . است  روزانه  دوره  آموزشي  ايه برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه.  شده است  مستثني) شبانه(نوبت دوم  
 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
ذيـربط    عـالي   آمـوزش   مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -

 .بود خواهد
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه» )شبانه(نوبت دوم «هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط    ، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه)شبانه(هاي نوبت دوم  رت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دورهبر اساس مصوبات وزا -

نسبت به » )شبانه(نوبت دوم «هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره لذا آن دسته از دانشگاه. تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  . نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند ام ميپذيرش دانشجو اقد

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان پذيرفته -
  .مرخصي بدون حقوق دريافت نمايندكارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد  -

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


 دومفصل                                                                                                                                                                                          انتخاب رشته

  انتخاب رشته  29 صفحه  دومفصل 
  

  :انتخاب رشته )5
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

هـاي   هر يـك از گـروه  باشد، لذا داوطلبان  پذير مي منحصراً از طريق اينترنت امكان و در اين مرحله همزمانانتخاب رشته داوطلبان نام و  ثبتبا توجه به اينكه ) الف
با مراجعه بـه سـايت سـازمان    هاي آزمايشي انتخابي،  هاي تحصيلي مورد عالقه خود، از گروه يا گروه پس از انتخاب كدرشته محلالزم است  ،پنجگانهآزمايشي 

هاي انتخابي بر اساس تقـدم عالقـه اقـدام و سـپس يـك       وارد نمودن كدرشتهنام و  ثبتنسبت به  www.sanjesh.org :سنجش آموزش كشور به نشاني
  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته كدرشتهنام و  فرم ثبتسخه از ن
  .است، انتخاب رشته كند نام نموده  كه در آن ثبت) هاي آزمايشي يا گروه( تواند منحصراً از گروه آزمايشي هر داوطلب مي) ب
كدرشـته در آن قابـل    150، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر )كرده باشند نام ثبتاعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي (  به همه داوطلبان)  ج

  .دينمايم وارد راين ف ، فقط در)كدرشته 150حداكثر ( هاي انتخابي خود را بنابراين الزم است كليه كدرشته. گردد درج است، ارائه مي
  :تذكرات -
بـديهي اسـت   . ، خودداري نمائيـد ايد نام نكرده در آن ثبتهاي آزمايشي كه  خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهنام  ثبتدر انتخاب رشته بر اساس وضعيت  -

 .، باطل استايد متقاضي شركت در آنها نشدههاي آزمايشي كه  كه انتخاب رشته از گروه
هـا توجـه داشـته و     و رشـته  )دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي ،، مجازي)شبانه(روزانه، نوبت دوم ( ها شرايط و ضوابط مربوط به دورهدر انتخاب رشته به  -

 .هايي را انتخاب كنيد كه شرايط و ضوابط آنها را دارا باشيد كدرشته

   :هاي انتخاب رشته مالك -
  .دفترچه، در گزينش داوطلبان، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيدكليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين  -1
معدل كتبي ديپلم خود را به صورت دقيـق در تقاضـانامه   ، نام ثبتلذا الزم است در زمان . مالك خواهد بودآنان  معدل كتبي ديپلمدر گزينش نهايي داوطلبان،  - 2

باشد و چنانچه داوطلبي معدل خود را به  اشتباه  نام، به عهده داوطلبان مي ئوليت درج معدل كتبي ديپلم بصورت غلط در هنگام ثبتبديهي است مس. درج نماييد
 .هيچگونـه مسـئوليتي نـدارد   ) معـدل صـحيح  (غلط درج نمود، پس از اعالم نتايج نهايي اين سازمان نسبت به بررسي مجدد وضعيت داوطلبان با معـدل واقعـي   

نام پذيرفتـه شـدگان ممانعـت بعمـل      نام، از ثبت كتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت  لبان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل كتبي واقعي و معدلداوط
 .خواهد آمد

سـايت اينترنتـي   كـه در   ،دفترچـه  اين )ها پيوست(فصل سوم كه در غيرانتفاعي و مؤسسات آموزش عالي پيام نور  دانشگاهها،  دانشگاهبه كليه ضوابط و شرايط  - 3
 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل سازمان سنجش آموزش كشور درج گرديده و نيز توضيحاتي كه در مقابل ستون مالحظات برخي از كدرشته

باال و   سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  ولط  حداقل -1: شامل(نظر به اينكه متقاضيان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، الزم است واجد شرايط رشته مذكور  - 4
داشتن سالمت  -4). هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3. باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2 .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  براي

باشند، از انتخاب آن خـودداري   گردد چنانچه شرايط اين رشته را دارا نمي شته تأكيد ميباشند لذا به داوطلبان متقاضي اين ر) جسماني و ارائه گواهي تندرستي
ي بديهي است در صورت عدم رعايت ضوابط، چنانچه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گيرند، پس از كنترل ضوابط از طريق مؤسسات ذيربط قبـول . نمايند
  .گردد تلقي مي» كان لم يكن«آنان 

آزمـون سراسـري صـورت    نمرات هايي كه پذيرش آنها با  به رشته محل پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليهاي  تغيير رشته از رشته محلانتقال و  - 5
 .   بندي آنها بعمل آورند هاي تحصيلي و اولويت شود كه دقت و توجه كافي در انتخاب كدرشته محل لذا توصيه مي. گيرد، ممنوع است مي

  :انتخاب رشتهفرايند  -
 .دريافت و نسبت به مطالعه دقيق مندرجات آن اقدام كنيداز سايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه(دفترچه راهنما  -1
 .نويس درج كنيدهاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشكد رشته - 2
 .مراجعه نمائيد www.sanjesh.org: سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني بهنام و انتخاب رشته  براي تكميل فرم تقاضانامه ثبت - 3
 .كنترل نمائيدمجدداً خود را نويس  مندرج در فرم پيشاطالعات كليه ، نام اينترنتي ثبتقبل از تكميل فرم  - 4
 .رنتي به صورت دقيق اقدام كنيداينت نام تقاضانامه ثبتنويس در فرم خود از روي فرم پيش اطالعاتنسبت به وارد كردن  - 5
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام - 6
در اين . ق دهيديطبهاي انتخابي تشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته - 7

به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه . شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهمرحله عناوين رشته
 .، مورد تأييد شما است، به مرحله بعد برويدشودكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. ايد، به مرحله قبل برگشته و اصالح نمائيدكرده

 قبلنياز به تصحيح دارد، با زدن كليد مربوطه به صفحه فرم تقاضانامه شما شود، اول اينكه در صورتي كه در مرحله بعد دو امكان در اختيار شما قرار داده مي - 8
 .برگرديد و در غير اينصورت كليد تأييد نهايي را بزنيد

را يادداشت كرده و به صورت ها  شمارهشود كه اين شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي رقمي 16كد پيگيري رقمي و  7شماره پرونده در آخرين مرحله  - 9
 .آن را نزد خود نگه داريد ،تكميل شده خود را چاپ كرده و تا اعالم نتايج تقاضانامهمحرمانه نزد خود نگهداري كنيد و حتماً فرم 

 . نسبت به ويرايش آن اقدام نماييد) مرداد 28لفايت  23(نام  توانيد در مهلت مقرر ثبت نام، منحصراً مي در صورت نياز به اصالح اطالعات فرم تقاضانامه ثبت -10

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

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته
كد پيگيري به شما شماره پرونده و است تا زماني كه سيستم  بديهي. ادامه دهيد شماره پرونده و كدپيگيريرا تا دريافت نام و انتخاب رشته  ثبتبايد فرايند  - 2

 .نام اينترنتي اقدام نماييد انجام نشده و بايستي مجدداً نسبت به تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام شما ارائه نكرده است، ثبت

   :انتخاب رشته در موردنكاتي چند * 
هاي مورد عالقه خود را از هر يـك از   ، الزم است كليه كدرشتهاند نموده نام ثبتآن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي  -

 . نمايندوارد  150تا  1هاي آزمايشي مربوط از طريق اينترنت منحصراً در يك فرم انتخاب رشته از اولويت  گروه
هاي انتخـابي در   اولويت كدرشتهپذيرد، لذا  صورت مي معدل كتبي ديپلمهاي انتخابي بر اساس  با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -

كنـد و   هاي انتخابي وي تعيين مي هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل فرم انتخاب رشته
 .تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد

ولي داده نخواهد شد و اشـتباهات صـورت گرفتـه در انتخـاب رشـته      پس از اعالم نتايج براي پذيرفته شدگان هيچگونه تغييري در كدرشته قب -
 .هاي انتخابي بعمل آورند لذا داوطلبان الزم است دقت كافي در انتخاب رشته و اولويت بندي كدرشته. بررسي نخواهد شد
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