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آزمون  ها و موسسات آموزش عاليدانشگاه هاي مختلف تحصيليشدگان نهايي رشتهپذيرفته نتايجاطالعيه اعالم 

 هاي تحصيلي با آزمون و پذيرش صرفا براساس سوابق تحصيلي()رشته  1401سراسري سال 

نور، پيامدانشگاه مراکزآموزشي )شبانه(، دوم نوبت هاي روزانه،هاي مختلف تحصيلي دورهشدگان نهايي رشتهبه اطالع پذيرفته

سات پرديس س شهيد رجايي، مو شگاه فرهنگيان و تربيت دبير  شتهآموزش عالي هاي دان صيلي غيرانتفاعي و غيردولتي، ر هاي تح

شگاهد پردازشهريهمجازي، پرديس و  شوران سات آموزش عالي ک س شته ها و مؤ ساس )ر صرفا برا صيلي با آزمون و پذيرش  هاي تح

در  دانشگاه آزاد اسالمي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي هاي تحصيليرشتههمچنين  ،سوابق تحصيلي(

  منتشر گرديد.سازمان اين رساني اطالع درگاهدر نتايج آزمون  ،رساندمي 1401-1402سال تحصيلي 

 :متقاضيانهمه اطالع  برايالف ( توضيحات كلي 

در ضدددرورت دارد  ،نام و مدارك الزم، عالوه بر مدارك مندرج در اين اطالعيهتاريخ ثبت وشددددگان براي اطالع از نحوه پذيرفته -1

 مراجعه نمايند.  قبولي خودو یا موسسه آموزش عالي محل  رساني دانشگاهدرگاه اطالع به 2/07/1401تاریخ 

سالمي هاي تحصديليرشدته سایرنتايج مربوط به  -2 شگاه آزاد ا شته) دان شکي، بجز ر شکي، دندانپز صيلي پز هاي تح

شکي سازي و دامپز سالمي  همزمان( دارو شگاه آزاد ا سنجش و پذيرش دان ساني مرکز   .دشومياعالم از طريق درگاه اطالع ر

شدگان دانشگاه آزاد هم در رديف پذيرفته شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وکه هم در رديف پذيرفته متقاضياني

به عبارتي  نام نمايند ومحلهاي ابولي ثبتتوانند در يكي از کدرشددتهگيرند توجه داشددته باشددند که منحصددرا  مياسددالمي ارار مي

 در غير این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد. ،باشندنمي نام در هر دو محل قبوليمجاز به ثبت

سته از شدگان و همچنين آنبراي پذيرفته -3 ضيانيد شته اينترنتي خود را تكميل نموده که فرم انتخاب متقا  ولي پذیرفتهاند ر

شده بين متقاضدديان کدرشددته مزبور در سددهميه در هاي انتخابي در هر يك از کدرشددته متقاضددي، کارنامه علمي حاوي رتبه اندن

انتخابي و اطالعات  هايشددده در کدرشددته آخرين نفر پذيرفتهرتبه و همچنين ، با توجه به نمره کل وي در همان کدرشددته مربوط

 اين سازمان ارار داده خواهد شد.  رسانياطالع درگاهدر  06/07/1401 تاريخ تامفيد ديگر 

شده به ت -4 ضيان پغييرات منعكس  ضعيت متقا سازمان در خصوص و سوابق تحصيلي اين  صالح  س از اعالم نتايج اوليه از ابيل ا

... در نتيجه نهايي ذينفع اعمال گرديده است.  واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و

 مرحله اول اصالح شده خود را نيز مشاهده نمايند. کارنامه نتيجهتوانند مي متقاضيان ضمنا 

 هاي داراي شرايط خاص: رشته ب( توضيح درخصوص معرفي شدگان مرحله دوم براي

)دانشگاه علوم قضایي و  14)دانشگاه شاهد(،  12)دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي(،  17و  11كدهاي 

 19)دانشکده غيرانتفاعي رفاه(،  18ه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(، )مدیریت بيم 15خدمات اداري دادگستري(، 

)دانشگاه  21)رشته هاي بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي(،  20)دكتري پيوسته بيوتکنولوژي دانشگاه تهران(، 

)دانشگاه  24ن(، )دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایرا 23)رشته هاي بورسيه وزارت دفاع(،  22شهيد مطهري(، 

 29)رشته هاي بورسيه فرماندهي انتظامي(،  26)رشته هاي بورسيه ارتش(،  25مشهد(، « ع»غيرانتفاعي امام رضا 

)دانشکده آموزش  30هاي علوم پزشکي(، بيمارستاني دانشگاه)رشته كارداني و كارشناسي فوریتهاي پزشکي و پيش

-هاي پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي كارداني دانشگاه)رشته 32 ،قم(-عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه

 علوم انتظامي امين(دانشگاه فوریت  )رشته كارداني 36 و (یزد )بورسيه هاي شغلي در دانشگاه 34، هاي علوم پزشکي(

يكي از کدهاي فوق اعالم شده به منزله آن است که منحصرا   ،شدگاني که براي آنان بجاي کدرشته ابوليآن دسته از پذيرفته -1

   اند.مذکور ارار گرفته اتهاي موسسشدگان يكي از کدرشتهدر کدرشته مذکور نمره علمي الزم را دارا بوده و در رديف معرفي
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رامي فوق نيز در اعالم نتايج  2 يكي از کدهاي ،رامي( 5شدگاني که عالوه بر کدرشته ابولي اعالم شده )آن دسته از پذيرفته -2

، در رديف اعالمي ابولي باشند که به دليل داشتن نمره علمي الزم در اولويت ابل از رشتهبراي آنها مشخص گرديده، توجه داشته 

 اند. ارار گرفته نيزهاي موسسه مذکور شدگان يكي از کدرشتهمعرفي

 یکشنبهروز  الزم است براساس برنامه زماني که در اطالعيه اعالم شده، رامي فوق 2 کدهاي که براي آنان يكي از متقاضياني -3

رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در اطالعيه اطالع درگاهز طريق ا 06/07/1401 مورخ

هاي مذکور به منزله انصراف از رشته مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شرکت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته

نام توانند در کدرشته ابولي اعالم شده ثبتباشند ميي ديگري ميکه داراي کد ابول متقاضيانيد و آن دسته از شوذيربط تلقي مي

در  ابولي ديگري نام آنان اعالم شده،رشته که در کد متقاضيانينموده و به ادامه تحصيل بپردازند. الزم به تاکيد است آن دسته از 

شدگان نهايي رشته جديد ارار بگيرند، ابولي صورتي که در مراحل مصاحبه و گزينش شرکت نموده و پس از تاييد در رديف پذيرفته

 ( باطل خواهد شد. رامي 5با کد  اي که هم اکنون اعالم شده)رشته آنها در کدرشته اعالم شده ابلي

 نام از پذيرفته شدگان: ج( مدارك مورد نياز براي ثبت

سوابق تحصيلي و يا صرفا  بر اساس سوابق تحصيلي( هاي امتحاني )پذيرش با آزمون و اعمال مثبت شدگان کدرشتههر يك از پذيرفته

 نام در مؤسسه آموزش عالي محل ابولي تهيه و تحويل نمايند.بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك الزم را براي ثبتمي
 براي التحصيليرغامكان ارائه کارنامه و سوابق فابا توجه به اعالم مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش، 

فراهم مي باشد. لذا کليه  https://emt.medu.ir به آدرس «يليتحص هيدييتأ»سامانه  بصورت الكترونيكي در شدگانرفتهيپذ

 فته شدگان مي بايست براساس مراحل اجرايي ذيل اادام الزم را بعمل آورند:رپذي

، ارسال «التحصيليسوابق فارغ»شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي، با انتخاب گزينه پذيرفته -1

، به دانشگاه محل پذيرش خود را درخواست التحصيلي و گواهي محل هاي تحصيل دوره دوم متوسطهكارنامه فارغ

ختيار ايشان ارار خواهد گرفت و با ارائه اين کد به دانشگاه نمايند، که پس از کامل شدن فرآيند درخواست، کد پيگيري در ا

 توسط دانشگاه مذکور اابل دريافت مي باشد. kemt.medu.irمحل پذيرش، مدارك درخواست شده، از سامانه 

محل  و بعد از آن، نيازي به مراجعه حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش 1395براي فارغ التحصيالن شهريور سال  -الف

 باشد.تحصيل خود نمي

، با کد پيگيري صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارك تحصيلي که توسط و قبل از آن 1395خرداد سال فارغ التحصيالن  -ب

شود به ادارات آموزش و پرورش ها و موسسات آموزش عالي اعالم ميسازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت نام در دانشگاه

مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسي و تأييد، مدارك تحصيلي را  التحصيل خودمحل فارغ 

 اسكن و در سامانه بارگذاري نمايند.

شدگان هاي محل پذيرش، ترتيبي اتخاذ نمايند که براساس مدارك ارسالي به شيوه الكترونيكي، شرايط ثبت نام پذيرفتهدانشگاه -2

 د.را فراهم نماين

براي استعالم گيرندگان  https://kemt.medu.irهاي الكترونيكي )از طريق آدرس اخذ تأیيدیه تحصيليعالوه بر موارد فوق،  -3

ها و موسسات آموزش براي متقاضيان( و اصل مدرك ديپلم از کليه پذيرفته شدگان، توسط دانشگاه https://emt.medu.irو 

 عالي ضروري مي باشد.

 
 

 توضيحات نوع مدرك تحصيلي( يا مدركمورد )ديپلم  رديف

 متوسطه آموزشقديم  نظام 1-1
مدرك تحصدديلي دوره اهار سدداله يا يا گواهي اصددل  -

دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي 

https://kemt.medu.ir/
https://emt.medu.ir/
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 توضيحات نوع مدرك تحصيلي( يا مدركمورد )ديپلم  رديف

مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و 
 شهرستان محل اخذ ديپلم.

اخذ ديپلم، سال ما ابل و دو محل و شهرستان بخش  -
ست سال ماابل ديپلم مي ساباي سه  صيلبا  اعالم  ل تح

 شده در زمان ثبت نام يكسان باشد.
تحصددديلي هاي تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشدددته -

و براي  31/06/1401بايد حداکثر تا پايان  نيمسددال اول
هاي تحصددديلي پذيرش براي نيمسدددال دوم بايد رشدددته

باشددد در غير اينصددورت  30/11/1401حداکثر تا تاريخ 
 خواهد بود. "يكنلمکان"ابولي فرد 

اعالم شددده در عنوان ديپلم ارائه شددده با عنوان ديپلم  -
 يكسان باشد. زمان ثبت نام

1-2 

صيلي گواهي  - ماابل ديپلم با  سال 2ماابل و سال تح
ستان  بخش درج شهر صيلو  ضاي  محل تح با مهر و ام

 هنرستان. مدير دبيرستان و يا

1-3 
تحصدديلي ديپلم نظام اديم با اصددل گواهي يا کارنامه  -

به مهر  با امضددددام و ممهور  عدل کتبي ديپلم  يد م ا
 دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

سدوابق صدرفا  بر اسداس گزينش تحصديلي هاي رشدته -
 (كتبي معدل) تحصيلي

2-1 

ترمي  سالي واحدي يانظام آموزشي 

 واحدي

 

دانشددگاهي با پيشاصددل مدرك يا گواهي پايان دوره  -
دانشددگاهي با درج رشددته مهر و امضدداي مدير مرکز پيش

مدرك  خذ  حل ا تان م تحصددديلي، بخش و شدددهرسددد
 دانشگاهي.پيش

هاي از رشته دانشگاهي در هر يكتاريخ اخذ دوره پيش -
 31/06/1401تحصيلي نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان 

وم بايد هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دو براي رشته
باشد در غير اينصورت  30/11/1401حداکثر تا تاريخ 

 خواهد بود. "يكنلمکان"ابولي فرد 
 دوره اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

 از ديپلمماابل و سال  دانشگاهي، اخذ ديپلمپيش
 سال تحصيل يكسان باشد. بايست با سهمي

2-2 

آموزشددي  نظام توسددطهمديپلم يا گواهي مدرك اصددل  -
ترمي واحدي / سدددالي واحدي با مهر و امضددداي مدير 

محل يا هنرستان با درج بخش و شهرستان و دبيرستان 
 اخذ مدرك.

2-3 
با مهر و  ديپلمما ابل  سدداليا گواهي و  مدركاصددل  -

با درج بخش و يا هنرسددتان و امضدداي مدير دبيرسددتان 
 مدرك.محل اخذ  شهرستان

2-4 

سطه  - صيلي ديپلم متو صل کارنامه تح شي  نظاما آموز
فيزيك، علوم  ترمي واحدي / سدددالي واحدي )رياضدددي

 تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( در هر يك
 به بعد. 1384هاي از سال

ديپلم نظام جديد آموزش متوسدددطه يا  معدل كتبي -
با معدل اعالم  مي بايسددتنظام اديم آموزش متوسددطه 

مان سدددنجش آموزش کشدددور براي  به سددداز شدددده 
هاي تحصدديلي پذيرش صددرفا  شدددگان رشددتهپذيرفته
 سوابق تحصيلي يكسان باشد.براساس 

دانشدددگاهي ارائه شدددده با عنوان عنوان ديپلم و پيش -
دانشگاهي مندرج در فايل اطالعات يكسان ديپلم و پيش

 باشد.

2-5 
صيلي دوره پيش - صل کارنامه تح ضي ا شگاهي )ريا دان

تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي فيزيك، علوم
  1391و هنر( از سال 

3-1 

 نظام آموزشي جديد

 (6-3-3) 

ديپلم متوسددطه )پايه داوزدهم يا گواهي مدرك اصددل  -
نظام جديد آموزشدي جديد( با درج بخش و شدهرسدتان 

 مدرك.محل اخذ 

صيلي پايه دوازدهم در هر يك - از  تاريخ اخذ مدرك تح
هاي تحصدديلي براي نيمسددال اول بايد حداکثر تا رشددته
شته 31/06/1401پايان  صيلي پذيرش و براي ر هاي تح

 30/11/1401براي نيمسدددال دوم بايد حداکثر تا تاريخ 
خواهد  "يكنلمکان"باشددد در غير اينصددورت ابولي فرد

 بود. 
هاي تحصيلي پايه اخذ مدركمحل و شهرستان  بخش -

ست تا دوازدهم، مي دهم سه باي صيلبا  اعالم  سال تح
 شده در زمان ثبت نام يكسان باشد.

صيلي و بخش  - 3-2 شته تح صل گواهي مربوط به عنوان ر ا
دفتراه  1سدال آخر تحصديل، مندرج در فرم شدماره  3

 در آزمون سراسريراهنماي ثبت نام و شرکت 

3-3 

تا  10کارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان )پايه  -
12  ) 
اصل گواهي مربوط به عنوان رشته تحصيلي و بخش  -
دفتراه  1سال آخر تحصيل، مندرج در فرم شماره  3

 راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري

 معدل كل)براي دانش آموزان نظري( و  معدل كتبي -
کاردانش(  فه اي و  يه )براي دانش آموزان فني و حر پا

ست دوازدهم ديپلم نظام آموزشي جديد با معدل  مي باي
براي اعالم شددده به سددازمان سددنجش آموزش کشددور 

هاي تحصدديلي پذيرش صددرفا  شدددگان رشددتهپذيرفته
 .يكسان باشد سوابق تحصيليبراساس 
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 دانشجويان: 

اخراجي آموزشي و يا انصرافي 

 ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه

 اصل فرم انصراف از تحصيل -
 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -
 

صرافي - شجوي ان شي و يا دان شجويان اخراجي آموز دان
شگاه ها و مؤسسات آموزش عالي حداکثر دوره روزانه دان

الزم است فرم انصراف از تحصيل  25/12/1400تا تاريخ 
و گواهي تسويه حساب کامل تأييد شده دانشگاه و اداره 

 – 2کل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. )فرم شماره 
 (1راه شماره دفت -76ص 
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5 
 كاردانيمعادل دارندگان مدرك

 

يا گواهي دانش - مدرك و  ي آموختگي در دورهاصدددل 
 معادل.

 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -

 

بايست حائز شرايط دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي
سمي آيين» شرکت دارندگان مدارك معادل و غيرر نامه 

سه « ورودي مقاطع باالترهاي در آزمون صوبه جل  845م
شددوراي گسددترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و 

ماره  مه شددد نا که طي بخشددد ناوري  مورخ  77633/2ف
توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي  28/5/92

ها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. دانشگاه
ل از تاريخ ابالغ آن عده از دارندگان مدارك معادل که اب

شوراي عالي  3/9/1377مورخ  432مصوبه جلسه شماره 
يت برگزاري دوره هاي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوع

شمول شده هاي معادل پذيرفتهمعادل( در دوره اند، در 
صوبه ارار مي سه اين م صوبه جل ساس م ضمنا  برا گيرند. 

 دش مورخ/5714/99و نامه شماره  26/8/94مورخ  771
شدددوراي عالي انقالب فرهنگي، همه دارندگان  30/4/99

سال ضمن خدمت فرهنگيان که طي  هاي مدرك معادل 
اند، حسددب هاي مذکور راه يافتهبه دوره 1381تا  1377

مورخ  77633/2مورد از تسدددهيالت مصدددوبه شدددماره 
براي ادامه تحصددديل در مقاطع رسدددمي باالتر  28/5/94

 شوند.برخوردار مي

6 
ها مدرك كارداني دانشگاه ندارندگا

 اصل و يا گواهي مدرك دوره کارداني )فوق ديپلم(. - و مؤسسات آموزش عالي
 
سامي اين  - سته از پذيرفتهدر کنار ا شدگان در فايل د

 اختصدداص داده 4ارسددالي در ذيل سددتون مربوطه عدد 
 شده است.

هاي تحصدديلي کارداني براي رشددتهتاريخ اخذ مدرك  -
و براي  31/06/1401نيمسددال اول بايد حداکثر تا پايان 

هاي تحصددديلي پذيرش براي نيمسدددال دوم بايد رشدددته
و مشخص بودن وضعيت  30/11/1401حداکثر تا تاريخ 

نظام وظيفه براي آاايان باشددد در غير اينصددورت ابولي 
 بود. خواهد "يكنلمکان"فرد 

7 
گروه مدرك كارداني  دارندگان

 آموزشي پزشكي

 31/06/1401تدداريخ  انسددددانينيروي  طرح پددايددان -
هاي گروه آموزش پزشدددكي( التحصددديالن رشدددته)فارغ

و يا اول هاي تحصدديلي نيمسددال رشددتهشدددگان پذيرفته
تحصدديلي پذيرش براي  هايرشددتهبراي  30/11/1401

 دوم باشد. نيمسال

8 
دارندگان مدرك كارداني پيوسته و 

 ناپيوسته نظام جديد

هاي آموزشكدهپيوسته  کارداني مدركو يا گواهي  اصل -
کاربردي و يا  –علمي  اي، دانشدددگاه جامعو حرفه فني

 دانشگاه آزاد اسالمي.
اصدددل يا گواهي تحصددديلي سدددال اول، دوم و سدددوم  -

 امضاي مدير دبيرستاندبيرستان و يا هنرستان با مهر و 
محل اخذ  يا هنرسدددتان با درج بخش و شدددهرسدددتانو 

 مدرك.
مدرك کارداني پيوسدددته بدون شدددرط معدل به جاي  -

شگاهيمدرك پيش شدگان مالك عمل براي پذيرفتهدان
 .باشدابول ميو اابل

شدددگان در فايل دسددته از پذيرفتهدر کنار اسددامي اين -
 اختصدداص داده 4طه عدد ارسددالي در ذيل سددتون مربو

 شده است.

مدرك  - خذ  تاريخ ا يد  تهبا ا هاي کارداني براي رشددد
 31/06/1401تحصيلي نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان 

يمسددال دوم نهاي تحصدديلي پذيرش براي و براي رشددته
تاريخ  تا  حداکثر  يد  باشددددد در غير  30/11/1401با

 خواهد بود.  باطلاينصورت ابولي فرد 
اخذ سال تحصيلي اول، دوم و محل و شهرستان  بخش -

سهميسوم  ست با  سانباي شده در فايل يك  سال ذکر 
 باشد.

اي هاي فني و حرفهديپلم نظام جديد رشته معدل كل -
سازمان و يا کاردانش  شده به  ست با معدل اعالم  مي باي

شور  شتهشدگان براي پذيرفتهسنجش آموزش ک  هاير
صيلي صيلي که  تح سوابق تح ساس  صرفا  بر ا پذيرش 

، باشدددنددانشدددگاهي و يا کارداني ميداراي مدرك پيش
 .يكسان باشد

دانش آموزان فارغ التحصددديل دروه هاي فني و حرفه  -
 شوند.نمي تحصيلي فني مشمول سوابق اي و کاردانش

 دارندگان مدرك حوزي 9
مديريت ارائه موافقت نامه رسددمي و بدون ايد و شددرط 

هاي علميه و يا مرکز مديريت حوزه علميه خراسان حوزه
 يا اصفهان.

شوراي  28/07/1383مورخ  548بر اساس مصوبه جلسه 
انقالب فرهنگي، طالب حوزه علميه داراي مدرك سطح 

هاي گروه يك، صرفا  مجاز به ادامه تحصيل در رشته
آزمايشي علوم انساني و مشروط به گذراندن دروس 

 پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي، هستند.

 كارمندان دولت 10
وبدون رسددميياموافقتسدداالنه  مرخصددي حكم اصددل

 ------------------ ايدوشرط.
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 گواهي اشتغال 11

تصددوير حكم کارگزيني براي کارکنان رسددمي، پيماني، 
ستگان شاغلين ش هاي علوم، تحقيقات و وزارتخانه و بازن
، درمان و آموزش پزشددكي و سدداير بهداشددتو فناوري 

 هاي مذکور.مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه

------------------ 

 سهميه مناطق محروم 12

 تحصيلي:هاي انتخاب رشتههاي مندرج در دفتراهکدرشته
 ( 138تا  134و فني )صفحات رياضي  علوم -
 (213تا  211تجربي )صفحات  علوم -
 (109تا  106)صفحات  علوم انساني -
  (51و  50هنر )صفحات  -
 (67خارجي )صفحه هايزبان -
 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -

بايست حسب مورد و با توجه به کد پذيرفته شده مي -
هاي: ايالم، بوشهر، اهارمحال ابولي بومي يكي از استان

کردستان، کرمانشاه،  و بختياري، سيستان و بلواستان،
کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط 

هاي دفتراه راهنماي انتخاب رشته 22مندرج در صفحه 
 (2ها و مؤسسات آموزش عالي )شماره تحصيلي دانشگاه

 باشد.

13 

مناطق درگير بالياي  داوطلبان سهميه
 و ساير مصوباتطبيعي  

هاي آذربايجان  غربي، استان
خوزستان، سمنان، سيستان و 

كهكيلويه و بوير احمد و بلوچستان، 
  لرستان

 تحصيلي:هاي انتخاب رشتههاي مندرج در دفتراهکدرشته
 (143تا  138علوم رياضي و فني )صفحات  -
 (218تا  213علوم تجربي )صفحات  -

 (114تا  109علوم انساني )صفحات  -
 (51)صفحه هنر  -
 (67صفحه هاي خارجي )زبان -
 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -

 هاي ذيربط.هاي شهرستانبومي يكي از بخش -

محل ااامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال  -
-3-3دوازدهم يا يازدهم و يا دهم )نظام جديد آموزشي 

ل ديپلم )نظام دانشگاهي يا ديپلم يا ماابپيش( و يا 6
از آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( در يكي 

 باشد.هاي ذيربط ها و يا شهرستانبخش

سوي فرمانداري  ارائه گواهي تأييد محل سكونت از -
 (49ذيربط )نمونه فرم صفحه 

شدگان با سهميه مناطق درگير بالياي تعهد از پذيرفته -
تخذ  (42تا  39صفحات -19و18هاي شماره فرمطبيعي )

 خواهد شد.

14 

هاي جنوب سهميه متقاضيان شهرستان
استان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، 

گنج و منوجان( و شهرستان رودبار، قلعه
 بشاگرد در استان هرمزگان

متقاضيان مشمول توضيحات صفحه 22 دفتراه راهنماي 
 انتخاب رشته

جدول فوقبا توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در  -  

ارائه گواهي اخذ مدرك تحصدديلي سدده  مالك بومي: -
سددال آخر و همچنين محل تولد در يكي از شددهرها )يا 

 هاي( مذکوربخش

15 
سهميه داوطلبان دچار سوختگي در  

 حادثه آتش سوزي مدارس

دفتراه راهنماي  23متقاضيان مشمول توضيحات صفحه 
(2انتخاب رشته )شماره   

 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق  -

سوزي  سوختگي در حادثه آتش  سهميه داوطلبان داار 
 1385مدارس شهيد رحيمي درودزن استان فارس سال 
غربي در و انقالب اسددالمي شددين آباد اسددتان آذربايجان

 1391سال 

 سهميه بهياران 16

شتن  نامهمعرفي - اعم از دولتي  خدمت،سال  3مبني بر دا
شتغال غيردولتي  يا ستان محل خدمت ا به عنوان بهيار در ا

 با تأييد دفتر پرستاري محل خدمت.
مه - نا غال گواهي مت، به اشدددت  يا و دولتي از اعم خد

 اخذ از خدمت پس محل استان در بهيار بعنوان غيردولتي

 .خدمت محل پرستاري دفتر تاييد به ديپلم مدرك

ئه مدرك  - ديپلم کامل متوسدددطه بهياري نظام اديم ارا
ساله( و يا نظام جديد  ساله( و يا ديپلم  6-3-3)اهار سه  (

 همراه مدركبه بهياري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي 
دانشگاهي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش حداکثر پيش

 31/06/1401تا تاريخ 

 پرستاري.  براي ابولين رشته -
 1دفتراه شماره  22ساير شرايط و ضوابط در صفحه  -

 درج گرديده است.

17 

دانشجوي بومي از محل  %30سهميه 
اصالح قانون عدالت آموزشي، مصوبه 

 شوراي محترم مجلس 1392سال 
 اسالمي

ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل ابولي  در 
 210تا  170هاي تحصددديلي مندرج در صدددفحات رشدددته

 دفتراه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي
 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -

برابر  3تعهد خدمت بصددورت محضددري مبني بر اخذ  -
 طول مدت تحصيل از پذيرفته شده.

18 

 شدگانپذيرفته تمامي

 شناسنامه  -
 کارت ملي  - 19
 به تعداد اعالم شده توسط دانشگاه محل ابولي در سال جاريشده تهيه  3×4رخ تمام عكس - 20
 دفتراه بيمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و... - 21
 ( باشند.1نام و شرکت در آزمون )شماره در دفتراه راهنماي ثبتايد شده عمومي  بايد واجد شرايط - 22

 وظيفه.نظام وضعيت  مدرك - شدگان )برادران(پذيرفته تمامي 23
تا  22هاي مندرج در صدددفحات يكي از بندبه با توجه  -

و شرکت در آزمون )شماره نام دفتراه راهنماي ثبت 24
1) 

24 
برخورداري از توانايي جسمي الزم 

 متناسب با رشته قبولي

ها درج بخش پيوست 1هاي آزمايشي پنجگانه در صفحه اي گروهنقص عضو غيرمؤثر در فعاليت مطلوب حرفهجداول  -
ست در االب يك فايل ست بخش پيو ست. الزم به ذکر ا ساني ايندردر  pdf گرديده ا شاني  گاه اطالع ر سازمان به ن

 www.sanjesh.org باشد.اابل مشاهده و دريافت مي 

http://www.sanjesh.org/
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25 
 وضعيت تحصيلي

 تقاضانامه( 32)بند  

شددددگان داراي گواهي اخذ مدرك تحصددديلي از پذيرفته   
شد تا تاريخ  سي ار شنا سي و کار شنا مدرك کارداني، کار

31/06/1401. 
 25/12/1400دريافت فرم مخصوص انصراف اطعي تا تاريخ 

 اند.دوره روزانه بودهشدگاني که  دانشجوي از پذيرفته

------------------ 

26 

رشته هاي تحصيلي پزشكي و 
دندانپزشكي مربوط به مصوبه 

افزايش ظرفيت شوراي عالي انقالب 
 فرهنگي

ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل ابولي  در  
 169تا  162هاي تحصددديلي مندرج در صدددفحات رشدددته

 دفتراه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي
 با توجه به نوع ديپلم، مدارك مندرج در جدول فوق -* 

تعهد خدمت بصددورت محضددري مبني بر يك و نيم برابر 
 اخذ خواهد شد طول مدت تحصيل از پذيرفته شده

  نكات مهم:

با توجه به تاکيدات صورت گرفته به داوطلبان براي دات و توجه الزم براي انجام انتخاب رشته به اطالع مي رساند هيچ درخواستي  -1

در سازمان سنجش آموزش کشور اابل بررسي نيست. و يا درخواست اولويت بعدي رشته انتخابي تحت عنوان اشتباه در انتخاب رشته 

 ن موضوع به اين سازمان خودداري نماييد.لذا از ارسال درخواست با اي

 ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفا درخصوص  12/5/1401اطالعيه مورخ تاکيد صورت گرفته در پيرو  -2

 در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسري داوطلباني کهالزم به تاکيد است ، 1401براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 

)بدون آزمون( هم ثبت  و مجددا  در پذيرش رشته هاي صرفا  با سوابق تحصيلي نمودهاادام به تكميل فرم انتخاب رشته  1401سال 

 .شده استباطل  آنها، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون آزمون نموده اندنام و انتخاب رشته 

رساني اين سازمان در درگاه اطالع اطالعات و امنيت ملي امام باقر )ع(دانشگاه هاي تحصيلي شدگان رشتهاسامي پذيرفته -3

 نام توسط دانشگاه مذکور هماهنگي الزم بعمل خواهد آمد. شدگان براي انجام مراحل ثبت. با پذيرفتهنخواهد شداعالم 

 رساني اين سازمان اعالم خواهد شد.ه اطالعمتعاابا  از طريق درگا دانشگاه امام صادق )ع(هاي تحصيلي شدگان رشتهاسامي پذيرفته -4

 : دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته اصالحات مربوط بهاز برخي  د(

ضي و فنيدر گروه  -1 شته محلهاي ) علوم ریا شتي31256و  31255کدر سي ک سي دريا نوردي و مهند شته مهند )موتور(  ( ر

 و پذيرش ندارد. حذف شدهدانشگاه علوم دريايي امام خميني )ره( نوشهر 

سانيدر گروه  -2 شته علوم ان سابداري و در ( 19056) محل کدر ضي و فنيگروه کارداني ح شته محلهاي ریا  و 19054) کدر

 و پذيرش ندارد. حذف شده رشته مهندسي شهرسازي و کارداني مخابرات موسسه غيرانتفاعي اميد نهاوند (19055

 :غيرحضوري با سازمان سنجش آموزش كشورحوه ارسال درخواست و يا ارتباط ن (هـ   

ضيان شار كارنامه نتایج نهایي در تاریخ  متقا سئوالي دارند، 6/7/1401بعد از انت صوص مندرجات كارنامه  صورتي كه درخ  در 

ندمي ن تاریخ  توا تا  كثر  یا س  ئس   12/7/1401حدا تي  از طریقواالت خود را ئوال  نترن ی پاس  خگویي ا بدده بخش 

 تماس حاصل  021-42163و یا در روزها و ساعات اداري با شماره تلفن ارسال نموده   /https://request.sanjesh.org نشاني

 .نمایند
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