
 :شدگان پذيرفته از نام ثبت براي نياز مورد مدارك
 
 سوابق براساس صرفا   يا و تحصيلي سوابق و آزمون نمره اعمال با) امتحاني هاي كدرشته شدگان پذيرفته از يك هر

 حسب بايست مي (تحصيلي
 .نمايد تحويل و تهيه قبولي محل عالي آموزش مؤسسه در نام ثبت براي را الزم مدارك ذيل جدول مطابق مورد

 مدرك يا ديپلم (مورد رديف

 (تحصيلي
 بررسي موارد و توضيح آن تصوير نسخه يك + مدرك ارائه
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 متوسطه آموزش قديم نظام
 
 
 
 

 چهار دوره تحصيلي مدرك گواهي يا اصل-1

 و مهر با هنرستان يا و ساله شش دوره يا ساله
 درج با هنرستان يا و دبيرستان مدير امضاي

 ديپلم اخذ محل شهرستان و بخش ديپلم، نوع

 
 
 
 دو و قبل ما سال ديپلم، اخذ محل شهرستان و بخش -

 مندرج تحصيل سال سه با بايست مي ديپلم ماقبل سال
 .باشد يكسان ليست در
 نيمسال تحصيلي ههاي رشت از يك هر در ديپلم اخذ تاريخ -

 اشدب31/6/66 پايان تا حداكثر بايد دوم و اول
 
 

 سال 2 و ماقبل سال تحصيلي گواهي-2
 محل شهرستان و بخش با درج ديپلم ماقبل

 و مديردبيرستان امضاي و مهر با تحصيل
 شهرستان و بخش درج با هنرستان ا ي

 .ديپلم از قبل سال 2 و سال ماقبل

 تاييديه ديپلم نظام قديم-3
 
 

در با مراجعه به دفاتر پستی و ارسال درخواست انجام شود . 
 زمان ثبت نام حضوری همراه داشتن رسيد پستی الزامی است

 ديپلم تحصيلي كارنامه يا گواهي اصل-4
 امضا با قديم نظام

 سازمان يا دبيرستان مهر به ممهور و
 .پرورش و آموزش

 
تحصيلی  سوابق اساس بر صرفا گزينش تحصيلي هاي رشته-
 (كتبي معدل)
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 متوسطه آموزش جديد نظام

 پيش دوره پايان گواهي يا مدرك اصل-1
 مركز مدير وامضاي مهر با دانشگاهي

 تحصيلي رشته درج با دانشگاهي پيش
 پيش مدرك اخذ محل شهرستان و ،بخش

 دانشگاهي

 
 
 
هاي  رشته از يك هر در دانشگاهي پيش دوره اخذ تاريخ-

 پايان تا حداكثر بايد دوم و اول نيمسال تحصيلي

 .باشد 96/6/31

 دانشگاهي، پيش دوره مدرك اخذ محل شهرستان و بخش -
سال  سه با بايست مي ديپلم از ماقبل سال و ديپلم اخذ

 .باشد يكسان ليست در مندرج تحصيل

 متوسطه ديپلم گواهي يا مدرك اصل-2
 دبيرستان مدير وامضاي مهر با جديد نظام

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل ما سال گواهي يا و مدرك اصل-3
 امضاي و مهر با ديپلم
 بخش درج اب هنرستان يا و دبيرستان مدير

 شهرستان و
 مدرك اخذ محل

 متوسطه ديپلم تحصيلي كارنامه اصل-4

 )رياضي جديد نظام
 و انساني علوم تجربي، علوم فيزيك، و

 سال از يك هر در معارف اسالمي( و علوم
 مهر و امضاء با بعد به 1384 هاي

 .پرورش و آموزش سازمان يا دبيرستان

 
 نمرات با كارنامه در موثر دروس نمرات دقيق بررسي -

 پورتال از دريافتي اطالعات يا و ها ليست در مندرج
 .سازمان

 يا متوسطه آموزش جديد نظام ديپلم كتبي معدل بررسي -
 هاي شدگان رشته پذيرفته براي متوسطه آموزش قديم نظام

 .تحصيلي سوابق با صرفا پذيرش تحصيلي
اصل کارنامه تحصيلی دوره پيش -5

با مهر و  1361دانشگاهی از سال 
 امضا دبيرستان يا آموزش و پرورش

با مراجعه به دفاتر پستی و ارسال درخواست انجام شود .  نظام جديد پيش دانشگاهیتاييديه  -6
همراه داشتن رسيد پستی در زمان ثبت نام حضوری 

 .الزامی است



 معادل : مدرك دارندگان 3
 كارداني

  
 
 
 

 
 آموختگي دانش گواهي يا و مدرك اصل -
 معادل ي دوره در

شماره  بخشنامه مفاد معادل مدرك دارندگان خصوص در -
 وزارت آموزشي معاونت 22/5/62مورخ  33633/2
 بايست مي الزم هاي بررسي و بوده عمل مالك متبوع

 پذيرفته قبولي ضمنا .گيرد ت صور بخشنامه اين براساس
 مذكور بخشنامه مفاد مشمول كه معادل مدرك داراي شدگان
 .شد خواهد لغو باشند، نمي

دانشجويان اخراجی آموزشی  4
و يا انصرافی موسسات 

 آموزش عالی

جوی انصرافی دانشجويان اخراجی آموزشی و يا دانش- اصل فرم انصراف از تحصيل-
دوره روزانه دانشگاهها . موسسات آموزش عالی حداکثر 

الزم است فرم انصراف و تسويه 11/12/65تا تاريخ 
حساب تاييد شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان داخل 

 را ارائه نمايد 

 كارداني مدرك دارندگان 5
 مؤسسات و ها دانشگاه
 عالي آموزش

كاردانی  دوره مدرك گواهي يا و اصل -
 ديپلم( )فوق

در کنار اسامی اين دسته از پذيرفته  -
شدگان در ليست دانشگاه عالمت * و در 

 3عدد 44 ستونفايل ارسالی در ذيل 
 .است شده داده اختصاص

 31/16/66 تاريخ تا حداكثر كارداني مدرك اخذ تاريخ - 

 گروه كارداني مدرك دارندگان 6
 پزشكي آموزشي

)فارغ 66 /31/16تاريخ  انساني نيروي طرح پايان -
 رشته براي التحصيالن رشته های گروه آموزش پزشکی (

برای رشته  31/11/66 يا  و اول نيمسال تحصيلي های
 باشد دوم نيمسال های تحصيلي

 كارداني مدرك دارندگان 3
 پيوسته

 پيوسته كارداني مدرك گواهي يا و اصل -
 به وابسته اي حرفه فني و هاي آموزشكده

 دانشگاه فنی حرفه ای
 و دوم اول، سال تحصيلي گواهي يا اصل -

 و مهر با يا هنرستان و دبيرستان سوم
هنرستان با  يا و ن دبيرستا مدير امضاي
 .مدرك اخذ محل ن شهرستا و بخش درج

 معدل شرط بدون پيوسته كارداني مدرك -
پيش دانشگاهی مالک عمل  مدرك جاي به

 و قابل قبول می باشد.
در کنار اسامی اين دسته از پذيرفته  -

شدگان در ليست دانشگاه عالمت * و در 
 3عدد  44فايل ارسالی در ذيل ستون 
 اختصاص داده شده است.

   حداكثر تا تاريخ كارداني مدرك اخذ تاريخ قيد با-
31/16/66 
 .باشد نمي مالك نام ثبت براي معدل شرط -

 و دوم اول، ي تحصيل سال اخذ محل شهرستان و بخش-
 يكسان ليست در شده ذكر سال سه با بايست مي سوم
 .باشد

 متوسطه آموزش جديد نظام ديپلم كتبي معدل بررسي -
 با صرفا پذيرش تحصيلي هاي رشته شدگان پذيرفته براي

ديپلمه های فنی مشمول سوابق نمی .تحصيلي سوابق
 شوند.

 موافقت يا ساالنه مرخصي حكم اصل - دولت كارمندان 2
 وشرط قيد بدون و رسمي

 

 22صفحه  12نمونه فرم شماره  -

تصويرحکم کارگزينی برای کارکنان - گواهی اشتغال 6
رسمی ، پيمانی ، شاغلين و بازنشستگان 

وزاتخانه های علوم ، تحقيقات و فناوری و 
ساير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و 

موسسات اموزشی تابعه وزارتخانه های 
 مذکور

درصدی ) به استناد تصويب  51برای استفاده از تخفيف -
 16/15/1333ه مورخ  16234ت  22663نامه شماره 

هيات وزيران( در يکی از رشته های تحصيلی دوره شبانه 
برای خود و يا ) مقاطع کاردانی و کارشناسی ( 

 فرزندانشان

 وزارت رسمي كاركنان 11
 و فناوري و علوم،تحقيقات

 ومؤسسات ها دانشگاه
 پژوهشي و آموزشي
 رشته در شده پذيرفته وابسته

دوم  نوبت هاي تحصيلي
 )شبانه(

 رسمي گواهي يا و استخدامي حكم اصل -
 سازمان مشمول
 .كشور ريزي برنامه و مديريت

 آزمون در نام ثبت هنگام به تمام سال 35 ، سن حداكثر -
 لغو آنان قبولي اينصورت غير در .است بوده سراسري

 .شود مي
 در شدگان پذيرفته از دسته ناي ارگان كد ستون ذيل در -

 .است گرديده درج 40 يا و 14 اعداد ارسالي، هاي ليست

 دانشكده و ها دانشگاه كاركنان 11
 پذيرفته پزشكي هاي علوم

 تحصيلي هاي در رشته شده
 دوم)شبانه( نوبت

 بومي شرايط داشتن بر مبني گواهي اصل -
 داشتن همچنين و

 استخدام انواع از يكي سابقه سال 3 حداقل
 محل استان در

 .قبولي

 .ندارند سن لحاظ از محدوديتي -
 در شدگان پذيرفته از دسته اين ارگان كد ستون ذيل در -

 .است گرديده درج 34 يا و 13 اعداد ارسالي هاي ليست

 شده پذيرفته بهياران 12
 پرستاري رشته در

 
 
 
 
 
 

 سال 3 داشتن بر مبني نامه معرفي -
 به ياغيردولتي دولتي از اعم ، خدمت
 اشتغال خدمت محل استان در بهيار عنوان
 .خدمت محل پرستاري دفتر باتاييد

 بهياري متوسطه كامل ديپلم مدرك ارائه -
 به جديد نظام ديپلم بهياري  يا قديم نظام
 تاريخ اخذ )كه دانشگاهي پيش مدرك همراه

 .پرستاري :قبولي تحصيلي رشته -
 ارسالي كد به كد ليست در موارد )بهياري( ستون ذيل در -

 .است گرديده درج 1 عدد



 
 
 
 
 

 باشد( 31/6/66تا حداكثر آن
 
. 

 هاي دفترچه در مندرج هاي كدرشته محروم مناطق سهميه 13
 :تحصيلي رشته انتخاب

 (48, 47 )صفحات فني و رياضي علوم-
 (62 و 61 صفحات تجربي) علوم-
 (33 )صفحه انساني علوم-
 (19 )صفحه هنر -
 (31صفحه ) خارجي هاي زبان -

 كد به توجه با و مورد حسب بايست مي شده پذيرفته -
 چهارمحال بوشهر، ايالم، :هاي استان از يكي بومي قبولي

 و
 كرمانشاه، كردستان، ، بلوچستان و سيستان بختياري،
 ضوابط مطابق هرمزگان و لرستان بويراحمد، و كهگيلويه
 ها دانشگاه تحصيلي هاي رشته انتخاب دفترچه در مندرج

 باشد. (2 )شماره عالي آموزش مؤسسات و

 شهرستان داوطلبان سهميه 14
 :هاي
 هريس و ورزقان اهر،

 شرقي( آذربايجان )استان

 هاي دفترچه در مندرج هاي كدرشته
 :تحصيلي رشته انتخاب
 ) 43)صفحه فني و رياضي علوم
 )61 صفحات( تجربي علوم
 ) 33صفحات ( انساني علوم

 خارجي هاي زبان - ،)  16صفحه (هنر -
 (31صفحه(

 .ذيربط هاي شهرستان هاي بخش از يكي بومي -
 يا و دوم سال تحصيلي مدرك اخذ محل يا و اقامت محل -

يا  و ها بخش از يكي در دانشگاهي پيش يا و سوم
 .باشد ذيربط هاي شهرستان

 .فرمانداري سوي از تاييديه -

 شهرستان داوطلبان سهميه 15
 ابوموسي

 هرمزگان استان در

داوطلبان مشمول توضيحات بند )د( صفحه 
 .دفترچه راهنمای انتخاب رشته 4

 3 مدت به مستمر سكونت گواهي ارائه :بودن بومي مالك -
 ابوموسي شهرستان در سال

 دانشجوي % 30 سهميه 16
 قانون اصالح ازمحل بومي

 سال عدالت آموزشي، مصوبه
 محترم مجلس 1392

 اسالمي ي شورا

 توجه با بودن بومي بر دال مدرك ارائه -
در رشته های تحصيلی  قبولي محل به

دفترچه  61الی  54مندرج در صفحات 
 راهنمای انتخاب رشته گروه علوم تجربی

 برابر 3 بر مبني محضري بصورت خدمت تعهد اخذ -
 .شده پذيرفته از تحصيلي طول مدت

 

13  
 شدگان پذيرفته كليه

 
 

 نسخه 3 انضمام به شناسنامه اصل -
 آن صفحات تمام از تصوير

----- 

12  
 
 

 برگ سه انضمام به ملي كارت اصل -
 آن روي و پشت تصوير

------ 

16  
 
 

 در شده تهيه 3*4 رخ تمام عكس قطعه 12
   جاري سال

لطفا به توضيحات مندرج در صفحه مربوط به مغايرت 
 عکس توجه کافی مبذول شود.

21  

 
 صورت در) بيمه دفترچه كپي و اصل -

 تامين خدمات درماني، از اعم (بودن دارا
 ..و ارتش اجتماعي،

------ 

ثبت  بايد واجد شرايط عمومی قيد شده در دفترچه راهنما و -----------  21
 ( باشد.1نام وشرکت درآزمون )شماره 

  همراه داشتن برگه آزمايش تيتر آنتی بادی

 شدگان )برادران( پذيرفته كليه 22

 
 دفترچه 38 صفحه در مندرج هاي بند از يكي به توجه با - .وظيفه نظام وضعيت مدرك -

 يك( شماره آزمون )دفترچه در شركت و نام ثبت راهنماي
 

 جسمي توانايي از برخورداري 23
 قبولي رشته با الزم متناسب

 
 
 

---------- 

 اي حرفه مطلوب فعاليت در غيرموثر عضو نقص جداول -
 انتخاب راهنماي دفترچه در مندرج آزمايشي هاي گروه
 (2 )شماره تحصيلي هاي رشته
 ( 126 )صفحه فني و رياضي علوم :آزمايشي هاي گروه
 132) )صفحه انساني علوم - ( 126 )صفحه تجربي علوم

 (40)صفحه خارجي نهاي زبا و هنر-

گواهی اخذ مدرک تحصيلی از پذيرفته  وضعيت تحصيلی 24
شدگان دارای مدرک کاردانی ، کارشناسی 

و کارشناسی ارشد . فرم مخصوص 
انصراف قطعی از پذيرفته شدگانی که 

 دانشجوی دوره روزانه بوده اند

 

 

 


