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 1 مقدمه
 1 گزينشروش  الف)

  1  هاي داراي شرايط خاصبورسيه و رشته ب)
  1  هاي آموزشي در مقطع تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) شيوه ج)
  1  سهميه رزمندگان د)
 1  اتباع خارجيپذيرش  ) ه
 2  ها و مؤسساتهاي كارشناسي دانشگاهرتبه اول دوره )و
 كارنامه اعالم نتايج اوليه آزمون )ز

 مهم در رابطه با معدلخيلي تذكرات  -      

3 -2 
2  

 4 انتخاب اينترنتي محل تحصيل )ح
 4 هاي تحصيلي فرم اينترنتي انتخاب رشته )ط
  5  مهمخيلي هاي يادآوري )ي

حل
ه م

رشت
كد 

ول 
جدا

  ها

 6-68     هاي تحصيلي گروه علوم انساني محل كد رشته - 1جدول شماره  -
 69-104     هاي تحصيلي گروه علوم پايه محل كد رشته - 2جدول شماره  -

 105-150     هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي محل كد رشته - 3جدول شماره  -

 151-172     هاي تحصيلي گروه كشاورزي محل كد رشته - 4جدول شماره  -

173-179     هاي تحصيلي گروه هنر محل كد رشته - 5جدول شماره  -
  180    هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي محل كد رشته - 6جدول شماره  -

ست
پيو

  ها

نوبت دوم  هايدوره تحصيليمختلف  هايرشتهو جدول شهريه دانشجو  ضوابط پذيرش شرايط و الف)
  181  عالي آموزش مؤسسات و هاانشگاهد

  181  حضوريهاي نيمههاي مختلف تحصيلي دورهدر رشتهو ميزان شهريه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو  ب)
  181-182  نور هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيامشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته ) ج
آموزش عالي هاي مختلف تحصيلي مؤسسات شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته ) د

  182  غيرانتفاعي و غيردولتي

  182-183  هاي مجازيهاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته ) ه
  183-184  پرديس خودگردانهاي هاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته و )
 185-194 ها و مؤسسات آموزش عاليشرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه ز )

  194- 199  هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاصشرايط و ضوابط اختصاصي ارگان ح)
  200  ها و مؤسسات آموزش عاليالتحصيالن رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاهفرم تأييديه فارغـ 
 201  انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس پيشـ 

  



 كليات و شرايط و ضوابط                                                                        1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  1393دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال   1صفحه   كليات و شرايط و ضوابط
 

  تعالي سمهاب
  دمهـمق

 كـه  اميـد  ايـن  بـا  و 1393 سـال  )ناپيوسـته داخـل   كارشناسـي ارشـد   هـاي (دوره تكميلي تحصيالت ورودي آزمون براي داوطلبان گراميالهي  توفيق آرزوي ضمن ،سالم با      
 عـالي  آموزش سساتؤم و هادانشگاه در اسالمي انقالب وردهايتادس تداوم بخش و اسالم ريمح از حفاظت براي شايسته پاسداراني ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند شدگانقبول

  .داردمي معطوف شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر
  :گزينش روش الف)
 بـه  توجه باباشند، مجاز به انتخاب رشته مي اوليه كارنامه بر اساسكه  داوطلباني بين از داخل ناپيوسته ارشد كارشناسي هايدوره امتحاني هايرشته از يك هر در دانشجو گزينش

  خواهد شد. ضوابط مربوط انجام مطابق عمومي هايصالحيت بررسي نتيجه و انتخابي هايكد رشته و اولويت اكتسابي كل نمره
  .گيردمي انجام شده تراز معدل %20 وتوجه به ضرايب مربوط  گرايش با هر در كتبي آزمون نمره %80 اساس بر تحصيلي هايرشته كليه در نهايي گزينش ه:بصرت

  :شرايط خاص هاي دارايو رشته بورسيه ب)
 و عمـومي  شـرايط  بـر دارا بـودن   عـالوه  بايد، تحصيلي هايكد رشتهاز  يك در هر شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسساتيا  ها وسازمان ها،وزارتخانه بورسيه متقاضيان      

 سسـه ؤو يـا م  دهنده بورس ارگان و يا سازمان يا و وزارتخانه ضوابط اختصاصي و ، واجد شرايطالزم علمي نمره حد نصاباحراز  و 1 شماره راهنماي دفترچه در مندرج اختصاصي
  نيز باشند.   شرايط خاص داراي عالي آموزش
انتهـاي   در هـا رشـته  قبيل در اين شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات همچنين و دهندهبورس هايها و ارگانها، سازمانوزارتخانه رايط و ضوابط اختصاصيش -1 تبصره

گرايش  شته وس راسا بر واجد شرايط بودنتمايل و  در صورت ،آن دقيق از مطالعه پس الزم است داوطلبان كليه لذا .استدرج گرديده ها) پيوست بخش( دفترچه اين
 نمايند.  مربوط اقدام امتحاني از رشته شرايط خاص داراي يا بورسيه محل كد رشته 2 حداكثر انتخاب به ، نسبتخودمجاز 

 بـه  توجـه  ، بـا شرايط خـاص  داراي عالي آموزش و مؤسسات مختلف هايارگان بورسيه دانشجوي پذيرش ظرفيت اساس بر ،انتخابي هايمحل كدرشتهاز  يك هر در -2 تبصره
منظـور   بـه  برابـر ظرفيـت   چند ها تاكد رشته اينگونه در شدگانمعرفي اسامي فهرست )،محل كد رشته 2 (حداكثر انتخابي هايكد رشته از يك هر در نمرات امتحاني

منـدرج در   زماني برنامهاطالعيه  بر اساس است الزم شدگانمعرفيلذا  شد. خواهد درجسايت سازمان  در و استخراج گزينش مراحل سايرو  ، معاينهمصاحبه در شركت
نماينـد.   ذيـربط مراجعـه   شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسه يا و دهنده بورس ارگان يا سازمان به فوق مراحل انجام برايازمان و نشريه پيك سنجش سسايت 
 نهـايي  و ساير ضوابط مربـوط، گـزينش   شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسهو يا  دهنده بورس ارگان يا توسط سازمان شده گزارش نتيجه اساسبر  است بديهي
     گردد.لقي مياست عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور ت الزم به ذكر .گرديدخواهد  انجام

و سـايت   12/3/1393 و 5/3/1393 ساير مراحل گزينش از طريـق نشـريه پيـك سـنجش مـورخ      برنامه زماني مصاحبه و ظرفيت و تاريخ دقيق اعالم اسامي چند برابر توجه:* 
 به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.اينترنتي سازمان 

اوليه كه از طريق سـايت   كارنامه به توجه با چنانچه ،اندنموده شركت امتحاني كد رشته 2 در ،1 شماره راهنماي دفترچه مندرجات به توجه با كه داوطلباني از دسته آن -3 تبصره
در  ضـوابط منـدرج   شـرايط و  مطابق همانند ساير داوطلبان باشند، رشته انتخاب مجاز به امتحاني كد رشتهدر هر دو  باشدپرينت مي يت وؤاين سازمان قابل ر اينترنتي
  .باشندمي و يا بورسيه شرايط خاص داراي محل كد رشته 2حداكثر  انتخاب مجاز به ، منحصراًفوق 2 تبصره

  .باشدشرايط خاص مستثني مي داراي يا محل بورسيه و كد شرط محدوديت انتخاب دو از ،شاهد و ي امام صادق(ع)هادانشگاهي تحصيلي هامحل كد رشتهانتخاب  -4 هرتبص
  .نمايدنمي ءاعطا داخل تحصيلي بورس ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان از هيچيك به فناوري و تحقيقات ،علوم وزارت تذكر:* 

  :(كارشناسي ارشد) تحصيالت تكميلي مقطعدر  هاي آموزشيشيوهج) 
 شـيوه  تنهـا  1389 سال تا شيوه اين .باشدمينامه روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان ،پژوهشيو شيوه آموزشي  شيوه آموزشي و پژوهشي:

  .گرفتمي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم و هادانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در ارشد كارشناسي مقطع در آموزشي
 و تحقيـق ( سـمينار  واحد 4 حداكثر و 2 حداقل گذراندن كه بوده نامهپايان بدون و درسي واحدهاي صورت به و آموزش محوريت با شيوه اين در تحصيل :شيوه آموزش محور

 شيوه هايمحل رشته در تحصيل به مندانعالقه است الزم. باشدمي ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره آموزشي نامهآئين مطابق عيناً موارد ساير در و است الزامي) نظري تتبع
 جـداول  در( نماينـد  مبـادرت  انتخـابي  هـاي محل كد ساير همراه به عالقه ترتيب به ينترنتيا رشته انتخاب فرم در مربوط، هايمحل رشته كد درج به نسبت محور آموزش
 ).اندشده مشخص مالحظات قسمت در »محور آموزش شيوه« عبارت با مذكور هايمحل كد تحصيلي، هايرشته

اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختـراع و غيـره   دوره محور، شيوه پژوهش :شيوه پژوهش محور
زمـان بـا   توانـد هـم  واحد است و دانشـجو مـي   10تا  6. تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه باشدمينامه و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايانبوده 

  واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند.
در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت         .نيمسال تحصيلي است 4 سال مشتمل بر 2 طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر تذكر:* 

  سال تجاوز كند. 5/2تكميلي دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 
  :رزمندگان سهميه )د
 ،هامحل كد رشته از يك هر در اسالمي شوراي مجلس عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه به بسيجي داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود براي ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

 4 اتصـفح  در مندرجو تسهيالت  هااز سهميه 1 بند مشمول (افراد سهميه رزمندگان واجد شرايط متقاضيان به ظرفيت %20 نمره علمي تا سقف %80در صورت دارا بودن حداقل 
 .خواهد يافت اختصاص نمايند، كسب الزم را نمره حد نصاب كه يك) شماره راهنماي دفترچه 5و 

 در ضـور داوطلبانـه  حماه  12 حداقل كه صورتي در اند،شده پذيرفته يسراسر آزمونمقطع كارشناسي  در رزمندگان با سهميه بار كنون يك تا 1368 سال از كهداوطلباني :1 تبصره
  .كنند استفاده سهميه توانند از اينباشند، مي ) داشته31/6/1367 لغايت 31/6/1359 تاريخ (از باطل عليه حق نبرد هايجبهه

 حداقل داراي كه اند، در صورتيشده پذيرفته هناپيوست كارشناسي در دوره يك بار همو  كارداني بار در دوره يك رزمندگان از سهميه با استفاده كه از داوطلباني دسته آن: 2 تبصره
  . شوندگزينش مي رزمندگان با سهميه آزمون باشند، در اين باطل عليه حق نبرد هايجبهه در داوطلبانه حضور ماه 18 مدت

گان با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمند كه از داوطلباني دسته آن :3تبصره 
  را نخواهند داشت. 1393كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال هايدر آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دوره

هـاي شـاهد و ايثـارگر در رديـف     ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميهچهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامهبر اساس مصوبه پنجاه و  :4تبصره 
هاي مذكور در با استفاده از سهميهنخواهند بود. آن دسته از داوطلباني كه  93هاي مربوط در آزمون سال اند، مجاز به استفاده مجدد از سهميهنهايي قرار گرفتهشدگان پذيرفته

هـاي  نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دورهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيامحضوري دانشگاهو نيمه نوبت دومهاي دوره شدگانرديف پذيرفته
  خواهند بود. 93هاي مربوط در آزمون سال ود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميهاند، در صورت انصراف از رشته قبولي خقرار گرفته پرديس خودگردانمجازي و 

  :اتباع خارجيپذيرش )  ه
(منـدرج در دفترچـه    شـرايط عمـومي و اختصاصـي ايـن آزمـون     دارا بـودن  ، بايد عالوه بر 1393در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال كننده شركتكليه اتباع غيرايراني      

شدگان نهايي اين آزمـون قـرار   بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته .وده باشندنام اينترنتي، عالمتگذاري نم، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1راهنماي شماره 
  آنان لغو خواهد شد. تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش 16نام بند گيرند، در زمان ثبت

در گـزينش شـركت داده   ) 1(منـدرج در دفترچـه راهنمـاي شـماره     ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر جمهوري اسالمي اتباع غيرايراني مقيم فقط  -1
  .شوندمي

باشـند. بـديهي اسـت در صـورت     عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي   ها و مؤسسات آموزشهاي تحصيلي دانشگاهاتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2
گـردد. توضـيح و   تلقـي مـي  » كان لـم يكـن  «ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه

  اي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان بر
هاي خـاص و حسـاس اكيـداً ممنـوع     هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشتهپذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3

  ا، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.هباشد. توضيح و فهرست اين رشتهمي
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  :و مؤسسات هادانشگاههاي كارشناسي رتبه اول دوره)  و
كـد   هـر  درظرفيت؛  3نفر،  9يش از بنفر، دو ظرفيت و براي ظرفيت  9تا  5نفر، يك ظرفيت؛ براي ظرفيت  4تا  1 ظرفيتبه ترتيب براي  اين دفترچه مندرج در ظرفيت بر عالوه
 ادامـه  نامـه آيين مفاد بر اساس كه عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاه كارشناسي دوره اول رتبه التحصيالنفارغ به )شرايط خاص و بورسيه يهامحل كد رشته جزه(ب محل رشته

 ،علـوم  وزارتتوسـط   2/3/91مـورخ   و/22354استعدادهاي درخشان كه طي ابالغيه شماره هدايت شوراي  5/2/1390 مصوب( كارشناسي دوره اول رتبه التحصيالنفارغ تحصيل
) و %90( الزم علمـي  نمـره  حـد نصـاب   احراز صورت در اند،نموده شركتو  نامثبت آزمون اين دركه  آموزش عالي اعالم شده است) و مؤسسات هادانشگاهبه فناوري  و تحقيقات

 شود.  مي داده تخصيصذيل  7 تا 1 هايتبصره شرح به شرايط گزينش ساير
 و باشـد مـي نيمسـال   اپيوسته چهارنآموختگان دوره كارشناسي براي دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال،مدت تحصيل براي دانش حداكثر -1 تبصره

  باشد. محل تحصيل خود مؤسسه هم ورودي در دانشجويان هم رشته و مقايسه با باالترين ميانگين در حائز داوطلب بايدضمناً به لحاظ ميانگين كل، 
 كارشناسـي در مقطـع   هاي آموزشي خـود التحصيالن رتبه اول كليه رشتهرشته، از بين فارغ سال به ازاي هر هر در بار يك آموزش عالي موظفند مؤسسات و هادانشگاه -2 تبصره

به سازمان سنجش آمـوزش   مقررموعد  باشد دررا كسب كرده  كلمعدل كه باالترين  ار فقط يك نفر ،تحصيل آنها نگذشته باشد تاريخ فراغت از سال از دو بيش از كه
  معرفي نمايند. كشور

طريق آزمون سراسري ايـن سـازمان وارد    مجازي چنانچه از و حضوريهاي نيمهدوره مقطع كارشناسي در دانشجويان 2/3/91مورخ  و/22354شماره ابالغيه  بر اساس -3 تبصره
  شوند. مندتوانند از تسهيالت رتبه اولي بهرههاي فوق شده باشند ميدوره

 ايـن  تواننـد از مزايـاي  نمـي  و فناوري تحقيقات ،علوم به وزارت وابسته غير علمي و مراكز هادانشگاهساير و اسالمي آزاد دانشگاه ،پزشكيعلوم يهادانشگاه دانشجويان -4 تبصره
 .مند شوندبهره نامهآيين

 .شوند مندبهره نامهآيين اين مزاياي از توانندمين نيستند، رشته انتخاب به مجاز اوليه كارنامه بر اساس كه كارشناسي دوره اول رتبه دانشجويان از دسته نآ -5 تبصره
 گـزينش  اول رتبـه  امتيـاز  ، درقبولي عدم و در صورت ناميثبت سهميه با انتخابي هاياولويت از يك هر در ابتدا نهايي گزينش در ،اول رتبه التحصيالناز فارغ يك ره -6 تبصره

 شـد.  نخواهـد  بررسي وي بعدي هاياولويت، شود پذيرفته اول رتبه امتياز با و نشود پذيرفته ناميثبت سهميه در اول اولويت در داوطلبي چنانچه است بديهي شوند.مي
 شد.  خواهد بررسي باشد) كرده انتخاب را بعدي هاياولويت داوطلب كه صورتي (در هااولويت ساير در ترتيب همين به وي وضعيت ،قبولي عدم صورت در ضمناً

 هـاي (دوره تكميلـي  تحصـيالت  ورودي آزمـون  در شـركت  طريـق  از و داوطلبان ساير همانند آنان تحصيل نشوند، ادامه پذيرفته اول رتبه امتياز به با توجه كه افرادي -7 تبصره
 بود.  بعد ميسر خواهد ) سنواتداخل ارشد ناپيوسته كارشناسي

 توسط معاونت )200 در صفحه (مندرجرتبه اول  ييديهأت فرمضمن واجد شرايط بودن، اطالعات آنان بر اساس مندرجات  كه شد خواهند گزينش اول رتبه امتياز در افرادي :تذكر* 
 در اسـت  بـديهي  گردد.اعالم  سازمان ه اينب منحصرًا از طريق پرتال اينترنتي 6/5/1393 تاريخ تا حداكثر آنان حصيلت محل عالي آموزش مؤسسهآموزشي دانشگاه و يا 

انـد فـرم مـذكور را    لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز كه مجاز به انتخـاب رشـته گرديـده   . لحاظ نخواهد شد آنان براي اول رتبه سهميه اينصورت غير
 حـداكثر  مجازنـد  نامهآيينضمناً مشموالن اين ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه

  .)التحصيلي آنان نگذشته باشددو سال از زمان فارغبيش از  (به عبارت ديگرمند شوند تسهيالت آن بهره از بار زمان تحصيل صرفاً براي يك سال پس از طي مدت دو
 :آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه) ز

اي كارنامـه  داوطلبـان  از يـك  هـر  بـراي  ،1393 ) سالداخل ارشد ناپيوسته كارشناسيهاي دوره( تكميلي تحصيالت ورودي آزمون در كنندهشركت داوطلبان منظور آگاهي به     
 در مجاز رتبه آخرين ،(با توجه به ضرايب مندرج در رشته امتحاني ذيربط) ، رتبه داوطلب بدون سهميهسهميه در داوطلب ، رتبهكل ، نمرهاكتسابي ، نمراتناميثبت اطالعات حاوي
بـا وارد كـردن شـماره     www.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني تحصيلي يهامحل كد رشته منظور انتخاب بهسهميه  در آزمون و نتيجه سهميه

ز طريـق پايگـاه   منحصـراً ا ايـن كارنامـه   كـه  الزم به ذكر اسـت   است.) قابل مشاهده نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و (نام خانوادگي داوطلبي و درج مشخصات فردي
 د.باشاينترنتي اين سازمان براي اطالع داوطلبان قابل مشاهده مي

، در يك كارنامه (مربوط به هر دو رشته امتحـاني اصـلي يـا رشـته امتحـاني اول و رشـته       اندنموده شركت امتحاني كد رشتهدر دو  كه داوطلبانياطالعات علمي  :تذكرمهم* 
 باشد.يت ميؤقابل راينترنتي سازمان امتحاني دوم) مشخص و در سايت 

  د:باشميذيل  شرح داوطلبان به از يك هر براي 1393 سال تكميلي تحصيالت ورودي آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه اطالعات :كارنامه مندرجات
  :ينامثبتمشخصات  )ز -1
جنس، شماره  نام خانوادگي و نام،شماره پرونده،  شامل ترتيب به) و اصالحات احتمالي بعد از آن (طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي داوطلب ناميثبت مشخصات» الف«در رديف  

 (با توجه به تذكرات ذيـل) معدل ، در مقطع كارشناسي التحصيلينام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ ،ارگان كد ،ناميثبت سهميهشناسنامه، سال تولد، 
  ت.اس دهگردي درجسازمان گذاشته، اين ، بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيار و ماه اخذ مدرك كارشناسي داوطلبسال  و

  خيلي مهم در رابطه با معدل: ات* تذكر
نام، بـه شـرح ذيـل در ايـن     ثبت معدل درج شده در اين كارنامه، بر اساس معدل اعالم شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواست داوطلب بعد از -1

نامي، به محل قبولي خود ارائـه نماينـد.   شانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبتكارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه ن
  نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود.بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت

و يا اينكه باشد كارنامه نتايج اوليه) در صورتي كه معدل اعالم شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نميباشند (پس از بررسي كه مجاز به انتخاب رشته مي دسته از داوطلباني آن -2
  .الزم است به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به تغيير معدل خود اقدام نماينداند، مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده

انـد، مطـابق مفـاد فـرم     بوده دانشجوي سال آخر دوره كارشناسينام و شركت در اين آزمون، داوطلباني كه به هنگام ثبت مالك عمل معدل براي آن دسته از -1-2
در دوره  30/11/1392و يـا   31/6/2139اين آزمون) همان ميانگين واحدهاي گذرانده شـده تـا تـاريخ     1دفترچه راهنماي شماره  28ه معدل (مندرج در صفحه يتأييد

  شوند، تأثيري در اين آزمون ندارد.التحصيل مينام در اين آزمون فارغالتحصيلي داوطلباني كه پس از ثبتباشد و يا به عبارت ديگر معدل فارغمي كارشناسي
التحصيلي بـه عنـوان   ؤسسه محل فارغنام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده و از سوي ماستثناء: براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت

  التحصيلي آنان مالك عمل خواهد بود.دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ
التحصـيلي  اند، همان معدل مندرج در مدرك فـارغ بوده التحصيل دوره كارشناسيفارغنام و شركت در اين آزمون، براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت -2-2

  آنان مالك عمل خواهد بود.
انـد، همـان معـدل اصـالح     ، نسبت به اصالح معدل خود اقدام نمودههاي كتبي پس از آنو يا درخواست آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه -1تبصره 

  شده در اين كارنامه درج شده است.
باشـد و يـا معـدل خـود را تقاضـانامه      هاي فعلـي مـي  هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدلكه معدل آنان مغاير معدلبراي آن دسته از داوطلباني  -2تبصره 

  در نظر گرفته شده است. 10اند، حداقل نمره معدل يعني نام اينترنتي درج ننمودهثبت
التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا فارغ 31/6/1393كه حداكثر تا تاريخ  سال آخر دوره كارشناسي پيوستهبراي دانشجويان  -3تبصره 

  درج شده است. 30/11/1392و يا  31/6/1392تاريخ 
  ، معدل اعالمي آنان درج شده است.كارشناسي پيوستهالتحصيالن دوره براي فارغ -4تبصره 
التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنـان  فارغ 31/6/1393كه حداكثر تا تاريخ  دوره كارشناسي ناپيوستهسال آخر براي دانشجويان  -5تبصره 

  به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است. 30/11/92و يا  31/6/92تا تاريخ 
  آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده است. هاي اعالمي، معدلكارشناسي ناپيوستهالتحصيالن دوره براي فارغ -6تبصره 

بدون اخذ واحـد درسـي نسـبت بـه دريافـت مـدرك دوره كارشناسـي اقـدام         پس از معرفي اين سازمان و ، كه داوطلبان حافظ قرآنمالك عمل معدل براي آن دسته از  -3
  اند، معدل تعيين شده از سوي اين سازمان خواهد بود.نموده

شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه سـاير  نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهمجدداً يادآوري مي -4
ن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكـرده باشـد) نماينـد.    نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه (در صورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه بودمدارك ثبت

  بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
بايسـتي  مي ،باشدرند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه ميباشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض داداوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي -5

تصوير كارت شناسايي عكسدار يا كارت ملي به  و دفترچه راهنماي شماره يك درج گرديده) 28ييد شده (همانند فرمي كه در صفحه أمنحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل ت
 ،ناماداره ثبت ،سازمان سنجش آموزش كشور  15875-1365 : صندوق پستي ـ  از طريق پست پيشتاز به آدرس: تهران 31/2/1393 اكثر تا تاريخهمراه كارنامه نتايج اوليه حد

  مكاتبه نمايند. ،واحد تحصيالت تكميلي
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  :اطالعات رشته امتحاني اول )ز -2
 .است شده درج )-33/33 و 100ه (فاصل درنمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  نام دروس امتحاني ودر اين رديف،  نمرات اكتسابي: -1رديف 

 را پـس  )درس (يك آزمون يك چند درصد از نمره داوطلب كه است نشانگر آن در هر درس نمرات و اين گرديده درج درصدي صورتهب هر درس خام هاينمره -1 تبصره
 و مثبـت  نمـرات  از محاسـبه  پس كهخواهد بود  معني بدين خارجي زبان ، در درس75 خام نمره . مثالًاست آورده دسته غلط، ب هايپاسخ منفي از كسر نمرات

  .است ) شده75( فتاد و پنجهمذكور  در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده هايپاسخ از حاصل منفي
 داده هايپاسخ از حاصل منفي و مثبت نمرات از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهاست شده ) درج0( عدد صفر درس در يك داوطلب خام نمره كه در مواردي -2 تبصره

   .است ) شده0( مذكور صفر در درس داوطلب خام ، نمرهشده
 است. شده درج »سفيد« مذكور كلمه درس باشد، در مقابل نداده پاسخ درس يك االتؤاز س يك هيچ به داوطلب كه مواردي در -3 تبصره
 هـاي پاسخ از حاصل و منفي مثبت نمرات از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهگرديده درج عدد منفي صورتهب درس در يك داوطلب خام نمره كه در مواردي -4 تبصره

  .است شده مذكور منفي در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده
 .است شده درج شماره داوطلب در رشته امتحاني اول (اصلي)در اين رديف،  شماره داوطلب: -2رديف 
 . است شده درجداوطلب  كد و نام رشته امتحاني اول (اصلي)در اين رديف،  كد و نام رشته امتحاني اول: -3رديف 
سـال   داخـل)  ناپيوسـته  ارشـد  كارشناسـي  هـاي (دوره تكميلي تحصيالت ورودي ضوابط آزمون شرايط و كليه بر اساس اينكه نظر به وضعيت داوطلب در هر گرايش: -4رديف 

 بـراي و خواهند بود  رشته به انتخاب اند) مجازگرفته قرار ظرفيت برابر چند رديف در كه (افرادي افراد و فقط اين برابر ظرفيت استخراج چند اسامي ابتدا فهرست، 1393
شـده   انجـام  علمـي  گـزينش  بر اساسوضع علمي داوطلبان گردند، لذا مي معرفي عملي ياتشريحي  آزمون در ، شركتعمومي صالحيت بررسي :شامل مختلف مراحل
  گردد.به شرح زير اعالم مي 4جدول شماره مندرجات هر يك از مفهوم  .است شده مشخص جدول اين درگرايش رشته امتحاني،  هر در مذكور

هـاي درج  شـماره  باشـد ميهايي كه داراي چند گرايش رشته (در رشته امتحاني داوطلب درج شده است هاي موجود دراين ستون، شماره گرايش يا گرايش در گرايش: -1-4
  ).باشدمييك هاي ذيل هر رشته امتحاني در دفترچه شماره شده مطابق با شماره

 چنـد  داراي كـه  هاييدر رشته( گرايش هر مربوط براي با ضرايب كهاختصاصي  آزمون نمره علمي حاصل از %80 بر اساس داوطلب كل از نمره است عبارت :كل نمره -2-4
  .مؤثر مقطع كارشناسيمعدل  %20و  شده باشند) محاسبهمي گرايش

 چنـد گـرايش   داراي كـه  هـايي رشته (براي گرايش و در هر سهميه در امتحاني رشته كنندگانشركت كليه بين در داوطلب رتبهدر اين ستون،  :سهميه در داوطلب رتبه -3-4
  .درج گرديده است همان گرايش) كل نمره بر اساسباشند، مي

اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پـروژه و يـا   نمره كل و رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده :تذكر مهم* 
نمايـد.  ها تغيير ميدروس مربوط، اين رتبه باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذكور و اعمال نمرهگردد، غيرقابل استناد ميتشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي

    ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود.به عبارت ديگر اين رتبه
هـايي كـه   رشـته راي (بگرفتن سهميه  نظر بدون در ،گرايش هر دركنندگان رشته امتحاني كليه شركتبين  رتبه داوطلب دردر اين ستون،  بدون سهميه: رتبه داوطلب -4-4

  .درج گرديده است نمره كل همان گرايش) بر اساسباشند داراي چند گرايش مي
هـاي تحصـيلي   هـا بـه غيـر از رشـته    سـاير رشـته  آخرين رتبه مجاز در ستون، در اين  هاي غير از دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي:آخرين رتبه مجاز در رشته -4-5

   درج گرديده است. در هر گرايش با توجه به سهميه ،انتفاعيدولتي و غيرغيرآموزش عالي سسات ؤمدانشگاه پيام نور و 
مؤسسـات  هاي تحصيلي دانشـگاه پيـام نـور و    غير از رشتهها بهساير رشتهدر  نتيجه ستون،در اين  غيرانتفاعي:مؤسسات پيام نور و دانشگاه از  هاي غيررشتهنتيجه در  -4-6

 هـاي گـرايش مربـوط، بـر    مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشـته محـل  كه نشانگر  ،در هر گرايش غيردولتي و غيرانتفاعيآموزش عالي 
د رشـته محـل   شود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب كدفترچه) درج شده، مشخص ميهمين هاي تحصيلي (اساس ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته

درج شده اسـت. بـديهي اسـت در صـورتي كـه در سـتون       » مجاز«كه در ستون نتيجه براي وي كلمه  ،باشدهايي از گرايش مربوط به رشته امتحاني مييا رشته محل
مجاز به انتخاب كد رشته محل يا كـد رشـته   درج شده باشد. به منزله آن است كه داوطلب » غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش

  باشد.هاي غيرمجاز نميهاي گرايش يا گرايشمحل
رتبـه داوطلـب در سـهميه و در بـين      سـتون، در ايـن   هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسـات غيرانتفـاعي:  رشته رتبه داوطلب در سهميه و در بين عالقمندان به -4-7

  درج گرديده است. مربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي،هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و رشته عالقمندان به
هـاي تحصـيلي دانشـگاه پيـام نـور و      رشـته  بـراي آخرين رتبه مجاز  ستون،در اين  دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي:تحصيلي هاي آخرين رتبه مجاز در رشته -4-8

   درج گرديده است.مربوط  در هر گرايش با توجه به سهميه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي،
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و رشتهدر  نتيجهستون، در اين  دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي:تحصيلي هاي نتيجه در رشته -4-9

اسـاس ضـوابطي كـه در     هـاي گـرايش مربـوط، بـر    مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب كد رشته محل يا رشته محلكه نشانگر در هر گرايش  و غيرانتفاعي،
هـايي از  ي مجاز به انتخاب كد رشته محل يا رشـته محـل  بدين ترتيب داوطلب شود.دفترچه) درج شده، مشخص ميهمين هاي تحصيلي (دفترچه راهنماي انتخاب رشته

درج شده است. بديهي است در صورتي كه در ستون نتيجه در مقابل گـرايش يـا    »مجاز«باشد كه در ستون نتيجه براي وي كلمه گرايش مربوط به رشته امتحاني مي
هـاي گـرايش يـا    است كه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشـته محـل يـا كدرشـته محـل      درج شده باشد. به منزله آن» غيرمجاز«هايي از رشته امتحاني كلمه گرايش
  باشد.هاي غيرمجاز نميگرايش

از رشـته امتحـاني داوطلـب، در     مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفـاعي، لي دانشگاه پيام نور و همچنين يهاي تحصدر صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته تذكر:* 
  آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد.  8-4و  7-4هاي رديف

به منزله آن است كه با توجه بـه نمـرات اكتسـابي داوطلـب در رشـته امتحـاني و       » باشيدمجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف  وضعيت انتخاب رشته داوطلب: -5رديف 
اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچـه راهنمـاي    ، مجاز به انتخاب رشته بر4مندرجات جدول شماره هاي موجود در هر رشته و سهميه مربوط و گرايش و يا گرايش

 »مجاز نيستيد«كارنامه آنان كلمـه   5در رديف  ،باشنددسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و براي آندفترچه) ميهمين هاي تحصيلي (انتخاب رشته
    درج شده است.

اسـاس رشـته،    هـا، معـدل داوطلبـان بـر    با توجه به اختالف سطح علمي دانشـگاه  ،ريزي تحصيالت تكميلياساس مصوبه شوراي برنامه بردر اين رديف،  معدل مؤثر: -6 رديف
   دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.

دسته از داوطلباني كه  براي آنرديف، در اين  :مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيهاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و شتهگزينش ر رشركت د مند بهعالقه -7رديف 
كلمـه   ،اندعالم نمودهنام در تقاضانامه اينترنتي ابه هنگام ثبت مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعيهاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و مندي خود را به رشتهعالقه

  .درج شده است »خير«و براي ساير داوطلبان كلمه  »بلي«
 انـد، ننمودهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقمندي هاي دانشگاهنامي براي انتخاب رشتهآن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت تبصره:

كارنامه اعالم نتـايج  ها در ها كسب كرده باشند، پيغامي را مبني بر امكان انتخاب اين رشتههاي اين دانشگاهدر صورتي كه حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته
ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفـاعي و دانشـگاه   هاي مربوط به دانشگاه. لذا اين دسته از داوطلبان در صورتي كه عالقمند به انتخاب رشتهمشاهده خواهند نموداوليه 

از طريـق  ها و مؤسسات، هاي اين دانشگاهبابت اعالم عالقمندي به رشتهتومان)  صدتشه و هزار پنج ريال (معادل 000/58 مبلغبايست پس از واريز پيام نور هستند، مي
هـا را در  ها و مؤسسات اقدام نموده و سپس ايـن رشـته  عالقمندي به انتخاب اين دانشگاه عالمنسبت به ا ،هاي بانكي عضو شبكه شتابكارتسيستم اينترنتي و توسط 

   فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

  :اطالعات رشته امتحاني دوم )ز -3
اطالعـات مربـوط بـه رشـته      5و  4، 3، 2، 1هـاي  رديـف  با اين تفاوت كـه در  ،باشدمياطالعات درج شده در اين قسمت مشابه اطالعات مندرج در اطالعات رشته امتحاني اول 

و وضعيت انتخاب رشته داوطلب براي اطالع داوطلباني  ، وضعيت علمي داوطلب در هر گرايشدوم امتحاني دوم به ترتيب نمرات اكتسابي، شماره داوطلب، كد و نام رشته امتحاني
  اند، درج گرديده است.كه در رشته امتحاني دوم نيز شركت نموده
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  :تحصيل محل اينترنتي انتخاب )ح
 :گيردمي زير انجام نكات بر اساس مختلف آموزشي هايدر گروه تحصيل محل اينترنتي انتخاب

 كـه  داوطلبـاني  از دسته اختيار آن در www.sanjesh.org :به نشاني از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان ، منحصراًدفترچه اين همراه به تحصيلي هايرشته انتخاب فرم -1
 ورودي راهنمـاي آزمـون  هـاي  دفترچـه  دقيـق  مطالعـه  بـا  اسـت  الزم داوطلبـان لـذا   شود.مي داده باشند، قرارميرشته  انتخاب به مجاز اوليهنتايج  كارنامه 5رديف  اساس بر

، آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، مراكـز پيـام نـور       مؤسسـات هاي روزانه، نوبت دوم، نيمه حضوري، دوره از عالقه مورد يهامحل كد رشته انتخاب به نسبت، تكميلي تحصيالت
 عنوان توجه به مندرجات ذيل با محل كد رشته(يكصد)  100 تا حداكثريا بورسيه  هاي داراي شرايط خاص وهمچنين رشته و پرديس خودگردانهاي دوره ،هاي مجازيرشته

 .نمايند درج ،اينترنتي رشته انتخاب فرم در ،منديعالقه ترتيب به را انتخابي يهامحل كد رشته و اقدامكارنامه  4 جدول شماره »نتيجه«
 متقاضـي  نيـز  )نامثبت راهنماي دفترچه 6مندرج در صفحه ( امتحاني كد رشته 66از  يكي در )اول امتحاني (رشته اصلي امتحاني رشته بر عالوه كه از داوطلباني دسته آن :تبصره

 رشـته  ، انتخابمذكور تبصره بر اساس دارد كه باشند، ضرورتمي رشته انتخاب مجاز به خود اوليه كارنامه(قسمت اطالعات رشته امتحاني دوم)  5رديف  به توجه با اند وشده
 اصلي رشته يهامحل كد رشته تمايل صورت در دارد ضرورت كهدر نظر گرفته شده است  رشته انتخاب فرم فقط يك نيز داوطلبان از قبيل اين برايضمناً  .نمايند
  .نمايند درجعالقه  اولويت ترتيب به ،فرمهمين يك  ) را دردوم رشته امتحاني كدرشته( بعدي رشته يهامحل كدرشته و )امتحاني اول (رشته

اينترنتـي  سـايت   هاي مندرج در پيك سنجش واطالعيه(مطابق  شده اعالم زماني برنامه بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را  رشته فرم انتخاب بايد داوطلب هر -2
 و بـوده گيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده      مي طريق سايت در اختيار وي قرار از يرقم 15 رسيدصورت انجام صحيح انتخاب رشته  بديهي است درتكميل نمايد،  سازمان)

رسـيد  بديهي است چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت  .)تكميل شده خود پرينت تهيه نمائيدفرم  شود ازپيشنهاد مي( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي
  نشده است.  نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت ديگر فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام  يرقم 15انتخاب رشته 

اينترنتـي   رشـته  انتخـاب  فـرم  تكميل به از اقدام قبل ،آزمون اين در كننده) شركتالتحصيالنو فارغ (دانشجويان پزشكي گروه هايرشته در تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -3
 باشـند. بـديهي   نداشتهبراي ادامه تحصيل  و منعي خود را مشخص وضعيت پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت وزارت به تعهد خدمت لحاظ طرح از بايد كه باشند داشته توجه
 خواهد بود.  داوطلب شخص عهده به آن عواقب در غير اينصورت است

 توجـه  ،اينترنتـي  رشـته  انتخـاب  فـرم  تكميل به از اقدام قبل ،آزمون در اين كننده) شركتالتحصيالنو فارغ نشجويان(دا دبيري هايدر رشته تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -4
 داوطلـب  شـخص  عهـده  بـه  آن عواقـب  اينصورت غير در است نمايند. بديهي خود را مشخص وضعيت آموزش و پرورش وزارت به بايد از لحاظ تعهد خدمت باشند كه داشته

 خواهد بود. 
محـل   كد رشـته كه در ستون مالحظات  ،شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات همچنين و دهنده بورس هايها و ارگانها، سازمانوزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي -5

 قبـل  داوطلبان لذا .استدرج گرديده ، )هاپيوست بخش( دفترچه اينانتهاي  در ،درج شده است مربوط جمله بورسيه به همراه نام ارگان بورس دهنده و يا داراي شرايط خاص
 .نمايند مربوط توجه اجرايي هايدستگاه ضوابط اختصاصي شرايط و مورد به حسب بايد بر هامحل كد رشته اينگونه انتخاب از

پـروژه شـركت نماينـد، لـذا ايـن دسـته از        2 در حـداكثر  تواننـد ضوابط مي بر اساسباشند، كه مجاز به انتخاب رشته مي 1358 و 1357 امتحاني هايكد رشتهكليه داوطلبان  -6
با توجه به هوشمند بودن يند. بديهي است و مشخص نمودن آن در فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام نماپروژه  2 توانند نسبت به انتخاب حداكثرداوطلبان در صورت تمايل مي

 پروژه، تشريحي ضمناً تاريخ توزيع كارت و برگزاري آزمون. ه نخواهد شداز اين رشته امتحاني داد پروژه 2سيستم انتخاب رشته اينترنتي، به هر داوطلب اجازه انتخاب بيش از 
 دوشـنبه مـورخ   سـنجش روز طريق نشريه پيـك   اطالعيه از صورتهب )1364و  1362، 1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحانيكد رشته( عملي يا و

  به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.و سايت اينترنتي سازمان  12/3/1393
ورودي داوطلبـان آزمـون    دسـته از  كل كشـور، آن  1364قانون بودجه سال  49 ت محترم وزيران به استناد بند (الف) تبصرهأتصميم هي بر اساس :مهم رتذك

 كه داراي آزمـون  1364و  1362 ،1360 ،1358، 1357، 1356، 1352، 1351 ،1350 هاي امتحانيكد رشته تحصيالت تكميلي مجاز به انتخاب رشته در
(كـه متعاقبـاً در    آزمون مربوط نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمـون  شركت درقبل از دريافت كارت  بايد ،باشندمي عملي يا تشريحي، پروژه و

  .نمايند اقدام هاي بانكي عضو شبكه شتاباز طريق سيستم اينترنتي و توسط كارتهاي فوق اعالم خواهد شد) اطالعيه
هاي فوق هاي تحصيل رشتهبديهي است براي آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، كه نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي و انتخاب كد محل *

  د داشت.را نخواهن ، پروژه و يا عمليتشريحي و اين داوطلبان اجازه شركت در آزمون نگرديدهاقدام ننموده باشند، كارت ورود به جلسه صادر 
   هاي تحصيلي:انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط
  قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته:* 
بـه   صورت عالمتگذاري در يكي از ايـن مـوارد   نمايند كه دربندهاي ذيل را مشاهده ميمجاز به انتخاب رشته، به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته داوطلبان     

كـه   ...) و تحصـيل  حـين  ،شدنپذيرفته( مرحله هر در ،نموده كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي داوطلب كه شود مشخص زمان هرشود. بديهي است اجازه انتخاب رشته داده ميآنها 
  گردد.حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد محروم بعد سال آزمون و اين آزمون ازباشد، 

  □. باشدميييد أت دمحل تحصيل دوره كارشناسي) مورو  اطالعات فوق (معدل، رشته
 □داراي مغايرت است.  ييد نبوده وأت دمحل تحصيل دوره كارشناسي) مورو  اطالعات فوق (معدل، رشته

تذكرات خيلـي  «(براي اصالح معدل الزم است بر اساس بند اجازه اصالح و ويرايش معدل فقط يك بار در صورتي كه داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري نمايند به آنها  تبصره:
   شد. دداده شده و پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده خواه و دانشگاه محل تحصيلاين دفترچه اقدام شود)  2 هدر صفحمندرج  »مهم

كارنامه مجـاز   5راي داوطلباني كه با توجه به مندرجات رديف گاه اينترنتي اين سازمان منحصراً بتحصيلي اينترنتي همزمان با كارنامه نتايج اوليه در پايهاي فرم انتخاب رشته     
اوليه، شـماره   نامثبتگيري پيرمز ورود و كد  ،پروندهلذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شماره  ،باشديت ميؤباشند، قابل ربه انتخاب رشته مي

  ي انتخابي و تكميل فرم مذكور اقدام نمايند.هامحل كد رشتهداوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت 
انتخـاب  هاي پيام نور و غيرانتفـاعي مجـاز بـه    هاي دورهداوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در هر يك از گرايش تبصره:

حضـوري،  هاي نيمهدوره هايهاي پيام نور و غيرانتفاعي، رشتهتوانند در صورت تمايل عالوه بر رشتهباشند، ميرشته مي
   مجازي و پرديس خودگردان در همان گرايش را نيز انتخاب نمايند.

عنـوان  هاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تـذكر دهـد (بـه   در حد امكان خطا ،بيني گرديدهسيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در     
هـاي رشـته   يا اينكه داوطلـب در گرايشـي از گـرايش    محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و كد رشتهمثال: اعالم خطاي انتخاب 

ع خطاهـاي داده  انتخاب رشته نگرديده است و ...)، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. بديهي است چنانچه داوطلبي نسـبت بـه رفـ   امتحاني خود مجاز به 
  د.دانخواهد  يرقم 15رسيد انتخاب رشته به اين داوطلب سيستم  شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و

    مهم: اتتذكر
هيچگونه اقـدامي نيـز از سـوي     حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1

  خود دقت الزم را بعمل آورند.به هنگام انتخاب رشته گردد كيد ميأبه داوطلبان ت باشدمياين سازمان ميسر ن
 201صـفحه   نمونه منـدرج در عالقه در فرم ي انتخابي خود را به ترتيب هامحل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت، گردد قبل از اقدام به انتخاب رشتهبه داوطلبان توصيه مي -2

  هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.شتهتكميل فرم انتخاب ر نسبت بهو خطاي كمتري  ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهاين دفترچه درج 
هاي اين سـازمان بـه اطـالع داوطلبـان رسـيده      اطالعيهيا هاي راهنما و هايي كه داراي شرايط و ضوابط خاصي بوده و اين شرايط در دفترچهرعايت شرايط و ضوابط در رشته -3

ليه تبعات ناشي از آن صـرفاً متوجـه   ك ها مبادرت نموده و در آنها قبول شوند،فاقد شرايط، نسبت به انتخاب اينگونه رشتهباشد و چنانچه داوطلبان است، به عهده داوطلبان مي
) 1260آموختگان مقطع كارشناسي در رشته مهندسي صـنايع (كدرشـته امتحـاني    خود اين داوطلبان بوده و مسئوليتي به عهده اين سازمان نخواهد بود. به عنوان مثال: دانش

 وري نيستند و در صورت انتخاب و پذيرفته شدن، قبولي آنها لغو خواهد شد.    مجاز به انتخاب رشته از گرايش مديريت سيستم و بهره
  .نيست تعويض يا و تغيير قابل عنوان هيچ بهو اتمام مهلت ويرايش نهايي  ييدأت و كميلت از پساينترنتي  تحصيلي هايرشته انتخاب فرم در مندرج انتخابي يهامحل كد -4
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  :مهمخيلي  هاييادآوري )ي
لذا داوطلباني كه بر اساس نتيجه مندرج  ،عنوان گرديدهرشته هاي ديگر يكي از گرايشپذيرش با ضرايب  ،هاي تحصيليبرخي رشتهدر ستون مالحظات داوطلبان دقت نمايند  -1

عنـوان   كنـار  همچنين در را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند. هامحلتوانند اين گونه اند، ميدر كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون مالحظات شده
  ز درج شده است.گرايش به همين منظور ني هاي تحصيلي، كدباالي جداول رشته رشته در

يديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبـان گرامـي اكيـداً    أيپس از گرفتن ت ي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتيهامحلبا توجه به اينكه كد  -2
محل دانشگاه، دوره، ميـزان شـهريه   هاي انتخابي (كد رشتهو اطالعات مربوط به  هاي تحصيلي خود، جزئياتگردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشتهتوصيه مي

  ) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.هاي مختلف و ...دوره
گذرانـدن دروس   باشـند، موظـف بـه   رشـته قبـولي    پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با 1393آزمون تحصيالت تكميلي سال  دسته ازداوطلباني كه در آن -3

  شود.(جبراني) نيز توسط دانشجو پرداخت مي نيازپيش دروس هزينه و آموزشي مربوط بوده تشخيص گروه (جبراني) به نيازپيش
آموزش عالي دولتي از يك سـو و   مؤسساتو  هادانشگاهتوجه به محدوديت امكانات  درج گرديده، با 1393دفترچه شماره يك آزمون تحصيالت تكميلي سال  همانگونه كه در -4

اي در همان مقطع هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي تحصيالت خود را در رشتهلزوم توزيع عادالنه فرصت
نوبـت  توانند بـراي دوره  مي (به خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد) ضوابط آزمون دارا بودن ساير شرايط وصورت  دراند مجاز نيست. اين قبيل داوطلبان گذرانده

 توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهنـد. بـر  رشته مربوط مي نوبت دومدوره روزانه به شرط پرداخت شهريه دوره  صورت قبولي در در يا و همان مقطع داوطلب شوند در دوم
  هاي روزانه در همان مقطع بالمانع است.رشته اند، برايگذرانده نوبت دومدوره  را قبالً در تحصيالت خود كه آموختگانيدانش از آن دسته اساس پذيرش همين

مورخ  252و  23/1/1390مورخ  221ي، جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگ 3/9/1377مورخ  432راي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه شو -5
ريزي آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصـيل  شوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي و كارگروه مربوط و جلسه  5/10/1391

ابـالغ شـده توسـط     28/5/92مـورخ   77633/2نامه شماره اند، طي آيينن مدرك معادل نشدههاي جامع دارندگاآن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمون
  معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشت:

هـاي  (مبني بر ممنوعيت برگزاري دورهشوراي عالي انقالب فرهنگي  3/9/77مورخ  432آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره  -1-5
 گيرند.اند، مشمول اين مصوبه قرار ميهاي معادل پذيرفته شدهمعادل) در دوره

الذكر قهاي مدرك معادل شركت نموده ولي قبولي آنان بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوالذكر در دورهآن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -2-5
 گيرند.اعالم شده، در شمول اين مصوبه قرار مي

اند، به دليل ممنوعيت برگـزاري دوره معـادل، در   الذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شدهآن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -3-5
 هاي باالتر را ندارند.هاي ورودي دورهق شركت در آزمونگيرند و با مدرك معادل حشمول اين مصوبه قرار نمي

هاي درسـي دوره را برابـر   هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه) كه در دوره5-2و  5-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بندهاي   -4-5
هاي ورودي مقاطع باالتر (كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور و يا دانشـگاه  د، اجازه دارند در آزمونانهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهبرنامه

 شود) شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند.آزاد اسالمي برگزار مي
اند، مشـروط براينكـه   اي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وارد شدهه) كه در دوره5-2و  5-1ي آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي (مشمولين بندها -5-5

هاي مقاطع باالتر شركت نمايند. اين عـده از داوطلبـان در   هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونبرنامه
واحدهاي دوره را به تشخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند  %20ند تا صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع باالتر موظف

 در دروس مذكور، تحصيل خو را در مقطع باالتر ادامه دهند. 00/12و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 
و پـرورش، فرهنگيـان داراي مـدرك     وزارت آمـوزش  19/11/89انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ شوراي معين شوراي  23/1/1390مورخ  221بر اساس مصوبه جلسه  -6

  ند.ده ادامه تحصيل 1393ت تكميلي سال تحصيال توانند با توجه به شرايط ذيل در آزمونميكارشناسي معادل 
مقطع ادامه تحصـيل داده و  اين توانند در ميارشد  كارشناسي پذيرفته شدن در مقاطعدر صورت  آزموناين در شركت كننده كارشناسي داراي مدرك معادل فرهنگيان  -

  در پايان دوره مدرك رسمي دريافت نمايند.
  ها و مناطق مورد نياز، اين مصوبه را اعمال نمايد.: وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفاً در رشته1تبصره 
  اخذ نموده باشند.كارشناسي خود را مدرك معادل  3/9/1377شود كه تا تاريخ : اين مصوبه صرفاً شامل افرادي مي2تبصره 
هاي اساسـي و  واحدهاي درسي مقطع تحصيلي كارشناسي معادل افراد پذيرفته شده، بايد مورد ارزشيابي قرار گرفته تا در صورت نياز نسبت به گذراندن واحد: 3تبصره 

  روري اقدام نمايند.ض
موعد مقرر موفق به انتخـاب رشـته    داوطلباني كه در دسته از آنلذا  ،پذيردشود صورت ميها منتشر ميانتخاب رشته اينترنتي منحصراً در محدوده زماني كه از طريق اطالعيه -7

  .خواهند شدي ادامه مراحل آزمون تلق به منزله انصراف از نشوند
 داوطلـب  توسـط  انتخـابي  تحصيل محل يا تأخر كدهاي تقدم گيرد، لذا ترتيبمي انجام علمي گزينش از داوطلبان هر يك براي شده محاسبه كل نمره بر اساس اينكه نظر به -8

 باشد.  مربوط مي در محل تحصيل به داوطلب القهع نشانگر ترتيب تحصيل كد محل تقدم و منحصراً نخواهد داشت نهايي گزينش در يا امتيازي ثيرأت هيچگونه
 يـا  و غيرانتفـاعي غيردولتـي و   عـالي  آمـوزش  مؤسساتحضوري، نيمه ،عالي آموزشو مؤسسات هادانشگاههاي نوبت دوم دوره تحصيلييهامحل كد رشته داوطلبان متقاضي -9

 مربـوط،  جداول ذيربط در عالي آموزش مؤسسات شهريه مبلغ باشند.مي شهريه پرداخت به ملزم پرديس خودگردان و هاي مجازيدوره ،دانشگاه پيام نور ،خاص شرايط داراي
   .است شده درج

مؤسسـه آمـوزش   ، نام دانشگاه يـا  تحصيليرشته و گرايش با ذكر عنوان دوره  ذيل عنوان هر هاي مختلف تحصيلي، دردورهتحصيل ي هامحلالزم به ذكر است كه  توجه:* 
 صورت يكجا درج شده است.ههاي تحصيلي بدر جداول رشته عالي محل تحصيل، ظرفيت، جنس پذيرش و توضيحات مربوط،

 مؤسسـات  و هـا دانشگاه درخواست اساس بر دفترچه در اين مندرج تحصيلي يهامحل كد رشتهاز  دانشجو در برخي پذيرش ظرفيت كاهش يا و افزايش امكان اينكه به نظر -10
 گيرد.مي انجام نهايي گزينش يافته تغيير ظرفيت بر اساس كه است بديهي لذا بود، خواهد ذيربط عالي آموزش

 روزانه دورهشدگان كليه پذيرفته گرددمي. همچنين مجدداً تأكيد گرددميلغو  آنان قبولي اينصورت شوند، در غير التحصيلفارغ 31/6/1393 تاريخ تا بايد حداكثر داوطلبان -11
  .را نخواهند داشت 1394 ) سالداخل ارشد ناپيوسته كارشناسي هاي(دوره تكميلي تحصيالت ورودي آزمون در شركت حق، 1393آزمون تحصيالت تكميلي سال 

 بـا  شخصاً 20/5/1393 تاريخ تا حداكثراست  دهد، الزمرا نمي فوق تا تاريخ شدن التحصيلفارغ احتمال داليليبه  داوطلبي رشته انتخاب فرم تكميل از صورتي كه بعد در :تبصره
 فـرم  تكميـل  بـه  مراجعـه و نسـبت   كشـور  آمـوزش  سنجش سازمان بهنام و اطالعات كارت اعتباري ثبتعكسدار معتبر  شناسايي كارت يا و شناسنامه اصل داشتن همراه به

امضـاء داوطلـب در ذيـل درخواسـت      (اثر انگشـت و  يا با ارسال درخواست كتبي و دارد و رسيد دريافت اقدام 1393 سال تكميلي تحصيالت ورودي آزمون از گزينش انصراف
اداره بـه   15875-1365: ست سفارشي به آدرس تهران صـندوق پسـتي  پ التحصيلي خود را از طريقيا كارت ملي موضوع عدم فارغ به همراه تصوير شناسنامه و الزامي است)

بعـد   كه هاييدرخواست به استگردد. بديهي  حذف نهايي تا از گزينشبه نحوي ارسال نمايند كه تا تاريخ مذكور واصل شود،  اين سازمانواحد تحصيالت تكميلي ـ  نامثبت
  .و كليه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود شد نخواهد داده اثر شود ترتيب واصل سازمان اين از تاريخ تعيين شده به

 از نهـايي  شـدگان قبـول  فهرست استخراج از پس الزم اطالعات حاوي ايكارنامه ،1393 تكميلي سال تحصيالت ورودي آزمون نهايي در گزينش نتيجه آگاهي از منظور به -12
  اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد.اينترنتي طريق سايت 

  نام و شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.هاي روزانه اين آزمون قرار گيرند، حق ثبتدورهنهايي آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان  -13
كـه   ...) و تحصيل حيننام، ثبت ،شدنپذيرفته ،انتخاب رشته( مرحله هر در ،نموده كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي ،داوطلب كه شود مشخص زمان هر -14

  گردد.و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي شد خواهد محرومنيز  بعد سال آزمونشركت در از  ولغو  آزمونقبولي وي در اين باشد، 
  يادداشت:

اين سازمان و در صورت لـزوم  اينترنتي رساني سازمان سنجش آموزش كشور) و يا سايت نامه خبري و اطالعطريق نشريه پيك سنجش (هفته از هرگونه تغيير -1
  هاي گروهي اعالم خواهد شد. از طريق رسانه

روابـط عمـومي سـازمان سـنجش      15875-4378  :و يا صندوق پسـتي سيستم پاسخگويي اينترنتي اين سازمان طريق  از توانندداوطلبان در صورت لزوم مي -2
 يند.تماس حاصل نما 021-88923595-9  هاي:وده و يا با شماره تلفنارسال مدارك مستند مكاتبه نم با ،آموزش كشور


