مدارک ثبت نام رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال ( 1398رشتههاي با آزمون)
نكته مهم :الزم به توضيح است كليه داوطلبان اعم از پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي با آزمون و يا كساني كه در اين مرحله در رديف
پذيرفته شدگان قرار نگرفته اند ،در صورت تمايل براي ثبت نام و پذيرش در رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي ميتوانند به پايگاه
اطالعرساني اين سازمان (بخش آزمون سراسري  -سامانه پذيرش در رشتههاي با سوابق تحصيلي) حداكثر تا تاريخ  28/06/98اقدام نمايند .الزم به
تاكيد است تاريخ فوق قابل تمديد نميباشد .بديهي است داوطلباني كه قبالً در اين سامانه ثبتنام و انتخاب رشته نمودهاند در صورت تمايل ميتوانند تا
تاريخ فوق نسبت به ويراش اطالعات و يا رشتههاي انتخابي خود اقدام نمايند.
توضيحات كلي جهت اطالع كليه داوطلبان:
 -1ثبت نام در تاريخهاي 98/6/25الي 98/6/ 28انجام مي شود.
 -2نتايج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي متعاقباً از طريق سايت آن دانشگاه اعالم خواهد شد و بديهي است داوطلباني كه هم در رديف
پذيرفتهشدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار ميگيرند توجه داشته باشند كه
منحصراً ميتوانند در يكي از كدرشتهمحلهاي قبولي ثبتنام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولي نميباشند در غير اين صورت
مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
 -3براي كليه پذيرفتهشدگان و همچنين آندسته از داوطلباني كه فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نمودهاند ولي پذيرفته نشدهاند ،كارنامه
علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشتههاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط ،با توجه به نمره كل وي در همان
كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كدرشتههاي انتخابي و اطالعات مفيد ديگر در روز پنجشنبه مورخ  28/06/98در
پايگاه اطالعرساني اين سازمان قرار داده خواهد شد.
 -4به اطالع ميرساند كه هرگونه تغييرات منعكس شده به اين سازمان پس از اعالم نتايج اوليه از قبيل اصالح سوابق تحصيلي واصله از سوي
وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و  ...در نتيجه نهايي داوطلبان ذينفع اعمال گرديده است .بديهي است
داوطلبان ميتوانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در تاريخ  )28/06/98كارنامه نتيجه مرحله اول اصالح شده خود را نيز مشاهده نمايند.
مدارک مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفته شدگان:
 هر يك از پذيرفتهشدگان كدرشتههاي امتحاني (پذيرش با آزمون ) ميبايست حسب مورد مطابق جدول ذيل ،مدارک الزم را برايثبتنام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهيه و تحويل نمايند.
رديف مورد (ديپلم يا
مدرك تحصيلي)

1-1
نظام قديم آموزش
متوسطه
2-1

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

 بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم ،سال ما قبل و اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهارساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان دو سال ماقبل ديپلم ميبايست با سه سال تحصيل
با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با مندرج در ليست يكسان باشد.
درج نوع ديپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ
 تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشتههاي تحصيليديپلم.
نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان  31/06/98و براي
 گواهي تحصيلي سال ماقبل و  2سال ماقبل رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايدديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با حداكثر تا تاريخ  30/11/98باشد در غير اينصورت

رديف مورد (ديپلم يا
مدرك تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با
درج بخش و شهرستان سال ماقبل و  2سال
قبل از ديپلم.

قبولي فرد "كانلميكن" خواهد بود.
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 اصل مدرك يا گواهي پايان دورهپيشدانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز
پيشدانشگاهي با درج رشته تحصيلي ،بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي.
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 اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظامآموزشي ترمي واحدي  /سالي واحدي با مهر و
امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.

نظام آموزشي سالي  -اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با
مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با
 3-2واحدي يا ترمي
درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
واحدي
 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظامنظام آموزشي ترمي واحدي  /سالي واحدي
(رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و
علوم و معارف اسالمي) در هر يك از سالهاي
 1384به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا
سازمان آموزش و پرورش.
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 تاريخ اخذ دوره پيشدانشگاهي در هر يك ازرشتههاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان
 31/06/98و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش براي
نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  30/11/98باشد در
غير اينصورت قبولي فرد "كانلميكن" خواهد بود.
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دورهپيشدانشگاهي ،اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم
ميبايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست
يكسان باشد.

 بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمراتمندرج در ليستها و يا اطالعات دريافتي از
پرتالسازمان.

 عنوان ديپلم و پيشدانشگاهي ارائه شده با عنوان اصل كارنامه تحصيلي دوره پيشدانشگاهيديپلم و پيشدانشگاهي مندرج در فايل اطالعات
(رياضي فيزيك ،علومتجربي ،علوم انساني ،علوم يكسان باشد.
و معارف اسالمي و هنر) از سال  1391با امضاء
و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
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1-3

نظام آموزشي جديد
2-3
()6-3-3
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 عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج درفايل اطالعات يكسان باشد.

 اصل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصيالتدوره دوم متوسطه با مُهر و امضاي مدير
دبيرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ
مدرك.

 تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يكاز رشتههاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا
پايان  31/06/98و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش
در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ  30/11/98باشد
در غير اينصورت قبولي فرد "كانلميكن" خواهد بود.

 فرم ( 602گزارش كلي سوابق تحصيليپايههاي دهم تا دوازدهم) قابل دريافت از
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيليدبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير يا پايههاي دهم تا دوازدهم ،ميبايست با سه سال
معاون اجرايي دبيرستان.
تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

 -اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان  -بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با نمرات

رديف مورد (ديپلم يا
مدرك تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

(پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان مندرج در ليستها ويا اطالعات دريافتي از
پرتالسازمان.
يا ادارت آموزش و پرورش.
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دانشجويان :اخراجي
آموزشي و يا انصرافي
 اصل فرم انصراف از تحصيلدانشگاهها و
مؤسسات آموزش
عالي

دارندگان مدرك
معادلكارداني
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دارندگان مدرك
كارداني دانشگاهها و
مؤسسات آموزش
عالي
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دارندگان مدرك
كارداني گروه
آموزشي پزشكي
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دارندگان مدرك
كارداني پيوسته

 اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي دردورهي معادل.

 اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوقديپلم).

دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافيدوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
حداكثر تا تاريخ  25/12/97الزم است فرم انصراف از
تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده
دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند.
(فرم شماره  – 2ص  65دفترچه شماره )1
 در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامهشماره  77633/2مورخ  28/05/92معاونت آموزشي
وزارت متبوع مالك عمل بوده و بررسيهاي الزم
ميبايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد .ضمناً
قبولي پذيرفتهشدگان داراي مدرك معادل كه مشمول
مفاد بخشنامه مذكور نميباشند ،لغو خواهد شد.
 تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتههاي تحصيلينيمسال اول بايد حداكثر تا پايان  31/06/98و براي
رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد
حداكثر تا تاريخ  30/11/98و مشخص بودن وضعيت
نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي
فرد "كانلميكن" خواهد بود.
 پايان طرح نيروي انساني تاريخ 31/06/98(فارغالتحصيالن رشتههاي گروه آموزش پزشكي)
پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي نيمسال اول و يا
 30/11/98براي رشتههاي تحصيلي پذيرش براي
نيمسال دوم باشد.

 با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشتههاي اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوستهآموزشكدههاي فني و حرفهاي ،دانشگاه جامع تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 31/06/98
و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم
علمي –كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسالمي.
بايد حداكثر تا تاريخ  30/11/98باشد در غير
 اصل يا گواهي تحصيلي سال اول ،دوم و سوم اينصورت قبولي فرد "كانلميكن" خواهد بود.دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير
 شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد.دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك.
 بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصيلي اول، مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به دوم و سوم ميبايست با سهسال ذكر شده در ليستجاي مدرك پيشدانشگاهيبراي پذيرفتهشدگان يكسان باشد.

رديف مورد (ديپلم يا
مدرك تحصيلي)

نوع مدرك
مالك عمل و قابلقبول ميباشد.

توضيح و موارد بررسي

 -ديپلمههاي فني مشمول سوابق نميشوند.
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كارمندان دولت

 اصل حكم مرخصي ساالنهياموافقترسميوبدون قيدوشرط.
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گواهي اشتغال

 تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي،پيماني ،شاغلين و بازنشستگان وزارتخانههاي
علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و ------------------------------------------
آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه
وزارتخانههاي مذكور.

-------------------------------------------
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 اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصوير ازتمام صفحات آن

-------------------
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 اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصويرپشت و روي آن

-------------------
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كليه پذيرفتهشدگان  6 -قطعه عكس تمامرخ  3×4تهيه شده در سال
جاري(برادران مشمول  8قطعه)

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

14
15

16

كليه پذيرفتهشدگان
(برادران)

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

 بايد واجد شرايط عمومي قيد شده در دفترچهراهنماي و ثبتنام شركت در آزمون (شماره  )1باشند.

 -مدرك وضعيت نظام وظيفه.

 با توجه به يكي از بندهاي مندرج در صفحات  20تا 22دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون
(شماره )1

توضيحات و نكاتي در خصوص رديفهاي جدول فوق:
* با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش دانشگاهي (براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) و يا پايه دوازدهم (براي نظام آموزشي
 ) 6-3-3در نيمه دوم شهريور ماه ،در صورتي كه پذيرفتهشدگان در زمان ثبتنام حسب مورد موفق به ارائه گواهي پيشدانشگاهي و يا گواهي پايان
تحصيالت دوره دوم متوسطه (نظام آموزشي  )6-3-3نگردند  ،الزم است تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصيل تا تاريخ  30/07/98در
دانشگاه محل قبولي بدهند .بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  30/07/98قبولي آنان لغو ميگردد.
* با توجه به بخشنامه شماره  221446/460مورخ  18/10/91رياست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش كليه پذيرفتهشدگان ميبايست به
همراه تصوير گواهي پيشدانشگاهي و يا گواهي پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه خود به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديهي
تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه ارائه دهند.
كليه پذيرفتهشدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعالم نمايند.

دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع آييننامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرک معادل كارداني (اعم از
كارداني عمومي و يا كارداني) را اخذ نمودهاند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و
همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) هيچ
محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده را دارا ميباشند .بديهي است اين دسته از داوطلبان ميتوانند كليه
تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيالت خود به صورت يكجا به انجام برسانند.
 -1فارغالتحصيالن و يا هريك از دارندگان مدرك كارداني (فوقديپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكدههاي
فنيوحرفهاي ،دانشگاه جامععلمي-كاربردي و يا دانشگاه آزاداسالمي براي رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال اول سال تحصيلي 98-99
كه حداكثر تا تاريخ  31/06/98و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم سال تحصيلي  98-99كه تا تاريخ
 30/11/98فارغالتحصيل شدهاند:
الف) رشته تحصيلي آنها مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه آزاد اسالمي باشد.
ب) رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد.
ج) در مهلت تعيين شده بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شدهاند.
در صورت قبولي در رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط و در مقطع باالتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره باالتر
به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنها از كارداني به مقطع باالتر  2سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره
تحصيلي باشد ،قبولي آنان از نظر نظام وظيفه بالمانع ميباشد .در غير اينصورت قبوليآنان لغو ميگردد.
 -2دارندگان مدرک كارداني (فوق ديپلم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) كه در هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته شدهاند
چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرورت (وظيفه
عمومي) آنان تا تاريخ ( 31/06/98براي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ ( 30/11/98براي هر يك از رشتههاي تحصيلي
نيمسال دوم) به پايان خواهد رسيد ،مجاز به ثبتنام در رشته قبولي اعالم شده ميباشند.

