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  1140ارشد سال یآزمون كارشناس ینترنتینمونه فرم ثبت نام ا
 

به سال آینده،  ماه آبان پایانتا  1400بهمن ماه سال و همچنین اطالعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از   ثبت نام یدفترچه راهنما -1گردم ینجانب متعهد میا
در  و  مینمال یمندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكم یبندهاو  نموده اعالم را  حیصح اطالعات -2 دقت مطالعه نمایم.

 شدننجانب خواهد بود و در صورت صادر یت آنها به عهده ایارسال نکردن مدارک )حتی اسکن ناخوانا(، مسئول ،عدم صحت مندرجات  ، رتیصورت وجود هر گونه مغا
 یم     گردد. یم یكن تلقیكان لم  ینداشته و قبول ی، اعتراضل در هر مرحلهیتحص  ممانعت از و آزمون در رشیپذ از پس یقبول لغو ایکارت ورود به جلسه آزمون و 

 رمیپذ
 

 ایالف:مشخصات شناسنامه

   نام

  ینام خانوادگ

  پدرنام 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

  یارسال همزمان اسكن اصل كارت مل یكد مل

  تیجنس

  تیتابع

  تاهل

 بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  یدر صورت خارج یرانیر ایغ/  یرانیا یدانشجو

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  (یتبعه خارج یتابع كشور )برا

  خ تولدیتار

 (كم شنوا-نایكم ب- یحركت یمعلول جسم -مطلق یناشنوا-مطلق ینایناب-چكدام یه) نوع معلولیت مشخص شود :  تیمعلول

 نامه  یارسال همزمان اسكن اصل معرف یاز به منشیدر صورت ن

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی

 بلی/ خیر داوطلب چپ دست

 

 آدرس و مشخصات تماسب:

  استان

  شهر

(دقیق )منطقه، كوچه و پالك یآدرس پست   

یكد پست   

 )در هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتما  به مرکز سنجش اعالم شود.( زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

 تلفن همراه
باشد.  پیام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نیاز به ارسال پیامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد.  

شود.  عالمدر هر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتما  به مرکز سنجش ا  

یكیپست الكترون   
این آدرس بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ، از 

   ایمیل قابل قبول خواهد بودطریق این 

........ @  ........  

 

 یاهیمشخصات سهمج:

هینوع سهم  
 

 1-آزاد شامل :
عادی-1-1     
ارتش )پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته های این دانشگاه(-آزاد-2-1     
های این دانشگاه(ة هللا)پرسنل رسمی نیروهای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته یبق-آزاد -3-1     
استعداد درخشان با آزمون) اضافه بر ظرفیت( -آزاد-4-1     
استعداد درخشان بدون آزمون) اضافه بر ظرفیت( -آزاد -5-1     

 2-رزمندگان و ایثارگران %25: 
 3- رزمندگان و ایثارگران %5:

  / ایثارگران  انه رزمندگینوع سهم
 
دانشگاه حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به ت

 محل قبولی

 

 شامل:   %25رزمندگان و ایثارگران -1
 رقمی 12با کدرهگیری - %80با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس-1
 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %80با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -کد ملی با - %70با حد نصاب -دیفرزند شه -3
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  دیهمسر شه-4
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25جانباز -5
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -د ملیبا ک - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -6
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25فرزند جانباز -7
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  و  باالتر %25همسر جانباز -8
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  -آزاده-9
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  همسر آزاده-10
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  آزاده فرزند -11
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -د ملیبا ک -%70با حد نصاب  االثرجاویدهمسر -12
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  االثرجاویدفرزند - 13
 رقمی 12با کدرهگیری - %80با حد نصاب - جبهه مقاومترزمندگان  -14
 
 شامل:  %5رزمندگان و ایثارگران -2
 رقمی 12با کدرهگیری - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس همسر-1
 رقمی 12با کدرهگیری  - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیو ا یجیرزمندگان بس فرزند-2
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 
 باکدملی- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیدگران جهاد جها فرزند-4
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران - با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-6
 جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران -با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7
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ارگان مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
)مخصوص متقاضیان سهمیه رزمندگان و 
 ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند.

 نیروی مقاومت بسیج -4       سپاه پاسداران -3            ارتش-2           ستاد کل نیروهای مسلح -1

 جهادگران جهاد کشاورزی-7             ناجا -6                               وزارت دفاع-5

 یثارگریكد ا
)مخصوص متقاضیان رزمندگان ، ایثارگران و  

همسر و فرزند آنان که صرفا  دارای مدت 
 حضور داوطلبانه در جبهه می باشند.(

  نیروی مقاومت بسیج-4                    سپاه پاسداران-3      ارتش-2      ستاد کل نیروهای مسلح-1

  جهادگران جهاد کشاورزی-7         ناجا-6                          وزارت دفاع-5

  نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

  کدملی خود فرد رزمنده 

  رزمندهشماره شناسنامه فرد 

  ی/مدت آزادگ یدرصد جانباز /یمدت رزمندگ

یا ایثارگران  دگانه رزمنیاستفاده از سهم
  ان گذشتهیسال یط

 مقطع مشخص شود -در صورتیکه از این سهمیه قبال استفاده شده قید شود

 متخصص/سایرآزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/  در مقطع

 استان انتخاب شود 2استان یا  1در صورت انتخاب گزینه بله، بایستی  -       بلی/ خیر متقاضی سهمیه بومی

)واجد شرایط 1استان بومی منطقه محروم 
استفاده از سهمیه بومی سهمیه منطقه 

 ( اجباری1محروم 

 انتخاب استان 

)واجد شرایط 2استان بومی منطقه محروم 
از سهمیه بومی سهمیه منطقه استفاده 
 ( اختیاری2محروم 

 انتخاب استان

 .پ .صیل در دانشگاه عمتقاضی ادامه تح
عضو داوطلب خودش )نه اقوام( وهللا )بقیه 

 (  رسمی نیروهای مسلح

 بلی/خیر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ح(نیروهای مسلژه یونوع سازمان )
برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه هللا و  

 ارتش 
 باشد()خود داوطلب باید جزء نیروهای مسلح

 وزارت دفاع-1
 سپاه-2

 ارتش-3
 یانتظام یروین-4

 .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
داوطلب  -ارتش )ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

عضو رسمی نیروهای خودش )نه اقوام( 
 ( مسلح

 بلی/خیر
 مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل 

 

 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانییمشخصات آموزش د:

  راهنما دفترچه 1بر اساس جدول شماره مجاز  یقبل یلیمقطع تحص
 مقطع کارشناسی قید شود.

در صورتیکه برای رشته ای مقاطع باالتر قابل قبول است) مانند رشته آموزش پزشکی( 
 مد نظر مجاز، قید شودمقطع 

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجاز( ی)مقطع قبلیلیرشته تحص
 است(درج شده 3های تحصیلی کلیه مقاطع در جدول شماره)رشته

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 

 1راهنمادفترچه  بر اساس جدول شماره یک مجاز( ی)مقطع قبلیلیرشته تحص
 ) در صورتیکه مدرک تحصیلی دیگری دارید.(

  4جدول شماره ازهای محل تحصیل دانشگاه

 (یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحصنوع 

 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -1

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه -2
 مرکز آموزشی علمی کاربردی -3

 موسسه غیر انتفاعی -4
 اسالمی دانشگاه آزاد -5
 دانشگاه پیام نور -6

 4 جدول شماره از -های محل تحصیل دانشگاه (یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحص

 1(یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحصنوع 

 های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه -1

 مراکز آموزشیها و سایر دانشگاه -2
 مرکز آموزشی علمی کاربردی -3

 موسسه غیر انتفاعی -4
 دانشگاه آزاد اسالمی -5
 دانشگاه پیام نور -6

  1(یل)مقطع قبلیدانشگاه محل تحص
 (تحصیلی دیگری بجز کاردانی دارید )در صورتیکه مدرک

  4 جدول شماره از - های محل تحصیلدانشگاه

  یل مقطع قبلیخ شروع به تحصیتار

  یل مقطع قبلیخ فراعت از تحصیتار

 ( 31/6/1401ا تا ی 29/12/400ترم آخر )تا  /ل یالتحصفارغ : یلیت تحصیوضع

  صحیحقسمت  – یمعدل كل مقطع قبل
 -12داوطلب ایرانی : حداقل 

 معدل واحدهای گذرانده : دانشجوی سال آخر

  : اعشارقسمت  – یمعدل كل مقطع قبل

  : صحیحقسمت  - کاردانیمعدل كل مقطع 

  : اعشارقسمت  - کاردانیعدل كل مقطع م

 : فهیت نظام وظیوضع

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
 هوشمند ان خدمتیكارت پا-1
 یپزشكدایم هوشمند ت یكارت معاف-2

 كفالت دایم هوشمندت یكارت معاف-3
 زمان صلح دایم هوشمندت یكارت معاف-4
  ثارگرانیا دایم هوشمندت یكارت معاف-5

 موارد خاص دایم هوشمندت یكارت معاف-6
 و قبل از آن 1352ن سال یمتولد-7
 و قبل از آن 1342ن سال یمتولد-8

 مسلح یروهایور شاغل در نیپرسنل پا-9
 هولوگرام دار بدون غیبت ت موقتیبرگه معاف یمشمول دارا-10
 بت(ی)بدون غ یل در مقطع كارشناسیفه فارغ التحصیكاركنان وظ-11
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 دفترچه آماده به خدمت یدارا-12

 مشمول متعهد خدمت یگواه یدارا-13
 29/12/400خ یترم آخر حداكثر تا تار یدانشجو-14
 31/6/1401خ یترم آخر حداكثر تا تار یدانشجو -15

 طلبه-16
 ابدی یان میپا 31/6/1401خ یفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریكاركنان وظ-17
 ابدی یان میپا 30/11/400خ یفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاریكاركنان وظ-18

 یانصراف یدانشجو-19
 فه در حال خدمتیسرباز وظ-20
  کسالهیرصت ف-21

 دفترچه 2جدول شماره  از - 4، 3، 2، 1 نوبتهایانتخاب یکی از  گروه امتحانی 

 دفترچه  1از جدول شماره  1 ینام رشته امتحان

 دفترچه 2جدول شماره  از- 4، 3، 2، 1 نوبتهایانتخاب یکی از  گروه امتحانی

 دفترچه 1از جدول شماره  2 ینام رشته امتحان

 دفترچه 5شماره از جدول  حوزه امتحانی

 بله /خیر شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 بلی/خیر شده ام یلغو قبول رش،یپس از پذ

 : یلغو قبول لیدل

 معدل رتیمغا-1
 ثبت نام یدفترچه راهنما 1با جدول شماره  یلیمدرک تحص رتیمغا-2

اعالم شده در جدول  یرشته ها یبرا یبا مدرک کارشناس ینیل سابقه کار بالسا 3-2
 دفترچه 1شماره 

 در زمان مقرر لیعدم فراغت از تحص-4

 تقلب و تخلف تهیکم یرا-5
 مسلح یروهایعدم احراز شرط ن-6

 استعداد درخشان یمجاز برا ریغ-7

 دقیقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصیلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصیلی

  آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟
 های علوم پزشکی(ها و دانشکده)مخصوص دانش آموختگان دانشگاه

 بله /خیر

 نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
 %10با آزمون --1
  %10بدون آزمون -2

  دانشگاه محل قبولی و نوع پذیرش )رایگان، شهریه پرداز( -در صورت پذیرش

 

 اطالعات کد رهگیری و ثبت نام هت:

  یرقم 16كد  کد رهگیری

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام

 

  


