
 )در کلیه مقاطع( قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود

ثبت نام و نیز زمان موارد زیر در خصوص  ،در دانشگاه تربت حیدریه عزیزان  و تبریک قبولی شما سالمبا 

 :رسدثبت نام به استحضار میمدارک مورد نیاز در 

 زمان ثبت نام  -1

 مقطع کارشناسی ناپیوسته: -

 1398شهریور ماه  25و  24خ مورشنبه 2شنبه و 1روزهای 

 مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته: -

 1398شهریور ماه  28و  27، 26، 25شنبه مورخ 5شنبه و 4شنبه، 3شنبه، 2روزهای 

 مقطع کارشناسی ارشد: -

 1398شهریور ماه  25و  24خ شنبه مور2شنبه و 1روزهای 

 

 توجه:

بایست کلیه پذیرفته شدگان می ،مان سنجش آموزش کشورسازسوی مطابق دستورالعمل ابالغی از  -

نام به موسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند، بدیهی است عدم مراجعه به در زمان مقرر برای ثبت

 .نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شدشدگان برای ثبتموقع پذیرفته

 .باشدثبت نام حضوری منوط به ارائه رسید پیش ثبت نام اینترنتی می -

  



 :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  -2

بوده مطابق با اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  مدارک مورد نیاز در ثبت نام

 و به قرار زیر میباشد:

 مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته: -

 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

1-1 

 آموزشقدیم  نظام

 متوسطه

مدرک تحصیلی دوره چهار یا گواهی اصل  -

ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا 

هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان و یا 

هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان 

 محل اخذ دیپلم.

اخذ دیپلم، سال محل و شهرستان بخش  -

با بایست ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می

یكسان  در لیستمندرج  ل تحصیلسه سا

 باشد.

هاي تاریخ اخذ دیپلم در هر یك از رشته -

باید حداکثر تا پایان  تحصیلی نیمسال اول

هاي تحصیلی و براي رشته 98/06/31

پذیرش براي نیمسال دوم باید حداکثر تا 

باشد در غیر اینصورت  98/11/30تاریخ 

 خواهد بود. "یكنلمکان"قبولی فرد 

عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم  -

 مندرج در فایل اطالعات یكسان باشد.

1-2 

ماقبل  سال 2ماقبل و سال تحصیلی گواهی  -

 محل تحصیلو شهرستان  بخش دیپلم با درج

هنرستان  مدیر دبیرستان و یابا مهر و امضاي 

سال  2و ماقبل سال و شهرستان با درج بخش 

 قبل از دیپلم.

2-1 

نظام آموزشی سالی 

واحدي یا ترمی 

 واحدي

  

یان دوره اصل مدرک یا گواهی پا -

دانشگاهی با مهر و امضاي مدیر مرکز پیش

دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش پیش

 دانشگاهی.و شهرستان محل اخذ مدرک پیش

دانشگاهی در هر تاریخ اخذ دوره پیش -

هاي تحصیلی نیمسال اول باید از رشته یك

هاي و براي رشته 98/06/31حداکثر تا پایان 

یمسال دوم باید تحصیلی پذیرش براي ن

باشد در غیر  98/11/30حداکثر تا تاریخ 

خواهد  "یكنلمکان"اینصورت قبولی فرد 

 بود.

 دوره اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

از ماقبل و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش

سال تحصیل مندرج  بایست با سهمی دیپلم

 در لیست یكسان باشد.

2-2 

 نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرک اصل  -

آموزشی ترمی واحدي / سالی واحدي با مهر و 

یا هنرستان با درج و امضاي مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرک.بخش و شهرستان 

2-3 

با  دیپلمما قبل  سالیا گواهی و  مدرکاصل  -

با یا هنرستان و مهر و امضاي مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرک. و شهرستان درج بخش



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

2-4 

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام  -

آموزشی ترمی واحدي / سالی واحدي  نظام

فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و  )ریاضی

هاي از سال علوم و معارف اسالمی( در هر یك

به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا  1384

 سازمان آموزش و پرورش.

بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در  -

ها و یا کارنامه با نمرات مندرج در لیست

 سازمان.اطالعات دریافتی از پرتال

دانشگاهی ارائه شده عنوان دیپلم و پیش -

دانشگاهی مندرج در با عنوان دیپلم و پیش

 فایل اطالعات یكسان باشد.
2-5 

دانشگاهی اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش -

تجربی، علوم انسانی، فیزیك، علومیاضی )ر

با  1391علوم و معارف اسالمی و هنر( از سال 

امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و 

 پرورش

3-1 

نظام آموزشی 

 جدید

(3-3-6) 

یا گواهی موقت پایان تحصیالت مدرک اصل  -

دوره دوم متوسطه با مُهر و امضاي مدیر 

محل اخذ بخش و شهرستان دبیرستان با درج 

 مدرک.

تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم  -

هاي تحصیلی براي از رشته در هر یك

 98/06/31نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

هاي تحصیلی پذیرش در و براي رشته

نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  98/11/30

 خواهد بود. "یكنلمکان"

 اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

تا دوازدهم،  هاي دهمتحصیلی پایه

مندرج در  سال تحصیلبا سه بایست می

 یكسان باشد. لیست

)گزارش کلی سوابق تحصیلی  602فرم  - 3-2

هاي دهم تا دوازدهم( قابل دریافت از پایه

دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضاي مدیر 

 یا معاون اجرایی دبیرستان.

3-3 

اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر  -

دبیرستان )پایه دهم تا دوازدهم( با امضاء و 

 ش.مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرور

بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در  -

ها ویا کارنامه با نمرات مندرج در لیست

 سازمان.اطالعات دریافتی از پرتال

4 

دانشجویان: 

اخراجی آموزشی و 

یا انصرافی 

ها و دانشگاه

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا -

ها و دانشجوي انصرافی دوره روزانه دانشگاه

مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 

الزم است فرم انصراف از  97/12/25

تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید 



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

مؤسسات آموزش 

 عالی

شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان 

 65 ص – 2داخل ارائه نمایند. )فرم شماره 

 (1شماره  دفترچه

5 

 دارندگان مدرک

 کاردانیمعادل

  

آموختگی در اصل مدرک و یا گواهی دانش -

 ي معادل.دوره

مفاد  معادل مدرکدارندگان در خصوص  -

 مورخ 2/77633بخشنامه شماره 

 متبوع وزارت آموزشی معاونت 92/05/28

 الزم هايبررسی و بوده عمل مالک

 بخشنامه صورت این براساس بایستمی

شدگان داراي پذیرفتهگیرد. ضمناً قبولی 

 مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه

 باشند، لغو خواهد شد.مذکور نمی

6 

مدرک  دارندگان

ها کاردانی دانشگاه

و مؤسسات آموزش 

 عالی

اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق  -

 دیپلم(.

هاي رشتهکاردانی براي تاریخ اخذ مدرک  -

تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

هاي تحصیلی و براي رشته 98/06/31

پذیرش براي نیمسال دوم باید حداکثر تا 

و مشخص بودن وضعیت  98/11/30تاریخ 

نظام وظیفه براي آقایان باشد در غیر 

خواهد  "یكنلمکان"اینصورت قبولی فرد 

 بود.

7 

مدرک  دارندگان

گروه کاردانی 

 آموزشی پزشكی

تاریخ  انسانینیروي  طرح پایان -

هاي گروه التحصیالن رشته)فارغ 98/06/31

هاي رشتهشدگان آموزش پزشكی( پذیرفته

براي  98/11/30و یا اول تحصیلی نیمسال 

 نیمسالتحصیلی پذیرش براي  هايرشته

 دوم باشد.

8 
دارندگان مدرک 

 کاردانی پیوسته

پیوسته  کاردانی مدرکو یا گواهی  اصل -

 اي، دانشگاه جامعو حرفه هاي فنیآموزشكده

 .اسالمی آزاد دانشگاه یا و کاربردي–علمی 

کاردانی براي با قید تاریخ اخذ مدرک  -

هاي تحصیلی نیمسال اول باید رشته

هاي و براي رشته 98/06/31حداکثر تا پایان 

ل دوم باید تحصیلی پذیرش در نیمسا

باشد در غیر  98/11/30حداکثر تا تاریخ 



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و  -

سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي 

یا هنرستان با درج بخش و و  مدیر دبیرستان

 ل اخذ مدرک.مح شهرستان

مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به  -

براي دانشگاهیجاي مدرک پیش

قبول و قابلشدگان مالک عمل پذیرفته

 .باشدمی

خواهد  "یكنلمکان"اینصورت قبولی فرد 

 بود.

 باشد.نام مالک نمیشرط معدل براي ثبت -

اخذ سال محل و شهرستان  بخش -

بایست با میتحصیلی اول، دوم و سوم 

 باشد. سال ذکر شده در لیست یكسانسه

مشمول سوابق فنی هاي دیپلمه -

 شوند.نمی

 کارمندان دولت 9
ساالنه  مرخصی حكم اصل -

 قیدوشرط.وبدون رسمییاموافقت

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

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

 گواهی اشتغال 10

تصویر حكم کارگزینی براي کارکنان رسمی،  -

هاي وزارتخانه و بازنشستگان پیمانی، شاغلین

، درمان و و بهداشتعلوم، تحقیقات و فناوري 

آموزش پزشكی و سایر مؤسسات آموزشی 

 هاي مذکور.تابعه وزارتخانه

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

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

11 

رسمی کارکنان 

علوم،  وزارت

تحقیقات و فناوري، 

ها و دانشگاه

آموزشی مؤسسات 

و پژوهشی وابسته 

شده در پذیرفته

 تحصیلی هايرشته

 دوم )شبانه(نوبت 

 رسمی گواهی یا و استخدامی حكم اصل -  

 .کشور استخدامی و اداري سازمان  مشمول

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

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

12 

ها دانشگاه کارکنان

هاي و دانشكده

علوم پزشكی 

شده در  پذیرفته

 و بومی شرایط داشتن بر مبنی گواهی اصل -  

 از یكی سابقه سال 3 حداقل داشتن همچنین

 .قبولی محل استان در استخدام انواع

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

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



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

 تحصیلی هايرشته

 دوم )شبانه( نوبت

13 

بهیاران پذیرفته 

 شده در رشته

 پرستاري

 خدمت، سال 3 داشتن بر مبنی نامهمعرفی - 

 در بهیار عنوان به غیردولتی یا دولتی از اعم

 دفتر تأیید با اشتغال خدمت محل استان

 .خدمت محل پرستاري

 بهیاري متوسطه کامل دیپلم مدرک ارائه - 

دیپلم  یا 6-3-3 جدید نظام یا و قدیم نظام

بهیاري نظام سالی واحدي/ترمی واحدي 

دانشگاهی پیش همراه مدرکبه )کاردانش( 

هاي نیمسال اول باید )تاریخ اخذ براي رشته

هاي و براي رشته 98/06/31حداکثر تا پایان 

تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر 

 باشد. 98/11/30تا تاریخ 

پیوسته رشته تحصیلی قبولی: کارشناسی  -

 رشته پرستاري.

  

14 
سهمیه مناطق 

 محروم

  

هاي انتخاب هاي مندرج در دفترچهکدرشته

 رشته تحصیلی:

 (73تا  71و فنی )صفحات ریاضی  علوم -

 (99و  98تجربی )صفحات  علوم -

 (61علوم انسانی )صفحه  -

 (45و  44هنر )صفحات  -

 (60خارجی )صفحه هايزبان -

بایست حسب مورد و با پذیرفته شده می -

هاي: توجه به کد قبولی بومی یكی از استان

ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، 

کردستان، کرمانشاه،  سیستان و بلوچستان،

کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان 

 21و  20مطابق ضوابط مندرج در صفحات 

هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته

ها و مؤسسات آموزش حصیلی دانشگاهت

 باشد. (2عالی)شماره 

15 

داوطلبان  سهمیه

مناطق درگیر 

 و  بالیاي طبیعی

 مصوبات سایر

 خراسان هاياستان

 خوزستان، شمالی،

  

هاي انتخاب هاي مندرج در دفترچهکدرشته

 رشته تحصیلی:

  

 (75تا  73علوم ریاضی و فنی )صفحات  -

هاي هاي شهرستانبومی یكی از بخش -

 ذیربط.

محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی  -

سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم )نظام 

( و یا 6-3-3جدید آموزشی 

دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم پیش



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

 و لرستان گلستان،

 کرمانشاه

 (101تا  99علوم تجربی )صفحات  -

 (63و  62علوم انسانی )صفحات  -

 (45هنر )صفحه  -

 (60صفحه هاي خارجی )زبان -

)نظام آموزشی سالی واحدي یا ترمی 

ها و یا از بخشواحدي( در یكی 

 باشد.هاي ذیربط شهرستان

همیه داوطلبان مشمول استفاده از این س -

بایست در زمان انتخاب رشته نسبت به می

دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در 

شهرستان مربوط )مندرج در انتهاي 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته( که توسط 

فرمانداري شهرستان تایید گردیده اقدام 

بایست نمودند. بدیهی است این فرم میمی

نام به دانشگاه محل قبولی در زمان ثبت

 ل گردد.تحوی

16 

سهمیه داوطلبان 

شهرستان ابوموسی 

 دراستان هرمزگان

 21داوطلبان مشمول توضیحات صفحه 

 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

مالک بومی: ارائه گواهی سكونت مستمر  -

 سال در شهرستان ابوموسی. 3به مدت 

17 

سهمیه داوطلبان 

هاي شهرستان

جنوب استان 

کرمان )جیرفت، 

عنبرآباد، کهنوج، 

گنج و رودبار، قلعه

منوجان( و 

شهرستان بشاگرد 

 در استان هرمزگان

 21داوطلبان مشمول توضیحات صفحه 

 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

مالک بومی: ارائه گواهی اخذ مدرک  -

د تحصیلی سه سال آخر و همچنین محل تول

 هاي( مذکوردر یكی از شهرها )یا بخش

18 

 %30سهمیه 

دانشجوي بومی از 

محل اصالح قانون 

عدالت آموزشی، 

 1392مصوبه سال 

ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به  -

 در مندرج تحصیلی هايرشته در  محل قبولی

ب انتخا راهنماي دفترچه 98 تا 83 صفحات

 رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبنی  -

برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته  3بر 

 شده.



 ردیف
یا مورد )دیپلم 

 تحصیلی( مدرک
 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک

 محترم مجلس

 اسالمی شوراي

19 

کلیه 

 شدگانپذیرفته

نسخه تصویر از  2اصل شناسنامه به انضمام  -

 تمام صفحات آن
------------------- 

20 
اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر  -

 پشت و روي آن
------------------- 

21 
در شده تهیه  3×4رخ تمام عكسقطعه  6 -

 سال جاري
-------------------- 

22 

و کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا  اصل -

بودن( اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، 

 ارتش و...

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

23 ------------------- 

در قید شده عمومی  باید واجد شرایط -

نام شرکت در آزمون دفترچه راهنماي و ثبت

 ( باشند.1)شماره 

24 

کلیه 

شدگان پذیرفته

 )برادران(

 وظیفه.نظام وضعیت  مدرک -

هاي مندرج در یكی از بندبه با توجه  -

نام دفترچه راهنماي ثبت 22تا  20صفحات 

 (1و شرکت در آزمون )شماره 

 

  



 مقطع کارشناسی ناپوسته: -

 توضیحات مدارک دیفر

1 
اصل شناسنامه و یك برگ 

 تصویر از تمام صفحات آن
- 

2 
اصل کارت ملی و دو برگ 

 تصویر پشت و روي آن
- 

3 
شش قطعه عكس تمام رخ 

 تهیه شده درسال جاري 3×4
- 

4 
نظام وضعیت  مدرک

 وظیفه)براي برادران(

 و نامثبت راهنماي دفترچه 5 صفحه یكی از کدهاي مندرج درمطابق با 

 براي نیز دستورالعمل همین در که آزمون تحصیلی هايرشته انتخاب

 .است شده درج یادآوري

5 

اصل حكم مرخصی ساالنه براي 

کارمندان دولت یا موافقت 

رسمی و بدون قید و شرط 

 سازمان متبوع

ها و مؤسسات آموزش عالی تمام وقت است، تحصیل در دانشگاه

تحصیل بپردازند که اصل توانند به می صورتی در کارمندان دولت لذا

موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را 

هاي ها و فعالیتها، کارآموزيها، آزمایشگاهمبنی بر شرکت در همه کالس

نام به مؤسسه آموزش عالی دیگر دوران تحصیل به همراه مدارک ثبت

 محل قبولی عرضه کنند.

6 
مدرک کاردانی اصل یا گواهی 

 )فوق دیپلم(

کاردانی  اصل یا گواهی مدرک ارائه که شدگانیاز پذیرفته دستهآن براي -

دانشگاه یا توسط اصل گواهی تأیید شده  پذیر نباشد، الزم استامكان

 7 شماره فرم محتواي با کاردانی مدرک اخذ محل مؤسسه آموزش عالی

 نامبرده تحصیل به اشتغال» باشد شده قید درآن که نمایند ارائه را پیوست

 و درمان بهداشت وزارت یا وفناوري تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد

در صورتی که «. باشدرهنگی میف انقالب عالی شوراي ویا پزشكی آموزش

التحصیل نشده باشد، شده در آزمون، تا تاریخ مقرر فارغفرد پذیرفته

 واهد شد.تلقی خ« کان لم یكن»قبولی وي 

که دوره سطح یك را طبق برنامه تعیین  علمیه طالب و فضالي حوزه -

شوراي عالی انقالب  74/11/03مورخ  368شده در مصوبه جلسه 

التحصیالن دوره اند، از کلیه مزایاي علمی و استخدامی فارغگذرانده

مورخ  568ها برخوردار بوده و براساس مصوبه کاردانی دانشگاه

شوراي عالی انقالب فرهنگی، مجاز به شرکت در این آزمون  83/07/28

اند و پس هاي گروه آموزشی علوم انسانی بودهبراي انتخاب تمامی رشته
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از قبولی با ارائه گواهی اتمام دوره سطح یك مورد تأیید حوزه علمیه، 

 توانند ادامه تحصیل دهند.می

 859آموزشی مصوب جلسه نامه آیین 2ماده  17با توجه به مفاد بند  تذکر:

ریزي آموزشی وزارت علوم، تحقیقات شوراي عالی برنامه 93/12/16مورخ 

هاي کارشناسی ناپیوسته غیر پزشكی و فناوري، شرط شرکت در دوره

باشد. بنابر این داشتن مدرک کاردانی )پیوسته یا ناپیوسته( می

ه و همچنین هاي باالتر از کاردانی پیوسته و ناپیوستدانشجویان دوره

دارندگان مدارک تحصیلی باالتر از کاردانی پیوسته و ناپیوسته، مجاز به 

 اند.نام و شرکت در این آزمون نبودهثبت

7 

استخدامی و یا حكم اصل 

گواهی کارمندان رسمی و یا 

ها ، سازمانهاپیمانی وزارتخانه

 هاي دولتیو ارگان

ه( با استفاده از سهمیه هاي نوبت دوم )شبانشدگان دورهپذیرفته

 کشور استخدامی و اداري سازمان مقررات مشمول کارمندان  کارمندي

8 

گواهینامه انجام  اصلارائه 

خدمات قانونی مقرر)طرح 

الیحه نیروي انسانی( یا گواهی 

 معافیت از آن

 پایان -شدگان داراي مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشكیپذیرفته -

 گواهی یا باشد 98/11/30 یا و 98/06/31 تاریخ تا آنان انسانی نیروي طرح

 .طرح الیحه خدمت از معافیت

 حال در که پزشكی آموزشی گروه کاردانی هايدوره التحصیالنفارغ -

 از بعد آنها طرح پایان تاریخ و باشندمی انسانی نیروي الیحه طرح انجام

 تحصیلی هايرشته انتخاب به مجاز باشد،می 98/11/30 یا و 98/06/31

 براي پذیرش) دوم نیمسال و( 1398 مهرماه براي پذیرش) اول نیمسال

 ضمن است الزم موفقیت، است در صورت یهیبد اند،بوده( 1398 ماهبهمن

 سایر مدارک همراهمربوط را به خدمت، گواهی از محل کامل حساب تسویه

از  دستهنمایند. این ربط ارائهذي عالی آموزش مؤسسه خود به ینامثبت

 از پایان خود را پس انسانی نیروي الیحه طرح باید باقیمانده داوطلبان

 دهند. انجام ناپیوسته کارشناسی دوره

 بهداشت هايرشته متعهد خدمت هايو نیز کاردان شاغل هايکاردان -

 در شدن پذیرفته صورت در  بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریهامحیط، 

 متبوع سازمان از موافقتنامه ارائه از پس تنها ناپیوسته کارشناسی آزمون

 خواهند بود. تحصیل و ادامه نامثبت مجاز به
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اقل گواهینامه حد اصلارائه 

یك سال سابقه کار به صورت 

 یا قرارداديرسمی، پیمانی و 

که با  هااستان خانواده پزشك طرح در شاغل مامایی هايکاردان -

استفاده از سهمیه موضوع مصوبه شصت و پنجمین جلسه شوراي عالی 

درصد ظرفیت  40)سهمیه  95/12/14ریزي علوم پزشكی مورخ برنامه

هاي کارشناسی رشته محل« شبانه»هاي روزانه و نوبت دوم پذیرش دوره

اقل شده اند، الزم است گواهینامه حدناپیوسته مامایی هر استان( پذیرفته

یك سال سابقه کار به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادي را از محل 

آن را به دانشگاه  اصلنام در رشته قبولی، اشتغال خود اخذ و به هنگام ثبت

دمت در طرح یا دانشكده محل قبولی خود ارائه و نسبت به سپردن تعهد خ

در همان استان محل خدمت به  8پزشك خانواده با محتواي فرم شماره 

 مدت سه برابر طول مدت تحصیل اقدام نمایند.

هاي کاردان پزشكی محل قبولی علوم دانشكده یا دانشگاه توجه:

درصد فوق، الزم است در موارد ذیل  40پذیرفته شده با سهمیه  مامایی

م آنان خودداري نموده و اسامی و مشخصات نا)حتی یك مورد( از ثبت

نام، دسته از پذیرفته شدگان را بالفاصله پس از پایان برنامه زمانی ثبتاین

 به این سازمان اعالم نماید.

مغایرت استان محل قبولی داوطلب با استان محل اشتغال وي در طرح  -1

 پزشك خانواده.

کار به صورت رسمی،  اقل یك سال سابقهعدم ارائه گواهینامه حد -2

 پیمانی و یا قراردادي از محل اشتغال.

10 

 از محل رسمی موافقتنامه

 همزمانی بر عدم مبنی خدمت

 تحصیل با ادامه ادامه و تداخل

 طرح نیروي انسانی خدمت

 انجام مشغول که پزشكی آموزشی گروه کاردانی هايدوره التحصیالنفارغ

هاي قبولی در رشته در صورت باشند،می انسانی نیروي الیحه طرح

 از باالترین رسمی موافقتنامه تحصیلی دوره نوبت دوم )شبانه(، با ارائه

 ادامه و تداخل همزمانی بر عدم خود مبنی خدمت محل مسؤول مقام

توانند یندارند و م از خدمت ترخیص به آنان، نیازي خدمت با ادامه تحصیل

 بپردازند. انسانی نیروي الیحه طرح انجام به با تحصیل همزمان

11 

مجوز ادامه تحصیل و یا 

تأییدیه تسویه حساب با 

صندوق رفاه دانشجویان 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكی

 وزارت دانشجویان رفاه صندوق دستورالعمل بازپرداخت 10براساس ماده 

التحصیالن مقطع دسته از فارغآموزش پزشكی، آن ، درمان وبهداشت

اند، مند شدههاي علوم پزشكی که از مزایاي صندوق بهرهکاردانی دانشگاه

نام از صندوق رفاه مجوز درصورت قبولی در آزمون، الزم است براي ثبت

ادامه تحصیل یا تسویه حساب دریافت نمایند و تأییدیه مربوط را هنگام 

 شگاه محل پذیرش ارائه نمایند.نام به دانثبت
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تأییدیه تسویه حساب با 

صندوق رفاه دانشجویان 

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوري

 صندوق 64/05/28 مورخ 31902 شماره دستورالعمل 7 مفاد ماده براساس

از  دسته، آنو فناوري علوم، تحقیقات وزارت دانشجویان رفاه

از  که غیرپزشكی تحصیلی هايرشته کاردانی هايدوره التحصیالنفارغ

 قبولی در آزمون اند، در صورتمند شدهمذکور بهره صندوق مزایاي

، 1398 سال ناپیوسته کارشناسی دوره به کاردانی دانشجو از دورهپذیرش 

و تأییدیه  نموده حساب تسویه دانشجویان رفاه الزم است با صندوق

 قبولی محل عالی آموزش یا مؤسسه دانشگاه ، بهنامثبت ط را در زمانمربو

 نمایند. خود ارائه

13 

حكم کارگزینی و فرم 

موافقتنامه کتبی از اداره 

آموزش و پرورش محل خدمت 

شاغالن رسمی یا پیمانی 

وزارت آموزش و پرورش مبنی 

 بر موافقت با ادامه تحصیل آنان

ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی وزارت  هايمحلرشته شدگان کدپذیرفته

براي ارائه حكم کارگزینی و فرم موافقتنامه کتبی از اداره  آموزش و پرورش

آموزش و پرورش محل خدمت به پردیس آموزشی محل قبولی الزم است 

دفترچه راهنماي  11و  10براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات 

هاي تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی نام و انتخاب رشتهثبت

 اقدام نمایند. 1398ناپیوسته سال 

 زمان در بر استخدام رسمی یا پیمانیدارا بودن حكم کارگزینی مبنی  -1

 ر آزمون )مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(.د نامثبت

 داوطلبان باید تاریخ صدور حكم استخدام رسمی و یا پیمانی -1تبصره 

صورت مجاز نام در آزمون باشد، در غیر اینقبل از پایان مهلت قانونی ثبت

 و  هاي تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و درصورت انتخاببه انتخاب رشته

 گردد.می "لغو"دن، قبولی آنان ش پذیرفته

التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزي، نیروهاي معلمان حق -2تبصره 

 به مجاز باشند، پیمانی یا و رسمی کارگزینی حكم اقدف که...  و قراردادي

 آنان قبولی شدن، پذیرفته و انتخاب صورت در و اندنبوده رشته انتخاب

 .گرددمی «لغو»

رسمی یا پیمانی( ) «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»م فر دارا بودن -2

 از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرایط مندرج در فرم

 710/11موافقت با ادامه تحصیل کارکنان و رعایت مفاد دستورالعمل شماره 

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و  94/06/17مورخ 

 پرورش.

مصوبه  13با رعایت بند  «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»فرم  -1تبصره 

ابالغی شوراي عالی اداري کشور)شماره  93/12/02مورخ  171جلسه 

 مورخ 170061 شماره بخشنامه و( 93/12/26 مورخ 206/172556
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 کارمندان اینكه بر مبنی کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 93/12/24

توانند از مزایاي اداري و استخدامی صرفاً می خود، خدمت طول در دولت

شوند، صادر یك مقطع باالتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار 

 خواهد شد.

 محل توسط «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»عدم ارائه فرم  -2تبصره 

 که صورتی در لذا. است آزمون در نامثبت شرایط نداشتن منزله به خدمت

فرم موافقت با ادامه تحصیل )»بدون داشتن موافقتنامه کتبی  داوطلب

« کان لم یكن»انتخاب رشته نموده و پذیرفته شود، قبولی وي «( کارکنان

 تلقی خواهد شد.

براي فرهنگیان )رسمی « موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»فرم  -3 تبصره

تحانی ـ پیمانی( داراي مدرک کاردانی که متقاضی تحصیل در رشته ام

باشند، در صورتی صادر خواهد شد که آموزش راهنمایی و مشاوره می

داوطلب داراي مدرک تحصیلی مقطع کاردانی راهنمایی و مشاوره بوده و 

با ابالغ مشاور در آموزش و پرورش فعالیت  1397-98در سال تحصیلی 

باشد. صدور فرم موافقت و تحصیل سایر افراد در رشته امتحانی  داشته

پذیر نبوده و حتی در صورت موافقت وزش راهنمایی و مشاوره امكانآم

 نام و تحصیل آنان در دانشگاه جلوگیري شود.محل خدمت، از ثبت

توسط محل  «موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»صدور فرم -4تبصره 

پذیر خواهد بود که با رعایت شرایط و ضوابط خدمت، به شرطی امكان

بندي مشاغل، اعمال مدرک در حكم کارگزینی، بقهمربوط بر اساس طرح ط

 منع قانونی نداشته باشد.

 و رسمی کارگزینی حكم داراي که اداري و خدماتی نیروهاي -5تبصره 

هاي دانشگاه محلبه شرطی مجاز به انتخاب کدرشته باشند،می پیمانی

اند که اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل فرهنگیان بوده

از شرکت در آزمون، با تغییر رشته شغلی آنان از خدماتی و یا اداري به 

بندي مشاغل معلمان، فرم مشاغل آموزشی موافقت و براساس طرح طبقه

نام صورت، ثبتموافقت با ادامه تحصیل را صادر نموده باشد. در غیر این

د هاي ویژه فرهنگیان براي این افرامحلدر آزمون و قبولی در کدرشته

 گردد.تلقی می« کان لم یكن»
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دارندگان مدرک معادل 

نام و ادامه کاردانی که ثبت

 تحصیل آنها بالمانع است

الزم  دارندگان مدرک تحصیلی معادل کاردانی )معادل فوق دیپلم( -الف 

نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آیین»است از شرایط 

 92/04/15مورخ  845مصوبه جلسه « باالترهاي ورودي مقاطع آزمون
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شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که طی 

 آموزشی معاونت توسط 92/05/28 مورخ 2/77633بخشنامه شماره 

 گردیده ابالغ عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه کلیه به مذکور وزارت

ندگان مدارک معادل که دار از عده آن است بدیهی. باشند برخوردار است،

شوراي عالی  77/09/03مورخ  432قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 

هاي هاي معادل( در دورهانقالب فرهنگی )مبنی بر ممنوعیت برگزاري دوره

 گیرنداند، در شمول این مصوبه قرار نمیشده معادل پذیرفته

 طی که فرهنگیانکلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت -1تبصره: 

 از مورد حسب اند،یافته راه مذکور هايدوره به 1381 تا 1377 هايسال

 گسترش شوراي 92/05/28 مورخ 2/77633 شماره مصوبه تسهیالت

 در تحصیل ادامه براي ، فناوري و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش

 .شوندمی برخوردار باالتر تحصیلی رسمی مقاطع

دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و -2تبصره: 

فناوري و مدارک معادل سازمان امور استخدامی کشور که فاقد مجوز 

اند، به شرط ارائه گواهی قبولی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده

هاي بدون نام در دورهآزمون جامع دارندگان مدرک معادل مجاز به ثبت

 اند.ها بودهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پردیساهآزمون دانشگ

 27معادل کاردانی )معادل فوق دیپلم( مشمول ماده  مدرک دارندگان -ب 

 1369هاي کاردانی و کارشناسی مصوب اسفندماه دوره نامه آموزشیآیین

مورخ  308ریزي سابق که بر اساس مصوبه جلسه برنامه عالی شوراي

شوراي عالی مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده  74/09/12

هاي کارشناسی ناپیوسته رشته متقاضی آزمون این در تواننداست، می

 گروه آموزشی غیرپزشكی شوند.

شوراي عالی  92/03/25بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و یك مورخ  -ج 

 دوره تماما گواهی یا دارندگان مدرک معادل برنامه ریزي علوم پزشكی،

زشكی شاغل )اعم از مراکز دولتی یا هاي گروه پقطع کاردانی رشتهم

صورت رسمی، پیمانی یا قراردادي که حداقل پنج سال سابقه خصوصی( به

توانند در آزمون کارشناسی کار مرتبط با مدرک کاردانی داشته باشند، می

دسته هاي آموزشی پزشكی، شرکت نمایند. ضمنًا این ناپیوسته رشته

ازداوطلبان در صورت قبولی الزم است گواهی اشتغال به کار و همچنین 

گواهی پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک کاردانی مورد تأیید محل 

 نام به آموزش دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.خدمت را در زمان ثبت



 توضیحات مدارک دیفر

 ریزي برنامه عالی شوراي 92/03/25 مورخ یك و پنجاه جلسه مصوبه  *

وارد  1376-77شامل افرادي است که قبل از سال تحصیلی  پزشكی علوم

هاي آموزشی وقت، مدرک معادل نامهاند و مطابق مفاد آییندانشگاه شده

 اند.دریافت نموده

 مورخ 771 و 90/01/23 مورخ 221 جلسه مصوبات در مندرج مفاد طبق -د 

 ابالغی شماره) فرهنگی انقالب عالی شوراي 94/08/26

فرهنگیان داراي مدرک معادل ضمن  ،(94/09/15 مورخ دش/94/14444

 باالتر تحصیلی مقطع آزمون در توانندمی آن از قبل و 1391سال خدمت

 دارندگان شرکت نامهآیین رعایت با قبولی صورت در و نموده شرکت

 845 جلسه مصوبه باالتر مقاطع هايآزمون در رسمی غیر و معادل مدرک

رش آموزش عالی )شماره ابالغی گست شوراي 92/04/15 مورخ

 .نمایند تحصیل ادامه( 92/05/28 مورخ 2/77633

 20مصوبه شوراي گسترش آموزش عالی، گذراندن  5براساس بند  -تبصره 

درصد از واحدهاي دوره کاردانی به تشخیص دانشگاه محل قبولی بصورت 

 باشد.جبرانی الزامی می
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کارشناسی  دارندگان مدرک

نام و ادامه پیوسته که ثبت

 تحصیل آنان بالمانع است.

شوراي عالی  89/12/07با توجه به مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 

در  التحصیالن مقطع کارشناسی پیوستهفارغ ریزي علوم پزشكی،برنامه

 راهنماي دفترچه در مندرج مرتبط کاردانی مدرک بودن صورت دارا

توانند در مقطع ا رعایت شرایط زیر میب آزمون، این رشته انتخاب و نامثبت

هاي گروه پزشكی از طریق قبولی در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته

 کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، تحصیل نمایند.

آموختگان مقطع کارشناسی گذراندن طرح نیروي انسانی براي دانش -1

 پیوسته مشمول طرح.

 هاي اجرایی.ن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاهدارا نبود -2

عدم استفاده از سهمیه مناطق محروم یا سهمیه بومی و نداشتن  -3

 هاي مذکور.تعهدات مربوط به سهمیه

نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان وظیفه عمومی نیروي  -4

 انتظامی جمهوري اسالمی ایران.

 

 

از ارائه فرم انصراف قطعی 

هاي تحصیلی تحصیل در رشته

 به کاردانی آزمون در روزانه دوره تحصیلی هايرشته شدگانپذیرفته -

 آزمون در شرکت و نامثبت صورت در 1397 سال ناپیوسته کارشناسی



 توضیحات مدارک دیفر

هاي روزانه در آزمون دوره 16

کاردانی به کارشناسی 

)آزمون  1397ناپیوسته سال 

 سال قبل(

جاز به انتخاب رشته م منحصراً 1398 سال ناپیوسته کارشناسی به کاردانی

، «شبانه»هاي غیرروزانه )دانشگاه آزاد اسالمی، نوبت دوم در دوره

ها غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازي( بوده و فقط در این دوره

شدگان در نام و ادامه تحصیل این قبیل از پذیرفتهاند. ثبتگزینش شده

در صورتی بالمانع  1398شناسی ناپیوسته سالآزمون کاردانی به کار

باشد که اواًل واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه می

نام آزمون )خصوصاً مقررات وظیفه عمومی براي برادران( راهنماي ثبت

نسبت به انصراف قطعی از  98/02/31باشند و ثانیًا حداکثر تا تاریخ 

تحصیلی  قطعی از تحصیل در رشته تحصیل اقدام نموده و فرم انصراف

را ارائه  1397دوره روزانه در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

نمایند. بدیهی است در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ 

دسته از داوطلبان متخلف محسوب شده و اگر حدنصاب تعیین شده، این

به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته  آزمون را نیز کسب نمایند، مجازقبولی 

 باشند.قبولی جدید خود نمی

غیرانتفاعی،  -شدگان مؤسسات آموزش عالی غیردولتیپذیرفته تبصره:

ها و هاي نوبت دوم )شبانه( و الكترونیكی )مجازي( کلیه دانشگاهدوره

شدگان دانشگاه آزاد اسالمی مؤسسات آموزش عالی و همچنین پذیرفته

پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته در آزمون 

، در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه )براي برادران( مجاز به 1397سال 

 اند.نام و شرکت در این آزمون بودهثبت

 

 



 مقطع کارشناسی ارشد: -
یا  و فناوري تحقیقات، علوم ( مورد تایید وزارت)لیسانس کارشناسی تصویر مدرک و یك برگ اصل -1

 دوره معدل در آن که فرهنگی انقالب عالیو یا شوراي  پزشكی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت

 .باشد ( قید شده)لیسانس کارشناسی

 اصل است زمباشند، ال( نمیکارشناسی )لیسانس مدرک اصل ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته - 1تبصره 

( با محتوي فرم ذیل این )لیسانس اخذ کارشناسیمحل  عالی آموزش یا موسسه توسط دانشگاه تایید شده گواهی

 .نمایند اطالعیه )این فرم از دانشگاههاي محل قبولی قابل دریافت است( را ارائه

 98/04/19مورخ ) لیه و تكمیل فرم انتخاب رشتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اوآن دسته از پذیرفته - 2تبصره 

 سال دانشجوي شوند،التحصیل میفارغ 98/06/31اند و حداکثر تا تاریخ دانشجوي سال آخر بوده (98/04/25لغایت 

یا  (1دفترچه راهنماي )شماره  43فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  است الزم و شده شناخته آخر

التحصیلی ( را از موسسه آموزش عالی محل فارغ2هاي تحصیلی )شماره دفترچه راهنماي انتخاب رشته 323صفحه 

 .نام به دانشگاه محل قبولی ارائه نماینددوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت

 تحصیلی دارکدر مورد م انقالب فرهنگی شوراي عالی 74/11/03مورخ  368جلسه  مصوبه بر اساس - 3تبصره 

طالب  هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان، فضال وتوسط مرکز مدیریت حوزه صادر شده

 98/06/31اند و یا تا تاریخ را گذرانده 2سطح توسط مراکز فوق دوره  صادر شده مدرک که بر اساس های علمیهحوزه

و در  نامامتحانی گروه علوم انسانی ثبتهاي از کدرشته اند در هر یكمجاز بودهمنحصراً  شوند،می التحصیلفارغ

نیاز به تشخیص گروه آموزشی شدن مشروط به گذراندن دروس پیشنمایند و در صورت پذیرفته شرکت آن آزمون

توسط مرکز  خود را که تحصیل از فراغت باید تصویر مدرک از داوطلبان دسته ایناست  ادامه تحصیل دهند. بدیهی

در اختیار داشته  استهاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان صادر گردیده مدیریت حوزه

 .باشند

نامه آیین»باشند الزم است واجد شرایط مفاد می مدرک تحصیلی معادل داراي که شدگانیپذیرفته - 4تبصره 

 92/04/15مورخ  845مصوب جلسه « معادل و غیررسمی در آزمونهاي ورودي مقاطع باالترشرکت دارندگان مدارک 

 92/05/28مورخ  2/77633که طی بخشنامه شماره  و فناوري شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات

 .اشندتوسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، ب

 معادل مدرک دارندگان کلیه شوراي عالی انقالب فرهنگی، 94/08/26مورخ  771براساس مصوبه جلسه  -5 تبصره

اند، حسب مورد از تسهیالت هاي مذکور راه یافتهبه دوره 1381تا  1377هاي که طی سال فرهنگیان خدمت ضمن

 .شوندمقاطع رسمی باالتر برخوردار میبراي ادامه تحصیل در  94/05/28مورخ  2/77633 مصوبه شماره

اند، در این آزمون شرکت نموده دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول آن دسته از داوطلبانی که :استثناء

التحصیلی دوره کارشناسی آنان، عالی محل فارغمعدل فارغ التحصیلی اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش 

 .است مطابق بند یك فوق و یا تبصره آن عمل نمایندلحاظ گردیده و الزم 
 

 آنها صفحات از تمام فتوکپی و کارت ملی و دو سري شناسنامه اصل -2

 

 جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه شش -3

از  ضوابط پس به با توجه که برادرانی منحصراً براي جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه 12 :تبصره

 .گرددصادر می تحصیلی معافیت آنان ، برايعالی آموزش در موسسه نامثبت



 

 دفترچه 3در صفحه  مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت که مدرکی -4

 کند )براي 1398سال  ارشد ناپیوسته کارشناسی هايدوره ورودي آزمون یك شماره راهنماي

 .(برادران

 

 دولت کارمندان براي متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حكم -5

 

نام نیازي به اند در زمان ثبتشدهایثارگران و یا رزمندگان پذیرفته  داوطلبانی که با استفاده از سهمیه -6

نامی از سوي ارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه ثبتارائه تائیدیه 

 .باشدسهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می

 

 ( براي)لیسانس اخذ کارشناسی محل عالی آموزش یا موسسه توسط دانشگاه تایید شده گواهی اصل -7

نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان به مفاد آیین به با توجه که لبانیاز داوط دسته آن

و  تحقیقات ،علوم وزارت درخشان استعدادهاي هدایت شوراي 93/05/05  مورخ 21/77897  شماره

 .اندشده پذیرفته اول رتبه با امتیاز فناوري

 

 

 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه


